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قطار مشیر به ایستگاه پایانی رسید
فـاز اول مجتمـع تجـاری و تفریحـی مشـیر بـا زیـر بنـای بالـغ بـر  ۷۴هـزار مربـع بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن
مراکـز خرید ،تفریـح و سـرگرمی جنوب کشـور در آسـتانه بهـره بـرداری می باشـد.فاز اول مجتمـع مشـیر شـامل
بزرگترین هایپـر مارکـت اسـتان فـارس بـا عرصه فروشـگاهی بالغ بر  ۸هـزار متر مربـع واحدهای تجـاری و پارکینگ
بـا ظرفیـت یـک هـزار دسـتگاه خـودرو در قلـب شـیراز و در خیابـان مشـیر شـرقی آمـاده راه انـدازی اسـت .مجتمع
تجـاری تفریحـی مشـیر بـه عنـوان اولیـن بـازار تخصصـی کاالی مـادر و کـودک بـا سـرمایه گذاری ...

فرشته های مصنوعی
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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مجلس به «فیاضی» اعتماد نکرد
قالیباف:

رئیس جمهور:

در مذاکرات هسته ای برای لغو همه
تحریم ها کامال جدی هستیم

رئیس جمهور هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند

روسـای جمهـور ایـران و روسـیه در گفتوگـوی تلفنـی بـا اشـاره بـه مواضـع و
همگرایـی مشـترک دو کشـور در موضوعـات دوجانبه ،منطقـهای و بینالمللی بر
لـزوم نهایـی کـردن سـند جامـع همـکاری بلندمـدت تأکیـد کردنـد ...

ایران  2امتیاز
تا جام جهانی

2

دیـدار تیمهـای ملـی فوتبـال سـوریه
و ایـران بـا برتـری قاطـع شـاگردان
اسـکوچیچ بـه پایـان رسـید.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ،دیـدار
تیمهـای ملی فوتبال سـوریه و ایران از
سـاعت  19:30در ورزشـگاه القویسمه
اردن برگـزار شـد کـه ایـن دیـدار در
پایـان بـه سـود شـاگردان اسـکوچیچ با
حسـاب سـه بـر صفـر بـه پایـان رسـید.
تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان بـا ایـن
پیـروزی  16امتیـازی شـد و بـه صـدر
جـدول گـروه اول مسـابقات رفـت.
شـاگردان اسـکوچیچ بـرای صعـود
بـه جـام جهانـی تنهـا  2امتیـاز فاصلـه
دارنـد و در صـورت پیـروزی در دیـدار
آینـده مقابـل عـراق صعـود بـه جـام
جهانـی را قطعـی خواهنـد کـرد .به این
ترتیـب تیـم ملی فوتبـال کشـورمان در
بهتریـن شـرایط ممکن طی سـالهای
اخیـر بـرای صعود بـه جام جهانـی قرار
گرفـت و از حـاال بلیـت جـام جهانـی
قطـر را رزرو کـرد.

عضو شورای شهر:

معلوالن در شیراز از هزینه
صدور پروان ه ساختمانی
معاف شدند
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معاون سپاه فجر خبرداد

تدارک  11هزار و 532
ویژه برنامه هفته بسیج
در فارس
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طرح احسان کتاب
شهرداری شیراز به
بیمارستانها رسید
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

فرشته های مصنوعی
فضـای مجـازی همان گونـه که روی سـبک زندگی
مردم تاثیر گذاشـته و همنشـینی بـا آن بخش قابل
توجهـی از وقت اقشـار گوناگـون را می گیرد قاعدتا
بایـد روی نحـوه ی رفتـار مدیـران و مسـئولین
جامعـه نیـز تاثیـر گـذار باشـد چـرا کـه در غیـر
ایـن صـورت فضـای مجـازی بـه صحنـه نمایـش
کژتابی هـا  ،بیهـوده گویی هـا  ،مصاحبه هـای
ویرانگـر  ،اظهارنظرهـای مضحـک  ،توصیه هـای
غیرکارشناسـانه  ،وعده هـای پـوچ و اشـاعه ی
سـخنانی تبدیـل می شـود کـه بـه مـوازات ایجـاد
نفـرت و طرح مطالبـات موهوم  ،اسـتحاله فرهنگی ،
گسسـت عاطفـی  ،آشـفتگی اندیشـگانی و شـکاف
بیـن نسـلی و  ...تبدیـل می شـود  .مدیریـت فضای
مجـازی را نبایـد صرفـا از جنبه هـای فنـی و در
چارچـوب کاهـش ورودی هـا و خروجی ها و شـعاع
خـط دهـی و راهکارهایـی از این دسـت دنبـال کرد
بلکـه ایـن مهندسـی کیفـی فضـای مجازی اسـت
کـه نتیجـه بخـش اسـت  .چـرا فضـای مجـازی
در کشـورهای توسـعه یافتـه کـه شـفافیت  ،امـری
نهادینه شـده اسـت تـا این انـدازه چالـش آفرین
نیسـت زیـرا مـردم تشـنه ی حـرف زدن و درد دل
کـردن و شـنیدن سـخنان دل خنـک کـن نیسـتند
و سالهاسـت کـه آزادی اندیشـه و بیـان را تجربـه
کـرده انـد ! امـروزه هـر مدیر و مسـئولی کـه لب به
سـخن می گشـاید یـا رفتـاری را در پیـش می گیرد
بایـد بداند که شـنیده و دیده می شـود و به نسـبت
جایگاهـی کـه دارد  ،حساسـیت افـکار عمومـی را
برخواهـد انگیخـت  .زیـرا صـدا و تصویـرش ضبط
می شـود  .وقتـی حتـی دلـه دزدهـای خیابانـی هم
مراقب هسـتند کـه در تیـررس دوربین هـای بانکی
نصب شـده در پیـاده روهـا و باالی سـاختمان های
مسـکونی قـرار نگیرنـد چرا مدیـران و مسـئولین و
نماینـدگان بـا بـی پروایـی و بـدون دانش سـخن
می گوینـد  .در گذشـته می توانسـتیم بگوییـم
کـه دیـوار حاشـا بلنـد اسـت امـا حـاال دیگـر این
حرف هـا خریـدار نـدارد چـون صـدا و تصویـر
گواهـی می دهنـد  .کـه چه کسـی چـه گفته اسـت .
ایـن کـه پیامبـر (ص) بیـش از  14قـرن پیـش
فرمـوده بودنـد چیـزی از مـن نقـل نکنیـد و یـا در
جایـی دیگـر فرمـوده بودند اگـر چیـزی از من نقل
کردنـد آن را بـه کتاب خـدا عرضه کنیـد ( قریب به
مضمـون ) بـرای این بـود کـه اوال در آن زمان وقتی
کسـی سـخنی از ایشـان نقـل می کـرد سـندی جز
حافظـه ی خـود نداشـت و ثانیـا زمانی که سـخنی
دهـان به دهـان نقل می شـود امـکان دارد کسـانی
بـه سـلیقه ی خـود چیـزی بـه آن بیفزاینـد و یا کم
ادامـه در صفحـه 2
کننـد و

قالیباف:

رئیـس مجلـس شـورای اسلامی از رئیـس جمهـور
خواسـت که در کمتریـن زمان ممکن گزینه پیشـنهادی
بعـدی آمـوزش و پـرورش را بـه مجلـس معرفـی کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه علنـی
دیـروز (سـه شـنبه) و بعد از اعلام رای مخالفت مجلس
بـا مسـعود فیاضـی وزیـر پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش
گفـت :آقـای فیاضـی موفـق بـه اخـذ رای اعتمـاد از
نماینـدگان بـه عنـوان وزیـر آمـوزش و پـرورش نشـد .از
رئیـس جمهـور آقـای دکتـر رئیسـی خواهـش میکنـم
در اسـرع وقـت وزیـر پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش را
معرفـی کنـد چـون واقعـا ایـن وزارتخانـه بسـیار مهـم و

دولـت سـیزدهم باغ گلـی نتوانسـت رای اعتماد مجلس
را بـرای تصـدی وزارت آمـوزش و پـرورش کسـب کنـد،
اکنـون نیـز فیاضـی به عنـوان دومین گزینه پیشـنهادی
از مجلـس رای اعتمـاد نگرفت.

با ایران و روسیه تعامل بر سر مذاکرات هستهای را افزایش میدهیم

ازسـرگیری احیای توافق هسـتهای در مسـیر درسـتی
پیـش بـرود و بـرای رسـیدن بـه نتایجـی مثبـت در
اسـرع وقـت ،تقویـت خواهنـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،باقـری در ارتبـاط ویدیویـی شـب
گذشـته بـا همتایـان روسـی و چینـیاش بـا اشـاره بـه
روابـط جمهـوری اسلامی ایران ،جمهـوری فدراتیـو
روسـیه و جمهـوری خلـق چیـن و همسـویی مواضـع
سـه کشـور در موضوعـات مختلـف بیـن المللـی،

وزیر اطالعرسانی لبنان:

نمیخواهم استعفایم بینتیجه باشد
وزیـر اطالعرسـانی لبنـان اشـاره کـرد ،از هـر راه
حلـی کـه به نفـع لبنـان باشـد ،اسـتقبال میکند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از النشـره ،جـورج
قرداحـی ،وزیـر اطالعرسـانی لبنـان در
گفتوگـوی تلویزیونـی جدیـدی اظهـار کـرد :از
هـر راه حلـی کـه روابـط کشـورش بـا کشـورهای
حـوزه خلیـج فـارس را ترمیـم کنـد ،اسـتقبال

میکنـد .
او افـزود :نمیخواهـم اسـتعفایم بیفایده باشـد و
بـه نتیجهای منجر نشـود.
قرداحـی اضافـه کـرد :مـن مـردم را درک میکنم
و نگرانیهایشـان را میفهمـم مـن از سـنگ
نیسـتم .بـه زور به وزارتخانـه نچسـبیدهام زیرا این
وزارتخانـه مـال مـن یـا ملـک و خانـه من نیسـت.

ورود هواپیماهای جدید بدون
دور زدن تحریمها
بازار مسکن تا یک سال دیگر
خواب است
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وزیر کشور:

اجرای طرح هوشمند ،واکسن نزدهها
را دچار مشکل میکند
انور قرقاش:

به دنبال تنشزدایی با ایران هستیم
1

گزارشی از اکسپو  ۲۰۲۰دبی به روایت استاد
علی قصردشتی (هنرمند بین الملی شیرازی)

پیونـد افکار ،خلق آینـده

12

کالهبرداری خانوادگی از مستأجران با
ایجاد بنگاههای امالک صوری 9

اجرای طرح هوشمند ،واکسن نزدهها
را دچار مشکل میکند

چین:

وزارت امـور خارجـه چیـن در بیانیـهای بـه محورهای
نشسـت سـهجانبه معاونـان وزرای امور خارجـه ایران،
روسـیه و چیـن اشـاره کرد کـه موضوع احیـای توافق
هسـتهای از طریـق مذاکـرات ویـن از محورهـای
اصلـی آن بوده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقل از پایـگاه خبری اردوپوینت،
وزارت امـور خارجـه چیـن امـروز بـا انتشـار بیانیـهای
دربـاره نشسـت سـهجانبه معاونـان وزیـران امـور
خارجـه چیـن ،روسـیه و ایران نوشـت :روز  15نوامبر،
مـا ژائـو معـاون وزیـر امـور خارجـه چیـن نشسـتی در
قالـب ویدیوکنفرانس با سـرگئی ریابکـوف معاون وزیر
امـور خارجـه روسـیه و علـی باقـری کنی معـاون وزیر
امـور خارجـه ایـران داشـت .طرفیـن در ایـن نشسـت
تبـادل نظـر عمیقـی دربـاره مسـئله هسـتهای ایـران
داشـتند و بـه اتفـاق نظـر گسـتردهای دسـت یافتنـد.
طبـق ایـن بیانیـه ،چیـن ،روسـیه و ایـران هماهنگـی
و تعامـل را بـرای اطمینـان از ایـن کـه مذاکـرات

برنامه وزیر برای نوسازی ناوگان هوایی

وزیر کشور:

رئیس جمهور هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند
کلیـدی اسـت.
رئیـس مجلـس خاطرنشـان کـرد :مـا در دو دوره
دولتهـای قبـل یعنـی  ۱۶سـال پیـش همیشـه شـاهد
بودیـم کـه وزیـر پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش در رای
گیـری اولیـه دولتهـا بـا چالـش مواجـه شـده ،لـذا
مهمتریـن وزارتخانـه تغییـرات زیـادی داشـته کـه این به
آمـوزش و پـرورش آسـیب میزنـد.
وی در پایـان گفـت :آقـای رئیسـی وزیـر بعـدی را در
کمتریـن زمـان ممکـن معرفـی کنـد تـا ان شـاءالله
مجلـس هـم بتوانـد بررسـیهای خـود را انجـام دهـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ابتـدای معرفی کابینه پیشـنهادی

1

و

2

سیاسـت اصولـی سـه کشـور در ترویـج چندجانبـه
گرایـی ،مقابلـه بـا یکجانبـه گرایـی را مورد تاکیـد قرار
داد و اظهـار داشـت :تحریمهـای ظالمانـه آمریـکا
علیـه ایـران ،هزینـه مقابلـه بـا یکجانبه گرایی اسـت.
باقـری ضـرورت لغـو کلیـه تحریم های مغایر بـا برجام
و اقدامـات متناقـض بـا قطعنامـه  ۲۲۳۱بـه صـورت
قابـل راسـتی آزمایـی و در راسـتای انتفـاع اقتصـادی
ایـران از عـادی سـازی روابـط اقتصـادی و تجـاری
ایـران را شـرط الزم موفقیـت مذاکـرات پیـش رو
برشـمرد.
معاونـان وزیـران امـور خارجـه روسـیه و چیـن نیـز
در ایـن تمـاس ویدئویـی ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت
تـداوم رایزنی هـا و هماهنگی هـا میـان سـه کشـور
در موضوعـات مختلـف ،اقـدام یکجانبـه آمریـکا در
نقـض توافـق و اعمـال مجـدد تحریمها بر ضـد ایران
را عامـل اصلـی بـروز مشـکالت موجـود بـر سـر راه
اجـرای توافـق ایـران و پنـج بـه علاوه یک دانسـتند.

فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد ملـی مبـارزه بـا
کرونـا ،گفـت :افـرادی کـه ُ ۲دز واکسـن کرونـا را
دریافـت نکردهانـد پـس از اجـرای طـرح مدیریـت
هوشـمند کرونـا دچـار مشـکل میشـوند و بایـد
تسـتهای پیسـی آر منفـی ارائـه کننـد.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایرنـا ،احمـد وحیدی
روز سـه شـنبه پـس از نشسـت قـرارگاه عملیاتـی
سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا در جمـع خبرنـگاران
گفـت :نشسـت امـروز بـه مـرور میـزان دقـت
دسـتورالعملهای بهداشـتی پـساز اعمـال
مدیریـت هوشـمند اختصـاص داشـت.
وزیـر کشـور ادامـه داد :برخـی تالشهـا بـرای مقابلـه بـا طـرح واکسیناسـیون ملـی انجام میشـود
کـه در نشسـت امـروز مقـرر شـد نسـبت بـه ضرورتهـای واکسیناسـیون ملـی در فضـای مجـازی و
غیرمجازی بیشـتر تبیین شـود .تا بتوانیم ُ ۲دز واکسـن را سـرعت ببخشـیم چون بعد از شـروع طرح
مدیریـت هوشـمند کنتـرل کرونـا کسـانی که ُ ۲دز واکسـن را نزده باشـند دچار مشـکل میشـوند .در
غیـر اینصـورت بایـد تسـتهای پـی سـی آر منفی دهنـد که بـرای آنها هزینـه خواهد داشـت .برای
همیـن بایـد برای واکسیناسـیون بیشـتر ،تالش شـود.
وحیـدی در پاسـخ بـه ایرنـا دربـاره نشسـت صبـح سـتاد ملـی مدیریـت بحـران و همچنیـن آخریـن
وضعیـت اسـتان هرمـزگان پـس از زلزلـه گفـت :در بحث سـتاد ملـی مدیریت بحـران قانونـی داریم
کـه براسـاس آن چنـد سـند بایـد تهیه میشـد .سـند کاهش تلفـات در امور سـوانح ،افزایـش همدلی
ملـی در عبـور از سـوانح ،و بازتوانـی بعـد از سـانحه ،سـه سـندی اسـت کـه پـس تجمیـع تـا یـک مـاه
آینـده در سـتاد قطعـی میشـود و در شـورای ملـی بـه تصویـب میرسـد.
وی گفـت :زلزلـه هرمـزگان در نشسـت سـتاد ملـی پیشـگیری ،هماهنگـی و فرماندهـی عملیـات
پاسـخ بـه بحـران بررسـی شـد .البتـه بهرغم شـدت زمین لـرزه هرمـزگان ،غیـر از یک مورد خسـارت
انسـانی نداشـتهایم و خسـارتهای دیگـر بیشـتر تـرک خوردگی در برخـی مناطق مختلف و روسـتاها
بـود کـه ایـن مـوارد بـرای رفـع بحـران پیش بینی شـده اسـت تا مشـکالت مـردم برطرف شـود.
انور قرقاش:

به دنبال تنشزدایی با ایران هستیم
وزیـر مشـاور امـارات متحـده عربـی در امـور خارجـی در یـک سـخنرانی به مواضـع این کشـور درباره
روابـط بـا ایـران پرداختـه و گفـت امـارات بـه دنبـال تنش زدایـی با ایران اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز ،یـک مقـام ارشـد امـارات متحـده عربی گفـت ،این
کشـور در حـال انجـام دادن اقداماتـی اسـت تـا بـه عنـوان سیاسـتی در راسـتای دیپلماسـی و دور از
هرگونـه تقابـل ،در روابـط بـا ایـران تنـش زدایـی کند.
انـور قرقـاش ،وزیـر مشـاور امـارات در امـور خارجـی از آن چـه رفتار ایـران در عـراق ،سـوریه ،یمن و
لبنـان میخوانـد ابـراز نگرانـی کرد.
او در اجلاس راهبـردی ابوظبـی گفـت :علیرغـم این ،ما اقداماتـی برای تنش زدایی انجـام داده ایم
چون تمایلی به تقابل نداریم .تمام منطقه تا دهه ها بهای چنین تقابلی را خواهد پرداخت.
او افـزود :مـن در زمینـه احتمـال موفقیـت آمیـز بودن این امـر واقع بین هسـتم .روند کنـدی خواهد
بـود امـا امیدواریـم بـه مـرور زمـان بتوانیـم باهـم اعتمـاد بیشـتری را بیـن خودمـان ایجاد کنیـم و به
سـمت وضعیتـی پیـش برویـم کـه پایدارتر بـوده و منافـع دوجانبه در آن وجود داشـته باشـد.
بـه گفتـه قرقـاش ،امـارات متحـده عربـی در تلاش اسـت بـا تمامی کشـورها روابطـی شـکل دهـد،
حتـی بـا آنها کـه اختالفـات جـدی دارد.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ادامه از صفحه 1
ثالثـا چـه بسـا کسـانی پیـدا شـوند کـه بـرای
پیشـبرد مقاصـد خـود سـخنی را بـه نفـع یـا بـه
ضـرر اشـخاص بـه پیامبـر (ص ) نسـبت دهنـد
و همیـن مسـئله زمینـه ی انحـراف را فراهـم
آورد بـه همیـن دلیـل تـا ده هـا سـال هیـچ کتابـی
پیرامـون گفته هـای پیامبـر(ص) مکتـوب نشـد و
پـس از نزدیـک بـه  2قرن که عـده ای شـروع به
جمـع آوری حدیـث بـه نقـل از پیامبـر(ص) کردند
دقـت می شـد کـه سلسـله ی راویـان را نیـز ذکـر
کننـد تـا اگـر بـه فـردی غیرمتقـی و مشـکوک
برخـورد کردنـد آن حدیـث را کنـار بگذارنـد  .بـا
ایـن وجـود هـزاران حدیـث در صد هـا کتـاب بـه
پیامبـر نسـبت داده شـده کـه اگـر آدم بـا حوصله
ای احادیـث را در کنـار هـم قـرار دهـد و محاسـبه
کنـد کـه پیامبـر بایـد چقـدر عمر کـرده باشـد که
بتوانـد در مناسـبت های گوناگـون این همه سـخن
گفتـه باشـد  ،عمر ایشـان از هزار سـال هم بیشـتر
خواهـد شـد  .همچنیـن اگر بخواهیم سـمت و سـو
و محتـوا و پیـام احادیـث گوناگون را بـا آموزه های
قرآنـی ارزیابـی کنیـم  ،بسـیاری از احادیـث محلی
از اعـراب نخواهنـد داشـت .اما در زمانـه ی مـا
تکنولـوژی ایـن مشـکل را بـا تصویـر بـرداری و
ضبـط صـدا بـه صـورت همزمـان حـل کـرده بـه
طـوری کـه گفته هـا و سـخنرانی های بسـیاری از
شـخصیت های سیاسـی و فرهنگـی و علمی کـه
ظـرف  100سـال گذشـته در جهـان بـه درجـه ی
باالیـی از اشـتهار و تاثیرگذاری رسـیده انـد  ،قابل
اسـتفاده برای تولید مسـتندهای علمی و سیاسـی و
فرهنگـی و هنـری اسـت .
آنچـه در آموزه هـای دینـی در خصـوص وجـود
دو فرشـته کـه اعمـال و رفتـار خـوب و بـد مـا
را می نویسـند آمـده کـم کـم دارد در سـایه ی
تکنولـوژی محقـق می شـود.مطمئنا اگـر حداقـل
نیمـی از مـردم دنیا بـه وجـود آن دو فرشـته غیبی
اعتقـاد داشـتند کار مـا بـه اینجـا نمی کشـید کـه
لقمـه را از دهـان یکدیگـر بیـرون بیاوریـم  .برخی
از حکمـا و فالسـفه غیـر الهـی و مـادی معتقدنـد
کـه حتـی اگر بهشـت و دوزخـی هم وجود نداشـته
باشـد  ،اعتقاد بـه آن می تواند از قـدرت بازدارندگی
باالیی بـرای تنظیم مناسـبات انسـانی و رفتارهای
عادالنـه در جوامـع بشـری برخـوردار باشـد .
هـر چنـد در همیـن جهـان هسـتند کسـانی کـه
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهور:

در مذاکرات هسته ای برای لغو همه تحریم ها کامال جدی هستیم
روسـای جمهـور ایـران و روسـیه در گفتوگـوی
تلفنـی بـا اشـاره بـه مواضـع و همگرایـی مشـترک
دو کشـور در موضوعـات دوجانبـه ،منطقـهای
و بینالمللـی بـر لـزوم نهایـی کـردن سـند جامـع
همـکاری بلندمـدت تأکیـد کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا  ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
روز سهشـنبه بـا قدردانـی از تمـاس تلفنـی
«والدیمیـر پوتیـن» رئیـس جمهـور روسـیه،
اراده جمهـوری اسلامی ایـران را توسـعه روابـط
تجـاری و اقتصـادی بـا روسـیه دانسـت و اظهـار
داشـت :آمادگـی داریم سـند جامـع همکاریهای
بلندمـدت دو کشـور را نهایـی کنیـم تـا رونـد ارتقـاء
هـر چـه بیشـتر روابـط و همکاریهای دو کشـور با
سـرعت ،اجرایـی شـود.
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه تهـران و مسـکو در
بسـیاری از موضوعـات بینالمللـی همگرایـی
و همافزایـی دارنـد ،اظهـار داشـت :مقابلـه بـا

یکجانبهگرایـی و تحکیـم چندجانبهگرایـی از جمله
وجـوه مشـترک دو کشـور اسـت.
رئیسـی بـر ضـرورت همکاریهـای مشـترک دو
کشـور در مسـایل منطقـهای ،تأکیـد کـرد و گفت:
تـداوم حضـور بیگانـگان در سـوریه را بـر خلاف
خواسـت ملـت و دولـت سـوریه و غیرقانونـی

میدانیـم؛ چـرا کـه ثبـات و امنیـت ایـن کشـور را
تهدیـد مـی کنـد.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه تحـوالت افغانسـتان
خاطـر نشـان کرد :حضـور داعش در افغانسـتان را
بـرای منطقـه و ایـن کشـور خطرنـاک میدانیم که
بایـد در مقابل خطرات این توطئه هوشـیار باشـیم.

رئیسـی تصریـح کـرد :جمهـوری اسلامی ایـران
خواهـان اسـتقرار دولـت فراگیـر بـا حضـور همـه
اقـوام و گروههـای سیاسـی اسـت و معتقدیـم
تشـکیل چنیـن دولتـی مـی تواند امنیت این کشـور
را تضمیـن کنـد.
رئیسـی در ادامـه بـا قدردانـی از مواضـع روسـیه
در دفـاع از حقـوق هسـتهای و لـزوم لغـو همـه
تحریمهـا علیـه ملـت ایـران تاکید کـرد :جمهوری
کاملا جدی اسـت و
اسلامی ایـران در مذاکـرات ً
بـه همیـن میـزان در تامیـن حقـوق ملتمـان مبنی
بـر لغـو تحریـم هـا هـم جدیـت داریـم.
رئیـس جمهـور همچنیـن از ابتـکار روسـیه در
خصـوص ثبـات و آرامـش در منطقـه قفقـاز
اسـتقبال کـرد؛ همچنیـن دو طرف در ایـن مکالمه
تلفنـی تاکیـد کردنـد :هرگونـه تغییـر در ژئوپلتیـک
و تغییـر مرزهـای کشـورهای منطقـه قابـل پذیرش
نیسـت.

بعضیها وامهای کالن گرفتند و اقساط را پرداخت نمیکنند
سـخنگوی قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه وصـول
مطالبـات برعهـده بانکهـا بـه خصـوص وزارت
اقتصـاد و دارایی اسـت ،گفـت :بعضیهـا وامهای
کالنـی را گرفتنـد و از پرداخـت بدهـی خـود
خـودداری میکنند و اقسـاط را پرداخـت نمیکنند.
بـه گـزارش ایسـنا ،ذبیـح اللـه خداییـان در نشسـت
خبـری امـروز ضمـن گرامـی داشـت یـاد و خاطـره
سـردار شـهید حـاج حسـن تهرانـی مقـدم ،گفـت:
امـروز اگـر اسـتکبار جهانـی شـعار روی میـز
بـودن گزینـه نظامـی را بیـان نمـی کنـد بـه خاطـر
جانفشـانی ایـن عزیـزان اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره پرونـده بدهـکاران
بانکـی گفـت :وصـول مطالبـات برعهـده بانکهـا
نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی بـه مسـعود
فیاضـی وزیـر پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش رای
اعتمـاد ندادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مسـعود فیاضـی گزینـه
پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش بـا  ۱۱۵رای موافق،
 ۱۴۰رای مخالـف و  ۵رای ممتنـع از مجموع ۲۶۰
رای ماخـوذه نتوانسـت از مجلـس رای اعتمـاد

بـه خصـوص وزارت اقتصـاد و دارایـی اسـت ولـی
بعضیهـا وام هـای کالنـی را گرفتنـد و از پرداخـت
بدهـی خـود خـودداری مـی کننـد و اقسـاط را
پرداخـت نمـی کننـد .تاکنـون اقدامـات خوبـی در
جهـت وصـول مطالبـات بانکها انجام شـده اسـت.
ظـرف دو سـال گذشـته مـا توانسـتیم  ۴۹هـزار
میلیاردتومـان را از طریـق اجـرای ثبتـی وصـول
کنیـم و دولـت در وصـول مطالبـات پیـش قـدم
اسـت.
خداییـان در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا مبنـی براینکـه
رای پرونـده بیـژن قاسـم زاده بـه چـه علـت نقـض
شـده و چه نقصی داشته اسـت؟ گفت :ایشان قبال
محکـوم شـده بـود و یکـی از جرایـم ارتکابـی اش،

جـرم ارتشـا بـود کـه محکومیت یافتـه بـود و پرونده
در ایـن بخـش در ارتباط با ارتشـاء نقـص تحقیقاتی
داشـته و رای نقـض شـده و به دادگاه صـادر کننده
عـودت داده شـد و هـم اکنـون در حـال تکمیـل
تحقیقـات و اسـتماع اظهـارات شـهود و مواجهـه
حضوری اسـت.
وی افـزود :قسـمت دیگـر از حکـم صـادر کننـده
نقـض بالارجـاع بـوده کـه بر ایـن اسـاس در دیوان
عالـی نقـض شـده و بدلیـل اینکـه نقـض بالارجاع
شـده حکمـی کـه صـادر شـده بـدون رعایـت تعدد
جـرم بایـد باشـد و بعـد از تکمیل تحقیقـات و صدور
حکـم و اگـر اعتراضـی شـود بـه دیـوان ارسـال می
شـود و اال حکـم اجـرا خواهد شـد.

مجلس به «فیاضی» اعتماد نکرد
کسـب کنـد.
فیاضـی دومیـن وزیر پیشـنهادی آمـوزش و پرورش
در دولت سـیزدهم است پیش از او حسین باغ گلی

بـه عنـوان گزینـه پیشـنهادی تصـدی آمـوزش و
پـرورش بـه مجلـس شـورای اسلامی معرفـی شـد
کـه او هـم نتوانسـت از مجلس رای اعتمـاد بگیرد.

اد  امه از ستون روبرو

اعتقـادی هـم بـه معـاد ندارند امـا درعین حـال به
دلیـل نـوع تربیت  ،رفتارهایـی مبتنی بـر هنجارهای
اخالقـی دارنـد زیـرا بـاور کـرده انـد کـه زندگـی
در سـایه ی قانـون و نظـم و ترتیـب و انصـاف و
همزیسـتی مسـالمت آمیـز مبتنـی بر خـردورزی و
قوانیـن کشـف شـده ی علمی بسـیار لـذت بخش
و کـم هزینـه و کـم خطر اسـت .
در مـورد سیسـتم های حکومتـی نیـز مشـاهده
می کنیـم کـه در برخـی از نظام هـای سـکوالر
ارزش هـای اخالقـی بیـش از سیسـتم های مدعـی
باورمنـدی بـه ارزش هـا رعایت می شـود لـذا حتی
در جاهایـی که دوربینـی وجود نـدارد و مامور قانون
حاضـر و ناظـر نیسـت قوانیـن رعایت می شـود به
طـوری که شـما نمی توانیـد یک جنس قاچـاق را با
قیمتـی پاییـن به کسـی بفروشـید زیرا مـردم آنجا
بـه دلیل احسـاس هم سرنوشـتی بـا اداره کنندگان
جامعـه حاضـر به زیر پـا گذاشـتن قوانین نیسـتند
چـرا که بـاور دارنـد مالیـات و عـوارض دوبـاره در
قالـب انـواع خدمات بـه آنهـا بازگردانده می شـود .
چـرا در برخـی از کشـورها دولت هـا و مسـئولین و
نماینـدگان بـا آغـوش باز به اسـتقبال شـفافیت در
تمامی زمینه هـا می رونـد امـا در برخـی جوامـع بـا
توسـل بـه انـواع بهانه هـا سـعی بـر توجیـه لزوم
پنهانـکاری دارنـد و مخفـی کاری را بـا مصالح ملی
گـره می زننـد ؟ پاسـخ روشـن اسـت  .زیـرا هنـوز
مناسـبات مبتنـی بـر شـفافیت در چنیـن جوامعـی
جایـگاه نـدارد ! تـا آنجـا کـه اگـر کسـی راسـت
بگویـد ممکـن اسـت شـغلش را از دسـت بدهـد !
امـروزه مخالفـت بـا بهـره گیـری از تکنولـوژی
در حـوزه ی ارتباطـات و انعـکاس واقعیت هـا از
جهاتی سـر در آبشـخور شـفافیت گریـزی دارد اما
در آینـده ای نـه چنـدان دور  ،تکنولـوژی خـود را به
جامعـه جهانـی تحمیـل خواهـد کـرد و مناسـبات
دولت هـا بـا یکدیگـر و دولت ها بـا ملت ها بـه گونه
ای خواهـد بـود کـه گویـی دو فرشـته اعمـال نیک
و بـد مسـئولین و مـردم را می نویسـند و بازتـاب
می دهنـد  .تفـاوت گـزارش فرشـته های غیبـی و
مامور شـده از سـوی خـدا بـا فرشـتگان مصنوعی
در این اسـت کـه داوری پیرامـون عملکردهای ثبت
شـده در ابزارهای ارتباطی در همیـن جهان صورت
خواهـد گرفـت  .بـه همیـن دلیـل مـردم بایـد بـا
جدیـت به دنبـال نهادینه شـدن دولـت الکترونیک
بـرای خودشـان و پذیرش قواعد شـفاف سـازی از
سـوی مسـئولین باشـند تا هم عملکرد مـردم و هم
عملکـرد مسـئولین زیـر ذره بین مصنوعاتی باشـد
کـه گزینشـی عمـل نمی کننـد و اهـل پارتـی بازی
نیسـتند  .کجـا هسـتند آن فرشـته های مصنوعی ؟ !!

قطار مشیر به ایستگاه پایانی رسید
محمدرضا دیهیمی  ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس ؛

"مشیر" لقب شکوفا ترین مجتمع فارس را صاحب خواهد شد
فـاز اول مجتمـع تجـاری و تفریحـی مشـیر بـا
زیـر بنـای بالـغ بـر  ۷۴هـزار مربـع بـه عنـوان یکی
از بزرگتریـن مراکـز خرید ،تفریح و سـرگرمی جنوب
کشـور در آسـتانه بهـره برداری می باشـد.
فاز اول مجتمع مشـیر شامل بزرگترین هایپر مارکت
اسـتان فـارس بـا عرصـه فروشـگاهی بالـغ بـر
 ۸هـزار متـر مربع واحدهـای تجـاری و پارکینگ با
ظرفیـت یـک هزار دسـتگاه خـودرو در قلب شـیراز
و در خیابـان مشـیر شـرقی آماده راه اندازی اسـت .
مجتمـع تجـاری تفریحـی مشـیر بـه عنـوان
اولیـن بـازار تخصصـی کاالی مـادر و کـودک
بـا سـرمایه گذاری شـرکت توسـعه سـپهر فـارس
(وابسـته بـه بانـک صـادرات) احداث شـده اسـت .
در خصـوص مجتمـع تجـاری و تفریحـی مشـیر بـا
مهنـدس محمدرضـا دیهیمـی  ،مدیرعامل شـرکت
سـرمایه گـذاری توسـعه سـپهر فـارس بـه گفتگـو
بنشـینیم :
چـرا منطقـه دروازه کازرون بـرای احـداث
پـروژه مشـیر انتخـاب شـده اسـت ؟
منطقه دروازه کازرون در شـهر شیراز دارای اصالت
و ریشـه و بنیـان اسـتواری اسـت .در ذهـن مـردم
شـهر شـیراز منطقـه دروازه کازرون در واقـع قلـب
اقتصـادی در بخـش خـرده فروشـی بـرای اقشـار
زیادی از مردم شـهر محسـوب میشـود .بـه عبارت
دیگـر ذهنیـت مـردم نسـبت به ایـن منطقـه ای آن
اسـت کـه کاالی موردنیاز خـود را حداقل در بخش
موادغذایـی میتواننـد بـا قیمـت ارزانتـر تهیـه کنند.
لـذا ایجـاد یـک مجتمـع تجـاری در منطقـه ای بـا
ذهنیـت مثبتـی از این دسـت ما را بر آن داشـت که
در ایـن منطقـه اقـدام بـه سـاخت و سـاز پروژهـای
بـزرگ ماننـد مشـیر نماییم.
علـت نـام گـذاری مجتمع به نام مشـیر چه
بوده است؟
مشـیر در لغـت بـه معنـای مشـاور اسـت ،پیـام
مجتمـع مشـیر بـه مـردم بزرگـوار شـیراز آن اسـت
کـه از مشـورت خبـرگان صنعـت خـرده فروشـی در
ایـن مجموعـه بـه شایسـتگی میتواننـد اسـتفاده
کننـد .کسـب و کارهـای حاضـر در مجتمـع مشـیر
عمومـا کسـب و کارهـای شـناخته شـده و نام آشـنا
ً
هسـتند .بنابرایـن مشـیر در خدمـت مشـاوره

شایسـته بـه همشـهریان اسـت .خریـد ،مشـاور
میخواهـد بـرای مـادران بزرگـوار و کـودکان دلبنـد
سـاختار هوشـمندی برای بهره گیری از مشـاوره ی
دسـتاندرکاران صنعـت خـرده فروشـی فراهـم آمده
اسـت.
پیرامـون کارکـرد پارکینـگ بـزرگ و
چشـمگیر مشـیر و ضـرورت وجـود آن
توضیحـی ارایـه فرمائیـد؟
مـا در مجموعـه مجتمـع مشـیر حـدود  900واحـد
پارکینـگ پیش بینـی کرده ایـم ،وجـود ایـن تعـداد
زیـاد پارکینـگ در زمـره ی جذابتریـن عناصـر و
موفقیـت مشـیر به شـمار میـرود .در شـرایط کنونی
بـرای خریـد خانـواده کـه عمدتـأ بـا وسـایل نقلیـه
شـخصی انجام می شـود وجـود پارکینـگ ضرورت
راهبـردی و تعییـن کننـده بـه شـمار مـی رود .قطعا
یکـی از فاکتورهـای بـازار خریـد بـرای خانواده هـا
دسترسـی آسـان و روان بـه محـل پـارک خـودرو
میباشـد .بـرآورد مـا آن اسـت کـه در روز بتوانیـم به
پنـج تـا هفت هـزار خودرو از سـاعت  8صبـح تا 12
شـب خدمت رسـانی کنیـم.
پـروژه در چنـد مرحلـه و بـا چـه زمانبنـدی
افتتـاح خواهـد شـد؟
فـاز اول پروژه پنجشـنبه  27آبان مـاه جاری افتتاح
خواهـد شـد و تدریجـا سـایر طبقات مجتمع مشـیر
متناسـب بـا آماده سـازی بـه مرحلـه بهره بـرداری
خواهنـد رسـید .امیدواریم تا حدود یک سـال دیگر
عمـده کاربری هـای مجتمـع بـه فـاز بهره بـرداری
کامل رسـیده باشـند.
توضیحـی در خصـوص روف گاردن
مجموعـه و نقـش آن بـرای خانواده هـا
ارایـه فرمائیـد
در طبقـه فوقانـی پـروژه در فضایـی بسـیار فـراخ
و زیبـا کاربـری روف گاردن طراحـی شـده اسـت.
کـه در آن فضـای سـبز ،کافی شـاپ ،فودکـورت و
واحدهـای تجـاری پیش بینی شـده اسـت .بـه ویژه
در شـب ها تـا دیـر هنـگام خانواده هـا از اقصـی
نقـاط شـهر خـود را بـه بـام مشـیر رسـانده و اوقات
شـیرینی را بـا خانـواده و دوسـتان خـود رقـم بزنند.
جذابیـت مجتمـع مشـیر در فـاز
مهمتریـن ّ
اول بهـره بـرداری چیسـت ؟

در فـاز ّاول بهـره بـرداری از پـروژه ما شـاهد افتتاح
هایپرمارکتـی در قـد و قـواره ای منحصـر بـه فـرد و
بـا عرضـه ی بیـش از  ۴۰هـزار نوع کاال هسـتیم.
خوشـبختانه برنـد برتر هایپرمارکـت ایـران
(مجموعه هایپرمـی) بـا  26شـعبه در جـای جـای
کشـور عزیزمـان عهـده دار مسـئولیت راه اندازی و
بهره برداری هایپرمارکـت مشـیر اسـت.
قطـأ هایپرمارکـت مشـیر بـا رویکـردی
منحصر به فـرد و اثرگـذار در فـاز ّاول بـا ارائـه
کاالی مصرفـی سـبد خانـوار حـرف ّاول در فاز ّاول

نهایتـا کل پـروژه مشـیر تـا چـه زمانـی
ً
تکمیـل و بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید؟
همچنـان کـه اطلاع داریـد مجتمـع تفریحـی و
تجـاری مشـیر در داخـل شـهر شـیراز بزرگتریـن
مجتمـع بـه شـمار میـرود .طبیعتأ اجـرای کامل آن
محتـاج زمان اسـت .امیدواریم اقدامـات باقیمانده
عمدتـا در
بـرای اتمـام کلیـه بخش هـای پـروژه که
ً
مرحلـه نـازک کاری میباشـد ،طـی یک سـال آینده
بـه پایان برسـد.
آیـا از پیـش فـروش واحدهـای تجـاری

بهره بـرداری را خواهـد زد؛ حـدود  40واحـد تجاری
در طبقـه (منفـی یـک) نیـز جذابیت دیگـری برای
فـاز ّاول مشـیر محسـوب میشـود .
چـه خدمـات در حوزه بهره بـرداری مدرن،
جامـع ،علمـی و مکانیـزه در مجتمـع مشـیر
وجود دارد؟
در مجموعه مشـیر سـازمان بهـره بـرداری کارآمد،
بـا تجربـه و دانش محـوری مسـئولیت بهره برداری
را عهـده دار اسـت .کـه کارنامـه ای درخشـان
در دههـا پـروژه ی تجـاری کشـور داشـته اسـت.
بهـره گیـری از نـرم افـزار یـا اپلیکشـین روزآمـد
بهـره بـرداری و فرآیندهـای دانـش  FMو نیـز
خالقیت هـای مبتنـی بـر  SWOTمراکـز تجـاری
در شـرایط کنونی ،آینده ای روشـن و موفق را برای
دوره ی بهره بـرداری مشـیر رقـم خواهـد زد.

مشـیر اسـتقبال شـایان توجهـی بـه عمـل
آمـده اسـت؟
خوشـبختانه بایـد اذعـان کنیـم کـه فرآینـد
پیش فـروش واحدهـای تجـاری مشـیر با اسـتقبال
بسـیار بسیار چشـمگیر همشـهریان ارجمند مواجه
شـده اسـت .به طوریکـه در دو سـال گذشـته بیـش
از  ۸۰درصـد از واحدهـای تجـاری مجتمـع مشـیر
بـه فـروش رسـیده اسـت .بنابـر سیاسـت های
فـروش شـرکت  ،امیدواریـم در چنـد مـاه آینـده و تا
قبـل از پایـان سـال جـاری دیگـر واحدهـای قابـل
فـروش کـه بسـیار انـدک و محـدود میباشـد نیـز
واگـذار می گردد.مجتمـع مشـیر در آینـده نزدیـک
لقـب شـکوفا تریـن مجتمـع فـارس را صاحـب
خواهـد شـد
باتوجـه بـه مشـکالت متعـدد مراکـز

تجـاری ،به رونق مشـیر در آینده خوشـبین
هسـتید ؟
بایـد اذعـان کینـم کـه باتوجه بـه تقاضای انباشـته
در شـهر شـیراز و همچنین موقعیت دروازه کازرون
و حـس مثبـت و نـگاه خوشـبختانه مـردم بـه ایـن
منطقـه جغرافیایـی و سـبک معمـاری و تنـوع
کاربریهـا و وجـود انـواع امکانـات ،تجهیـزات و
خدمـات مجتمـع مشـیر همواره سـهم شایسـته ای
را از بـازار خرده فروشـی شـهر شـیراز را از آن خـود
کنـد .نمیتـوان منکـر شـد کـه بازارهـای مجـازی و
کاهـش قـدرت خریـد ،چالشـهای زیـاد و جـدی را
بـرای رونق بخشـی مراکـز تجـاری بـه وجـود آورده
اسـت ،لیکـن در مجتمـع مشـیر بـا رویکـرد بـازار
کـودک و مـادر بـاور داریـم کـه مجموعـه مشـیر از
فرآیند رونق بخشـی چشـمگیر اقتصـادی برخوردار
گردد.
چـرا بخـش تجـاری پـروژه بـه بـازار
تخصصـی مادر و کـودک اختصاص یافت ؟
از آنجـا کـه در شـهر زیبـای شـیراز بـازار بزرگـی که
بـه صـورت تخصصی انواع کاالی مـادر و کودک را
عرضـه کنـد وجود نداشـت ،بـر آن شـدیم برمبنای
تحقیقـات بـازار بـه عمـل آمـده اولین مرکـز تجاری
تخصصـی را بـرای مادران و کـودکان ایجاد کنیم و
بدینوسـیله اسـباب خریـد روان و آسـان در زیر یک
سـقف را فراهم سـازیم.
در خصـوص کاربردهـای مجتمـع مشـیر
بیشـتر توضیـح بدهیـد ؟
مجتمـع مشـیر بـا زیـر بنـای ۷۴هـزار متـر مربع در
۷طبقه شـامل شـامل ۳۴۰واحد تجاری ،واترکینگ
بـا ظرفیـت ۹۸۰دسـتگاه خودرو ،هایپـر مارکـت
بـا عرصـه ۸هـزار متـر مربع ،شـهربازی طبقاتـی
بـا زیـر بنـای ۲۲۰۰متـر مربع ،سـالن بولینـگ و
بیلیارد ،پردیـس سـینمایی بـا یک سـالن آمفـی تاتر
و ۲سـالن  ،VIPفـود کـورت بـا عرصـه  ۳۰۰متـر
مربع ،بـام سـبز (روف گارد )بـا عرصـه  ۸۰۰۰متـر
مربـع در حال سـاخت میباشـد کـه فـاز اول آن در
حـال افتتـاح می باشـد .
تیم پیمانکاران و مشاوران همکار در خلق
این اثر شکوهمند و ماندگار را چگونه
ارزیابی می کنید ؟

بایـد خداونـد تبـارک و تعالـی را سپاسـگذار باشـیم
کـه همه کنشـگران این پـروژه بزرگ به سـهم خود
در تـراز نامـداران و شایسـتگان هسـتند .قطعأ خلق
ایـن اثـر ماندگار جـز در پرتوی همدلـی ،همفکری،
هماندیشـی و هم افزایـی همـه مشـاوران و
پیمانـکاران و عوامـل اجرایی به دسـت آمده اسـت.
امیدواریـم که به سـهم خـود قـدردان زحمات همه
دسـت اندرکاران خلـق ایـن پـروژه بـزرگ و مانـدگار
باشیم.
لطفـا بفرمائید چه دسـتاوردهای
خاتمـه
در
ً
ارزشـمند و مانـدگاری بـرای مجتمـع بزرگ
مشـیر شـیراز قابـل پیش بینی هسـتند؟
قطعـا احـداث مجتمـع مشـیر آثـار و بـرکات زیادی
را بـه دنبـال داشـته و خواهـد داشـت  ،بـرای نمونه
پنـج دسـتاورد را بـه اختصـار برمیشـماریم ؛
 -۱در زمـان سـاخت مجموعـه بیـش از  ۲هـزار
فرصـت شـغلی بـه شـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم
ایجـاد شـد و رونـق اقتصـادی قابـل توجهـی را
بـه سـهم خـود باعـث شـد ضمـن اینکـه در زمـان
بهره بـرداری ایـن مجتمـع نیـز بیـش از ۱۵۰۰
فرصـت شـغلی بـه شـکل مسـتقیم و غیر مسـتقیم
ایجـاد می شـود .
 -۲احـداث و بهـره بـرداری از مجموعـه مشـیر
خریـد آسـان خانواده هـا را باعـث شـده و صنعـت
خردهفروشـی در حـوزه مـادر و کـودک بـه لحـاظ
کمـی و کیفـی بـا احـداث بـازار تخصصـی ،
در مسـیر بهینـه سـازی و توسـعه قـرار گرفتـه
است.
 -۳توسـعه و عمـران شـهری و تبدیـل بافـت
قدیمـی و فرسـوده منطقـه اجـرای پـروژه بـه
منطقـه ای مـدرن ،کارآمـد و جـذاب در شـهر.
 _۴شـیوه مشـارکت و سـرمایه گـذاری سـازنده
امـکان مشـارکت و سـرمایه گذاری صدهـا خانواده
در رونـد سـاخت و بهره بـرداری از مجتمع مشـیر را
فراهـم کرده اسـت
 _۵مشـیر فرصتـی جـذاب و سـالم بـرای تفریـح
خانـواده ایجـاد کـرده و وجـود مکانـی بـرای تفریح
سـالم و پـر کـردن اوقـات فراغـت شـهروندان در
منطقـه نیمـه محـروم شـهر شـیراز را باعـث شـده
اسـت .
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پایان فراق  ۳۳ساله مادر شهید
مادر شــهید غالمرضا اهوازی پس از  ۳۳سال انتظار فرزندش را که در الرستان به
عنوان شهید گمنام مدفون بود ،مالقات کرد ...

عضو شورای شهر:

معلوالن در شیراز از هزینه صدور پروان ه ساختمانی معاف شدند
ایسـنا :رئیس کمیسـیون سلامت ،محیط زیسـت و خدمات شـهری شـورای
شـیراز ،از معافیـت افـراد دارای معلولیت نسـبت به پرداخـت هزینههای صدور
پروانههـای سـاختمانی ،آمـاده سـازی زمیـن و عـوارض نوسـازی (صرفـا برای
یک واحـد مسـکونی) خبر داد.
مسـعود زارعـی در جمـع خبرنـگاران از تصویـب آییـن نامـه توانمندسـازی و
حمایت از افراد دارای معلولیت شـهر شـیراز خبر داد و دسترسـیپذیری را گام
نخسـت ایجـاد عدالـت اجتماعـی بـرای معلوالن دانسـت.
او بـا بیـان اینکـه شـهرداری ملکـف بـه اجـرای آییـن نامـه حمایـت از حقـوق
معلـوالن شـده اسـت ،افزود :برخـورداری شـهروندان از امکانات و تسـهیالت
عمومـی از حقـوق فطـری و قانونـی تـوأم بـا حفـظ کرامت ذاتـی آنها اسـت و تالش بـرای رفع هرگونـه تبعیض در
برخـورداری وظیفـه تمـام دسـتگاههای دولتی اسـت.
زارعـی بـا بیـان اینکـه برابـری فرصتهـا اسـاس حقـوق شـهروندی اسـت ،خاطرنشـان کـرد :راه تحقـق عدالت
اجتماعـی در گام اول برابـری فرصتهـا در راسـتای بهرهمنـدی از امکاناتی اسـت که زمینه سـاز حضـور افراد در
فعالیتهـای اجتماعـی و فرهنگـی و اقتصـادی را فراهـم میکند.
او عنـوان کـرد :در همین راسـتا اسـتفاده رایـگان افراد دارای معلولیت از سـامانههای حمـل و نقل عمومی درون
شـهری و مراکز ،تاسیسـات و خدمات ورزشـی تصویب شد.
ایـن عضـو شـورای شـهر شـیراز بـا تاکیـد بـر کاهـش محدودیتهـای موجـود در سـطح شـهر و فضاهـای
عمومی کـه منجـر بـه اخلال در شـکوفایی اسـتعدادهای افـراد دارای معلولیـت بهعنوان بخشـی از جامعه شـده
اسـت ،عنـوان کـرد :شـهرداری مکلف به اجـرای دقیق آیین نامه در خصوص دسـترس پذیری ،مناسـب سـازی
و همسـطح سـازی  ،تـردد و تحـرک معلـوالن در طرح هـای عمرانـی و شهرسـازی و خدماتی و اماکـن عمومی از
قبیـل سـاختمان های اداری ،درمانـی و آموزشـی اسـت.
زارعـی همچنیـن عنـوان کـرد :بایـد حداقـل  ۳درصـد از مجوزهـای استخدامی (رسـمی،پیمانی ،کارگـری) بـه
افـراد دارای معلولیـت اختصاص داده شـود و اشـخاص حقیقـی و حقوقی که  ۵درصد از نیروهای تحت پوشـش
بیمـه آنهـا افـراد دارای معلولیـت باشـند در همـه مناقصات شـهرداری شـیراز در شـرایط مسـاوی با دیگر شـرکت
کننـدگان براسـاس جـدول ارزیابـی از اولویـت برخوردار میشـوند.

از سوی دادستان مرکز فارس صادر شد؛

دستورات قضایی برای پیگیری اجرای طرحهای مهار سیالب در شیراز

نماینده مردم شمال فارس خبر داد

تاسیس شهرداری برای  ۲شهر از توابع سرچهان
ایسـنا :نماینـده مـردم آبـاده ،بوانـات ،خرمبیـد و سـرچهان در مجلس شـورای
اسلامی از تصویـب تاسـیس شـهرداری در روسـتاهای باغصفـا و توجردی در
وزارت کشـور خبر داد.
رحیـم زارع در جریـان بازدیـد از روسـتاهای بخـش باغصفـا کـه بـا هـدف
بررسـی مشـکالت مـردم در بخشهـای مختلـف بـه ویـژه مسـکن روسـتایی
برگـزار شـد ،بیـان کـرد :تاسـیس شـهرداری در ایـن مناطـق مقدمـهای بـرای
توسـعه دوچنـدان ایـن مناطـق و دسترسـی بهتر شـهروندان به سـهم عادالنه
از توسـعه اسـت.
او بر لزوم پیگیری منابع طبیعی در پاسـخ اسـتعالمات بنیاد مسـکن و تسـریع
تـا محدودههـای درخواسـتی بنیاد بـرای الحاق و بازنگـری طرحهای هـادی تاکید کرد.
مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان سـرچهان نیـز در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه بنیـاد مسـکن از همـه ظرفیتهـای
پیـش رو بـرای توسـعه روسـتایی و تامین مسـکن شـهری درایـن شهرسـتان اسـتقبال میکند ،خاطرنشـان کرد:
بایـد از همـه تـوان و ظرفیتهـای قانونـی بـرای توسـعه و محرومیـت زدایـی در ایـن شهرسـتان اسـتفاده کرد.
اسـماعیل محمدجانـی خاطرنشـان کـرد :توجـردی و باغصفـا دو منطقه مهم در شهرسـتان سـرچهان اسـت که
بنیـاد مسـکن در سـالهای گذشـته نیـز خدمـات قابل توجـه و ارزشـمندی در راسـتای توسـعه و محرومینت زدایی
درایـن مناطـق به مـردم ارائه داده اسـت.
او عنوان کرد :توسـعه شـهری و روسـتایی در این شهرسـتان یک مطالبه جمعی اسـت که مردم این شهرسـتان
بعـد از سـال ها محرومیـت به دنبال آن هسـتند.

پیکر پدر دو شهید در کازرون تشییع شد
ایرنـا :پیکـر پـدر شـهیدان حبیـب و علـی اصغـر سیاوش،سـه شـنبه  ۲۵آبـان ۱۴۰۰در کازرون اسـتان فـارس
تشـییع شد.
غالمعلی سیاوش پدر شهیدان واال مقام حبیب و علی اصغر سیاوش دوشنبه به فرزندان شهیدش پیوست.
تشـییع پیکر مطهر این پدر شـهیدان بر دسـتان مردم شـهیدپرور کازرون انجام و در گلزار شـهدای بهشـت زهرا
(س) کازرون در کنارفرزندان شـهیدش آرام گرفت.
سـردار شـهید حبیـب سـیاوش متولـد  ۱۳۴۰در تاریـخ بیسـت و چهارم اسـفند  ۱۳۶۶در عملیـات کربالی  ۱۰در
غـرب کشـور بـه شـهادت رسـید و بسـیجی شـهید علـی اصغـر سـیاوش متولـد  ۱۳۴۷در بیسـت و پنجـم اسـفند
 ۱۳۶۳در عملیـات بـدر ،شـرق دجله ،شـهید شـد.

تدارک  11هزار و  532ویژه برنامه هفته بسیج در فارس
معاون هماهنگی ســپاه فجر اســتان فارس گفت :بنا به تعبيــر رهبر معظم انقالب
اسالمى مبنى بر جايگاه بسيج در نظام اسالمى و ...

معلوالن در شیراز از هزینه صدور پروان ه ساختمانی معاف شدند
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شیراز ،از معافیت
افراد دارای معلولیت نسبت به پرداخت هزینههای ...

پایان فراق
 ۳۳ساله
مادر شهید

مهر:مـادر شـهید غالمرضـا اهـوازی پـس از  ۳۳سـال انتظـار
فرزنـدش را کـه در الرسـتان بـه عنـوان شـهید گمنـام مدفـون
بـود ،مالقـات کـرد.
شـهید رحیـم غالمـزاده اهوازی  ۲۲سـاله از سـال  ۹۳به عنوان
شـهید گمنـام درشـهر بیـرم الرسـتان مدفون بـود .امـروز هویت
ایـن شـهید گمنـام در بیرم الرسـتان پس از  ۳۳سـال مشـخص
شـد و مـادر شـهید در میـان خیـل جمعیـت وارد بیـرم شـد .در
فاصلـه  ۳۰کیلومتـری شـهر بیـرم هیئتهای مذهبـی موکبها
را بـرای اسـتقبال از مـادر شـهید رحیـم غالمـزاده برپـا کـرده
بودنـد و ایـن مـادر شـهید در میـان هـزاران نفـر از مـرد و زن،
پیـر و جـوان ،از دو راهـی احشـام بـه سـمت تپـه نورالشـهدای
بیـرم الرسـتان راهـی شـد و قبـر مطهـر فرزنـدش را بـه آغـوش
کشید.

معاون سپاه فجر خبرداد

تدارک  11هزار و  532ویژه برنامه هفته بسیج در فارس

عکس :علی گزبلند         /عصر مرد  م

ایسـنا :دادسـتان مرکـز فـارس دسـتورات قضایـی الزم در راسـتای اجـرای
هرچـه سـریعتر و پیگیـری طـرح کنتـرل سـیالب آبهای سـطحی شـیراز در
راسـتای پیشـگیری از حـوادث احتمالـی در فصـل بارندگـی را صـادر کـرد.
در راسـتای حفـظ و صیانـت از حقـوق عامـه و پیشـگیری از وقـوع حوادثـی
هماننـد سـیل سـال  ۱۳۹۸شـیراز دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان
فـارس ضمن بررسـی مناطق و مسـیر پروژه کنترل سـیالب آبهای سـطحی
شـیراز ازنزدیـک وضعیـت اجـرای طـرح کنتـرل آبهـای سـطحی مسـیل
شـهرک سـعدی شـیراز را مـورد بازدیـد قـرار داد.
در ایـن بازدیـد میدانـی که معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری فارس،
معـاون صیانـت از حقـوق عامـه دادسـتانی شـیراز ،مدیـران و کارشناسـان سـازمان آب منطقـهای ،اداره کل
حفاظـت محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی فـارس و شـهرداری شـیراز حضـور داشـتند ،سـید مصطفـی بحرینـی
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان فـارس ضمـن ارائـه راهـکار قانونی بـرای تسـریع در اجـرای این طرح
مهـم ،دسـتورات قضایـی الزم در راسـتای اجـرای هرچـه سـریعتر و پیگیـری این طرح در راسـتای پیشـگیری از
حـوادث احتمالـی در فصـل بارندگـی صـادر کرد.
سـیدمصطفی بحرینـی ،دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان فـارس در خصـوص حفـظ حقـوق عامـه و
اقدامـات انجـام شـده از سـوی دادسـتانی مرکـز اسـتان و سـایر دادسـتانهای حوزههـای قضایـی اسـتان نیـز
گفـت :حفـظ و حراسـت از اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی و کوتـاه کـردن دسـت متجاوزین بـه عرصههـای ملی،
پیشـگیری از وقـوع حـوادث احتمالـی ،اقدامـات زیربنایی در راسـتای گسـترش فرهنـگ اصیل اسلامی ایرانی،
مطالبـه گـری از دسـتگاههای مختلـف و برخـورد قانونـی و قاطـع بـا مدیـران و مسـئوالنی کـه بـا تـرک فعل خود
زمینـه ضـرر و زیـان بـه جامعـه و بیت المـال را فراهم کـرده و همچنین نظارت بـر توزیع کالهای اساسـی و مورد
نیـاز مـردم برخـی از اقدامـات صـورت گرفته از سـوی دادسـتانی شـیراز و سـایر حوزههـای قضایی اسـتان فارس
اسـت کـه بـا جدیـت دنبال میشـود.
او تصریـح کـرد :یکـی از وظایـف مهـم دادسـتانها در موضـوع حقـوق عامـه ،اجـرای دقیـق مفاد دسـتورالعمل
نظـارت و پیگیـری حقـوق عامه اسـت کـه در صورت عدم اجـرا یا نقض حقوق عامـه یا قریبالوقـوع بودن نقض
آن نسـبت بـه تذکـر یـا اخطـار بـه دسـتگاه اجرایـی و اتخـاذ تدابیـر پیشـگیرانه و صـدور دسـتور توقـف اقدامات و
ً
نهایتـا تعقیـب کیفـری متهمان خواهـد پرداخت.
بـه گـزارش ایسـنا ،حوالـی سـاعت  ۱۰صبح پنجمیـن روز از نوروز سـال  ،۱۳۹۸به دنبـال بارندگی شـدید بهاری،
آبهـای سـطحی از ارتفاعـات شـمالی شـیراز ،بـه سـمت دروازه قـرآن و خیابانهـای منشـعب جـاری و منجـر بـه
کشـته و مصـدوم شـدن شـماری از هموطنـان و بروز خسـارتهای سـنگین مالی شـد.
همزمـان ،وقوع سـیالب در محله سـعدی در شـمال شـرقی شـیراز نیز ،خسـارات مالـی قابل توجهـی را به مردم
ایـن محلـه کـم برخـوردار وارد کـرد؛ علیرغـم گذشـت بیـش از  ۲سـال و اجرایـی شـدن اقداماتـی بـرای الیروبـی
مسـیرهای انتقـال آبهـای سـطحی و بزرگ شـدن کانالها بـرای منتقل کردن آبها بـه رودخانه شـیراز ،همچنان
ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه با وقوع بارشـی سـنگین ،شـاهد جریان سـیل گونه آب در مناطقی از شـیراز باشـیم.
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معـاون هماهنگـی سـپاه فجـر اسـتان فـارس گفـت :بنـا
بـه تعبيـر رهبـر معظـم انقلاب اسلامى مبنى بـر جايگاه
بسـيج در نظام اسلامى و بكار بردن اين جمله كه بسـيج
پـاره تـن مردم اسـت؛ شـعار امسـال هفتـه بسـيج باعنوان
«بسـیج ،پـاره تـن مـردم» نامگذاری شـده اسـت.
سـرهنگ پاسـدار قاسـم على پور ديروز در نشسـت خبرى
بـا خبرنـگاران در آسـتانه هفتـه گراميداشـت بسـيج ،مبـرا
بـودن بسـیج از جریانهـا و گروههـای سیاسـی ،جهانـی
بـودن ،آمادگـی حداکثـری بـرای مقابلـه بـا هـر نـوع
تهدیـدی ،مردمی بـودن را از مهمتریـن ایـن مولفه هـاى
مـورد تأكيـد امام خمينـى و مقـام معظم رهبـرى در رابطه
چشم شیشه ای

بـا راهبردهاى بسـيج توصيـف كرد و گفت :بـا وجود نقاط
ضعـف فـراوان در بحـث مديريـت كرونا از سـوى دولت ها
و حكومت هـا امـا نيـروى بسـيج در كشـور مـا بـا پشـتكار
مناسـب عملكـرد مناسـبى داشـت.
علـى پـور ادامـه داد :ايـن هفتـه تعـداد  ١١هـزار و ٥٣٢
برنامـه بـه مناسـبت هفتـه بسـیج در ایـن اسـتان فـارس
برگزار خواهد شـد و در نواحى سـپاه مقاومت شـهر شـيراز
نيـز تعـداد  ٢هـزارو  ٣٥٠برنامـه بـه اجـرا در مـى آيـد.
معـاون هماهنـگ كننـده سـپاه فجـر فـارس بـه وجـود
تعداد  ٢٢قشـر بسـيج فعال در جامعه اشـاره كرذ و افزود:
اين اقشـار با عناويـن مختلف در شناسـاندن ظرفيت هاى
بسـيج در حوزه هـاى مختلف فرهنگيان ،رسـانه ،كارگران

و ...تلاش دارنـد كه در هفته بسـيج نيز تعـداد ١٣٠برنامه
توسـط بسـيج اقشـار مختلـف برگزار خواهد شـد.
او بـا اشـاره بـه تأكيـدات مطـرح شـده در گام دوم انقالب
پيرامـون جهـش علمـى كشـور اضافه كـرد :در ايـن رابطه
معاونـت علمـى و پژوهشـى بسـيج برنامه هايـى بـا رويكرد
علمـى و پژوهشـى در هفتـه بسـيج خواهد داشـت.
معـاون هماهنـگ كننـده سـپاه فجـر فـارس از تجمـع
برنامـه كشـورى در سـوم آذرمـاه همزمـان بـا هفته بسـيج
خبـر داد و افـزود :در شـيراز نيـز تجمـع بـزرگ بسـيجيان
بـا بيانـات همزمـان و سراسـرى مقـام معظـم رهبـرى
و درآسـتان مقـدس احمـدى و محمـدى(س) برگـزار
مى شـود.او همچنيـن از برپايـى همزمان ايـن همايش در
سـطح شهرسـتانهاى اسـتان فـارس خبـر داد.
علـى پـور در ادامـه از برپايىشـوراى ادارى شهرسـتانها بـا
محوريـت معرفـى دسـتاوردهاى فعاليـت بسـيج در سـاير
حوزه هـا در ايـن ايـام خبـر داد و افـزود :در ايـن هفتـه
برگـزارى برنامه هـاى متنوعـى در موضوعـات اقتصـاد
مقاومتـى ،علمـى و پژوهشـى ،مبـارزه با فسـاد ،اسـتقالل
و آزادى و بسـيج و سـبك زندگـى و همچنيـن برپايـى
نمايشـگاه طرح اسـوه و پايگاهاى برتر اسـتان در حسينيه
پيامبـر اعظـم (س) در دسـتور كار قـرار دارد.
وى برپايـى نمايشـگاه علـم و فنـاورى و تجليـل
از نخبه هـاى شـاخص علمـى و بازديـد علمـى از
كارخانجـات و مراكـز آموزشـى و كمك به ارتقـاء تحصيلى
؟؟؟؟

بـه خصـوص در نقاط كم برخـوردار را از ديگـر برنامه هاى
هفتـه بزرگداشـت بسـيج در اسـتان فـارس اعلام كـرد و
افـزود :بهـره بـردارى  ١٥٤پـروژه محروميت زدايى بسـيج
سـازندگى در نقـاط مختلـف و محـروم اسـتان از ديگـر
برنامه هـاى ايـام يـاد شـده خواهـد بـود.
معـاون هماهنـگ كننـده سـپاه فجـر فـارس در ادامـه از
اعـزام گروههـاى جهـادى از جامعه پزشـكى ،و همچنين
اجـراى كمك هـاى مؤمنانـه و توزيع بسـته هاى معيشـتى
در هفتـه بسـيج خبـر داد و افزود:تجليـل از كادر درمـان
و دسـت انـدكاران اجـراى طـرح شـهيد سـليمانى ،تجليل
از نويسـندگان بسـيجى و برگـزارى كارگاه آموزشـى
در حـوزه تحكيـم بنيـاد خانـواده ،افتتـاح مراكـز مهـد
قرآنـى بسـيج ،مشـاوره رايـگان حقوقـى توسـط بسـيج
حقـوق دانـان ،برگـزاری مراسـم مذهبـی مثـل انـس بـا
قـرآن ،شـب شـعر بسـیج ،تورهـای ایسـت و بازرسـی و
نمایشـگاه هوایـی در سـطح اسـتان از ديگـر برنامه هـاى
سـپاه فجـر فـارس در هفتـه گراميداشـت بسـيج خواهـد
بود.
او در ادامـه بـا بيـان اينكـه هـم اكنـون دشـمنان انقلاب
جنـگ تمـام عيـارى در فضـاى مجـازى عليـه ارزش هاى
انقلاب بـه راه انداختـه انـد ،تأكيـد كـرد :انتظـار مـى رود
كـه بطـور هوشـمندانه و بـا توجـه بـه فراميـن رهبـر معظم
انقلاب وظيفـه خـود را نسـبت بـه انقلاب و شـهدا ادا
كنيم .
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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اتوبوس دیابت در شیراز راه اندازی شد
مشــاور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از
آغاز فعالیت اتوبوس دیابت در شیراز ،همزمان ...

حمايت از تدوين طرح امكان سنجي واحد هاي صنعتي براي متقاضيان
جذب سرمايه گذار خارجي
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از مرحله ...

طرح احسان کتاب شهرداری شیراز به بیمارستانها رسید
عصرمردم:
طـرح احسـان کتـاب بـا هـدف اهـدای کتـاب بـه بیمارسـتانها بـه همـت
سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری شـیراز و فرهنگسـرای کتاب
در بیمارسـتانهای شـهید فقیهی و حضرت علی اصغر(ع) شـیراز برگزار شـد.
مصطفـی مشـفقیان رئیـس سـازمان فرهنگـی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری
شـیراز هـدف از اجـرای ایـن طرح که به بهانـه هفته کتاب و کتابخوانی اسـت،
گفـت :کتـاب همدم لحظههای تنهایی و سـختی انسـان اسـت کـه امیدواریم
ایـن برنامـه قدری در روحیـه دادن و افزایش معنویت در بیـن کادر عزیز درمان
کـه روزهای سـختی را همچنـان میگذرانند ایجـاد کند.
وی ابـراز کـرد :طرح احسـان کتاب در مراکز مختلف از جمله ،مراکز ورزشـی،
باشـگاه های ورزشـی ،خانـه کشـتی ،خانـه ژیمناسـتیک ،کانـون سـالمندان و
مـدارس را در سـالهای گذشـته داشـتهایم لـذا امسـال بـا توجـه بـه حمایـت و
تشـکر از مدافعان سلامت ،این طرح در بیمارسـتان شـهید فقیهی و حضرت
علـی اصغـر (ع) کـه بـه عنـوان مرکـز درمانـی مبتالیـان بـه کووید  ۱۹اسـتان
فارس اسـت ،برگزار شـد.
مشـفقیان بـه جزئیـات ایـن طـرح اشـاره کـرد و افـزود :در ایـن طـرح ،یـک
کتابخانـه در گـردش طراحـی شـده اسـت و بـا وجـود قفسـه و تعـدادی کتـاب
اهـدا شـده از سـوی معاونـت فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی اسـت کـه افـراد
میتواننـد کتـاب را بـه امانـت ببرنـد و باز هـم برای مطالعـه دیگـران برگردانند.
معـاون شـهردار شـیراز ادامـه داد :محتویـات ایـن کتابخانـه بـا موضوعـات
مختلف از جمله شـیراز ،دیوان اشـعار ،ادبیات ،تاریخ ،مذهبی ،داسـتان کوتاه
و ...راه انـدازی شـده اسـت کـه نیمـی از کتابها تولیدات شـهرداری شـیراز در
یکسـال اخیـر میباشـد.
وی در پایـان ضمـن ابـراز امیـدواری بـرای بهبـود شـرایط کشـور اذعـان کرد:
کتـاب تاریـخ شـفاهی از فعالیـت و زحمات پرسـتار ،کادر درمان ،پزشـک تهیه
میشـود.
شهرداری ،قدردان زحمات پرستاران و کادر درمان است
رضـا جاویـدی مدیـرکل ارتباطـات و امـور بینالملـل شـهرداری شـیراز ضمـن
تبریـک هفتـه کتـاب و کتابخوانـی از زحمـات شـبانه روزی مدیریـت و کادر
بهداشـتی درمانـی در راسـتای مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا قدردانـی نمودنـد و
اظهارداشـت :شـهرداری شـیراز در امـر سلامت شـهروندان ،خدمات رسـانی

و آگاهـی رسـانی در دو سـالی کـه کشـور درگیر بیمـار کرونا بوده اسـت همواره
یـاری گـر کادر سلامت بـوده و بـه یـاری خداونـد با تمـام پشـتیبانی از این پس
نیـز همـراه کادر بهداشـت و درمـان خواهیـم بـود.
وی ادامـه داد :شـهرداری شـیراز بـه خـود میبالـد کـه در سـومین حـرم اهـل
بیـت (ع) قـدردان زحمـات پرسـتاران و کادر درمان کـه روزانه بیمـاران را تیمار
میکننـد ،اسـت لـذا امیدواریـم انشـاءالله بـا دعـای خیـر همـه ایـن بیمـاری
ریشـه کن شـود.
خواندن کتاب در روحیه پرسنل تاثیر انگیزشی دارد
سـید کوشـا میرمسـعود رییس بیمارسـتان حضرت علی اصغر (ع) با اشـاره به
ایـن حرکـت فرهنگی سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری شـیراز

گفـت :خوانـدن کتـاب مطمعنـا در روحیـه پرسـنل و همکارانـی کـه دو سـال
درگیـر بیمـاری کرونـا بودنـد و از نزدیک از لحـاظ روحی و عاطفی دچار آسـیب
شـدند قطعـا تاثیـر انگیزشـی ایجـاد میکند
میرمسـعود بـا اشـاره بـه راه انـدازی طـرح کتـاب احسـان ،ادامـه داد :مطالبی
کـه خواننـده مطالعـه میکننـد در روحیـه اش اثـر میگـذارد و میتواننـد دیـد
مثبـت کـه از کتـاب و کتابخوانـی دریافـت میکنـد اثـر مثبـت در عملکـرد
خدمـات دهـی و ارائـه دهنـده خدمـات در سیسـتم درمانـی باشـند.
وی در پایـان ابـراز داشـت :در راسـتای حـق شـهروندی ایـن کتاب هـا علاوه
بـر اسـتفاده کادر درمـان در حـوزه گیرنـدگان خدمـت و مراجعیـن نیـز قـرار
می گیرد.

معاون توانير تاکید کرد:

ضرورت رويت پذيري و كنترل پذيري مصرف انرژي
جلسـه هـم اندیشـی عبـور از پیـک زمسـتان جـاری
و تابسـتان سـال آینـده ( )۱۴۰۱بـا حضـور معـاون
هماهنگـی توزیـع ومدیرکل دفتر هوشمندسـازی شـرکت
مادرتخصصـی توانیـر در شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
فارس برگزار شـد .در اين جلسـه معـاون هماهنگي توزيع
شـركت توانيـر بـر لـزوم برنامهریـزی و سیاسـتگذاری
درسـت ،در راسـتای مصـرف بهینـه انـرژی در زمسـتان
سـال جـاری و تابسـتان  ۱۴۰۱تاکیـد کـرد.
غالمعلـی رخشـانی مهر ،ضمـن تشـريح وضعيت مصرف
انـرژي و عبـور از پيـك بـار مصـرف بـرق در تابسـتان
امسـال گفـت :تابسـتان سـال جـاری ،تابسـتانی سـخت
و بحرانـی بـود کـه ضـروری اسـت ضمـن بررسـی کلیـه
اقدامـات انجـام پذیرفتـه  ،در حفـظ و ارتقـای نقـاط قوت
تلاش نمـوده و در رفـع و اصلاح نقـاط قابـل بهبـود و
چالش هـای مواجـه شـده ،بـا حداکثـر تـوان کوشـش
نماییـم .وی یادآورشـد :تابسـتان امسـال و تجربـه آن بـه
مـا نشـان دادكـه بايـد بـه سـمتي حركـت كنيـم تـا ميزان

بـار را مديريـت کـرده و ایـن راهـكار آن می توانـد بـر رويت
پذيـري ميـزان بـار و مديريت بهتـر و اثربخش باشـد .این
مقـام مسـئول ،با بیـان اینکـه جهت بهینه کـردن مصرف

بـرق ،بـا ابزارهای نوین ،میـزان مصرف برق مشـترکان را
مدیریـت خواهیـم کـرد ،افـزود :در حال حاضـر اقداماتی
در حـوزه اسـتفاده از تکنولـوژی جهـت رویـت پذیـری و

کنتـرل پذیـری بـار مصرفـی مشـترکان در بخش هـای
مختلـف در حـال انجـام اسـت کـه باعـث میشـود بـار
مصرفـی مشـترکان را رصـد و مدیریـت نمـود.
رخشـانی مهـر یادآورشـد :هـدف مـا ايجـاد مصـرف بهينه
در کلیـه بخش هاسـت تـا در سـاعات مـورد نيـاز ،بـرق
مشـتركان بـه سـهولت تأميـن شـود و در ايـن خصـوص
بايدكنتورهـاي هوشـمند بـا هـدف ايجـاد فرهنگ مصرف
بهینـه انـرژي بـراي کلیه مشـتركان بـا اولویت مشـترکان
پرمصـرف نصـب و نظارت هـا و اقدامـات الزم در ایـن
خصـوص صـورت پذیـرد.
در پايـان اين جلسـه مديـران عامل ومعاونان مشـترکین و
بهـره برداری شـرکت های توزیـع نیروی برق اسـتان های
فـارس ،بوشـهر ،شـیراز و کهگیلویـه و بویـر احمـد حاضر
در نشسـت بـه بيان سـؤاالت ،نظرهـا و ديدگاه هـاي خود
پيرامـون رويـت پذيـري وكنتـرل پذيـري مصـرف انـرژي
پرداختند.

مشاور معاونت بهداشت علوم پزشکی شیراز:

اتوبوس دیابت در شیراز راه اندازی شد
مهر:مشـاور معاونـت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی
و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز از آغـاز فعالیـت
اتوبـوس دیابـت در شـیراز ،همزمان با هفتـه ملی دیابت
خبـر داد.
دکتـر عبدالحسـین فـرح بخـش ،دیابـت را یکـی از
شـایعترین بیماریهـای متابولیـک برشـمرد کـه در حال
حاضـر برآورد میشـود حـدود  ۱۰درصـد جمعیت باالی
 ۳۰سـال در اسـتان فـارس مبتال به این بیماری باشـند.
او بـا اعلام اینکـه بیـش از  ۷۶درصـد از ایـن افـراد
شناسـایی شـده و مراقبتهـای الزم را دریافـت
میکننـد ،گفـت :بـه دلیـل اینکـه افزایـش تدریجـی
میـزان قنـد خـون ،ممکـن اسـت ابتلاء بـه دیابـت در
ابتـدا هیـچ عالمتـی نداشـته باشـد ،بنابرایـن تشـخیص
بـه موقـع دیابـت اهمیـت بسـیاری دارد؛ از سـوی دیگـر
مراقبـت و کنتـرل قنـد خـون بیمـاران بـه نحـو مطلوب،
میتوانـد در پیشـگیری از عـوارض دیابـت مؤثـر باشـد.
دکتـر فـرح بخـش بـا بیـان اینکـه سـه بخـش اصلـی
ارائـه خدمـات در زمینـه دیابـت در سیسـتم سلامت
تعریف شـده اسـت ،توضیح داد :این سـه بخش شـامل

پیشـگیری از بـروز دیابـت ،تشـخیص بـه موقـع دیابت و
درمـان آن اسـت.
مشـاور معاونـت بهداشـت دانشـگاه اظهار کـرد :با توجه
بـه شـرایط بحران کرونـا ،مراجعـه افراد باالی  ۳۰سـال
بـرای غربالگـری دیابـت و همچنیـن مراقبـت بیمـاران

مبتلا بـه دیابـت در مراکـز ارائه خدمات سلامت میزان
زیـادی تحـت تأثیـر قرار گرفته کـه برای رفـع این چالش
و بـا هـدف افزایـش دسترسـی عمومـی ،دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز با همکاری شـهرداری شـیراز ،اقـدام به
بهـره بـرداری از اتوبـوس دیابت کرده اسـت.

دکتـر فـرح بخـش اضافـه کـرد :بـا انجـام برنامـه
ریزی هـای الزم در زمینـه تسـهیل دسترسـی مـردم و
همچنیـن فرهنـگ سـازی و ارتقای سـطح آگاهی مردم
در خصـوص اهمیـت ایـن بیمـاری ،بـا همـکاری مراکز
بهداشـت شـیراز اتوبـوس دیابـت از ایـن هفتـه بـه طـور
مسـتمر در مناطـق مختلـف از جملـه اماکـن عمومـی،
پارکهـا ،محلههـای مختلـف ،ارگانهـای دولتـی و
خصوصـی ،مراکـز صنعتـی و مناطـق حاشـیه شـهر
و کمتـر برخـوردار بـا رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی
اسـتقرار مییابـد.
ایـن مقـام مسـؤول در دانشـگاه دربـاره خدمـات پیـش
بینـی شـده بـرای فعالیـت ایـن اتوبـوس توضیـح داد:
آمـوزش و حسـاس سـازی در زمینـه اصلاح شـیوه
زندگـی ،اهمیـت پیشـگیری و مراقبـت بیمـاری دیابـت،
غربالگـری دیابـت و فشـار خون افـراد باالی  ۳۰سـال،
آمـوزش خودمراقبتـی بـه بیمـاران و افـراد در معـرض
خطـر و مشـاوره بـا بیمـاران مبتال بـه دیابت و ُپرفشـاری
خـون از جملـه اقداماتـی اسـت کـه در اتوبـوس دیابـت
ارائـه میشـود.

بستری  ۱۷۱بیمار مبتال به کرونا در بخش های ویژه فارس
مهر:مدیـر روابط عمومی علوم پزشـکی شـیراز گفت :در
حـال حاضـر  ۱۷۱بیمـار مبتلا بـه کرونـا در بخش های
«آی سـی یو» اسـتان فارس بسـتری هستند.
دکتـر روح الـه حسـینی بـا حضـور در اسـتودیو سلامت
فـارس در جمـع خبرنـگاران بـا اعلام آخریـن آمارهـای
مربـوط بـه کرونـا ویـروس در اسـتان فـارس گفـت :از
ابتدای شـیوع ایـن بیماری تاکنـون ،در مجموع بیش از
یـک میلیون و  ۷۰۹هزار و  ۵۶۲مورد تسـت تشـخیصی
شـامل تسـت مولکولی یا  PCRو تسـت سـریع در فارس
انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد یـک میلیـون و  ۴۷۰هزار
و  ۵۲۰تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاههای
اسـتان تهیـه شـده و بـا بررسـی نمونههـای انجام شـده،
 ۴۳۵هـزار و  ۵۶۷بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده

اسـت؛ همچنیـن از ابتـدای آغـاز طـرح شـهید حـاج
قاسـم سـلیمانی تاکنـون ۲۳۹ ،هـزار و  ۴۲مـورد تسـت
سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد  ۵۵هـزار و ۹۰۰
بیمار مثبت شناسـایی شـده و در مجمـوع تاکنون۴۹۱ ،
هـزار و  ۴۶۷بیمـار مبتلا به کووید  ۱۹در اسـتان فارس
شناسـایی شـده است.
دکتـر حسـینی بـا بیـان اینکـه  ۱۵۸بیمـار جدیـد طـی
 ۲۴سـاعت گذشـته در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری
شـدهاند ،افـزود :هـم اکنـون هـزار و  ۴۲۹بیمـار مثبـت
و مشـکوک دارای عالئـم در بیمارسـتانهای فـارس
بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۱۷۱ ،بیمـار بـه
دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی در بخشهـای ،ICU
مراقبتهـای ویـژه درمانـی دریافـت میکننـد.

دکتـر حسـینی همچنیـن از جـان باختـن هشـت هـم
اسـتانی دیگـر در اثـر ابتلاء بـه ویـروس کرونـا طـی
 ۲۴سـاعت گذشـته خبـر داد و افـزود :مجمـوع جـان
باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری
تـا کنـون ،بـه هفـت هـزار و  ۱۳۷نفـر افزایـش یافـت.
او در ادامـه از بهبـودی  ۴۷۸هـزار و  ۶۴۹نفـر از ابتدای
شـیوع بیمـاری تاکنـون خبـر داد کـه از بیمارسـتانها
ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـدهاند.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه بـا بیـان اینکـه تـا کنـون
پنـج میلیـون و  ۶۵۱هـزار و  ۳۳۵دوز واکسـن کرونـا
در فـارس تزریـق شـده اسـت ،گفـت :از ایـن تعـداد سـه
میلیـون و  ۹۲هـزار و  ۵۲۲دوز نوبـت اول و دو میلیـون
و  ۵۵۸هـزار و  ۸۱۳دوز نوبـت دوم واکسـن کرونـا بـوده
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است.
دکتـر حسـینی اعلام کـرد :بـر طبـق گـزارش منتشـر
شـده از سـوی مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات وزارت
بهداشـت در روزهـای گذشـته ،بیشـترین تعـداد افرادی
کـه بـه علـت کرونا ویروس بسـتری شـده یا جـان خود را
از دسـت دادهانـد ،از گـروه افـرادی بودهانـد کـه تاکنون
واکسـن خـود را دریافـت نکـرده بودنـد.
او افـزود :بررسـیهای مـا در دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز نیـز بیانگـر ایـن نکتـه اسـت کـه تعـداد قائـل
توجهـی از  ۱۷۱بیمـار بسـتری در بخشهـای ویـژه
کوویـد  ۱۹کـه حـال عمومی مناسـبی نداشـتهاند ،یـا
واکسـن خـود را دریافـت نکـرده بودنـد و یـا دوزهـای
واکسـن شـأن ناقـص بـوده اسـت.

طرح احسان کتاب شهرداری شیراز به بیمارستانها رسید
طرح احسان کتاب با هدف اهدای کتاب به بیمارستانها به همت سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز و فرهنگسرای ...

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد

حمايت از تدوين طرح امكان سنجي واحد هاي صنعتي براي
متقاضيان جذب سرمايه گذار خارجي
عصرمردم:
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس از مرحلـه جدیـد ثبـت نـام
واحد هـاي صنعتـي واجد شـرايط جهـت اعزام به شـانزدهمين دوره آموزشـی
کشـور آلمان()GIZخبـر داد و گفـت :کار انتخـاب و معرفـی واحدهـای
صنعتـی اسـتان فـارس بـرای حضـور در ایـن دورههـا آغـاز شـده اسـت.
احـد فتوحـي با اشـاره به اینکـه دورههای آموزشـی مدیران واحد هـاي صنایع
کوچـک ایـران بـا همـکاری کشـور آلمـان برگـزار ميشـود گفـت :ایـن اقـدام
براسـاس تفاهمنامـه سـازمان صنایع کوچک ایـران با وزارت اقتصـاد و انرژی
آلمـان کـه در کمیسـیون مشـترک دو کشـور امضـا شـد ،انجام شـده اسـت تا
دورههـای آموزشـی و توسـعه همکاریهـای صنایـع کوچـک ایـران و آلمـان برگـزار شـود .وی هـدف اصلـی از
برگـزاری ایـن دورههـای آموزشـی را یافتـن شـریک کاری در حـوزه تولیـد مشـترک متناسـب بـا نیـاز روز و توسـعه
بازارهـای فـروش خارجـی اعلام کـرد .فتوحـي بـا بیـان اینکـه فراخـوان ثبـت نـام دورههـای آموزشـی و اعـزام
صنعتگـران بـه آلمـان تـا پايان آبان امسـال ادامه دارد گفـت :تاكنون در در طـول 15دوره پيشـين 12صنعتگر از
فـارس بـه کشـور آلمـان اعزام و بـا حضور در ایـن دوره عالوهبر فراگیـری دورههای تخصصـی ،از توانمندیهای
شـرکت هاي معتبـر آلمانـی بازدیـد و از نزدیـک بـه تبـادل تجربههـا و دسـتاوردهای خـود پرداختند.
فتوحـي اضافـه کـرد :صنعتگـران پـس از شناسـایی و انتخاب توسـط این شـرکت ،به سـازمان صنایـع کوچک و
شـهرکهای صنعتـی ایـران معرفـی و در آنجـا بعـد از برگـزاری دورههـای آموزشـی ،افراد واجد شـرایط به کشـور
آلمـان اعـزام میشـوند .وی از مهمتریـن شـرایط انتخـاب صنعتگـران بـرای معرفـی بـه ایـن دورههـا را داشـتن
برنامـه توسـعه فعالیـت کسـب و کار و توانایـی الزم بـرای اجـرای طرحهـای توسـعه در واحـد صنعتـی ،تمایـل به
همـکاری بـا شـرکتهای آلمانـی در افـق برنامههـای واحـد صنعتی ،تسـلط به زبان انگلیسـی و آشـنایی کامل با
مسـائل فنـی مربـوط بـه واحـد صنعتی و داشـتن اختیار تصمیم گیـری الزم برای امـور واحد صنعتـی اعالم کرد.
فتوحـي افـزود :فعـاالن واحدهـای صنعتـی کوچـک و متوسـط کـه دارای شـرایط ذکـر شـده باشـند ،حداکثر تا
30آبـان میتواننـد بـا مراجعـه بـه معاونـت صنایع کوچـک این شـرکت تمایل خود را اعلام کنند تا پس از بررسـی
شـرایط ،نسـبت بـه معرفـی آنهـا به سـازمان صنایـع کوچک و شـهرکهای صنعتـی ایران اقدام شـود.
مديـر عامـل شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس همچنيـن از حمايـت ايـن شـركت جهـت تدويـن طـرح
پيـش امـكان سـنجي بـراي متقاضيـان جـذب سـرمايه گـذار خارجـي خبـر داد:شـركت شـهرك هاي صنعتي در
ايـن زمينـه تـا سـقف 80درصـد از هزينـه تدويـن طـرح را حمايت مـي كند.
فتوحـي افزود:متقاضيـان تدويـن طرح هـاي جـذب سـرمايه گـذاري نيـز تـا 5آذر فرصـت دارنـد بـه شـركت
شـهرك هاي صنعتـي فـارس مراجعـه كننـد.

بسیج دانش آموزی مدرسه امام خمینی(ره) داراب
موفق ترین واحد پیشگام در بسیج کشور شد
عصرمردم:
بسیج دانش آموزی مدرسه امام خمینی(ره) داراب در جشنواره ملی مالک اشتر بسیج درخشید.
بسـیج دانـش آمـوزی مدرسـه امـام خمینـی(ره) داراب در راسـتای تدابیـر فرمانـده معظـم کل قـوا امـام
خامنه ای(مدظلـه العالـی) براسـاس ارزیابی هـای صـورت گرفتـه مبتنـی بر فرآیند اشـراف کلی ریاسـت سـازمان
بسـيج مسـتضعفین ،در عملکـرد وضعیـت سـال  1399مفتخـر بـه کسـب عنـوان موفـق تریـن واحـد پیشـگام
دانش آموزی در سطح بسیج کشور در ششمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج شد.
در همین راستا با اهدای لوح سپاس از فرمانده ،و بسیجیان آن واحد تقدیر و تشکر شد.

یک مسئول در علوم پزشکی شیراز:

اثرگذاری واکسن بر کاهش فوتی کرونا اثبات شده است
ایسـنا :بـه گفتـه مشـاور عالـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،آخریـن
تحلیلهـای آمـاری ،اثربخشـی واکسیناسـیون بـر کاهـش مـوارد فوت ناشـی
از ابتلا بـه کروناویـروس را نشـان داده و اثبـات میکنـد.
دکتـر محمـود نجابـت در نشسـت روزانـه سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیمـاری
کوویـد ،۱۹ضمـن دعـوت از افراد باالی  ۱۲سـال فارس برای دریافت سـریع
واکسـن علیـه بیمـاری کوویـد ۱۹اظهـار کـرد :ضـرورت دارد افراد بـاالی ۱۲
سـال اسـتان ،دریافـت واکسـن علیه ایـن بیمـاری را جـدی بگیرند.
او همچنیـن از اثربخشـی واکسیناسـیون علیه بیماری کوویـد ۱۹در جلوگیری
از شـدت یافتـن بیمـاری و بسـتری بیمـاران مبتلا بـه کروناویـروس در مراکـز
درمانـی و بیمارسـتانها خبـر داد و گفـت :در شـرایط فعلـی افـرادی کـه هنوز
واکسـن کروناویـروس را دریافـت نکـردهانـد ،بیشـترین میـزان مـرگ و میـر ناشـی از ایـن بیمـاری را بـه خـود
اختصـاص دادهاند.
نجابـت ادامـه داد :بـا توجـه بـه پیشـتازی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در راهانـدازی مراکـز تجمیعـی
واکسیناسـیون علیـه کروناویـروس در کشـور و همـت مسـئوالن دانشـگاه در سـرعت بخشـیدن به فرآینـد تزریق
واکسـن علیـه ایـن بیمـاری ،ضـرورت دارد افـرادی کـه تاکنون بـرای دریافت واکسـن مراجعه نکرده انـد ،هر چه
سـریع تـر اقـدام کنند.
مشـاور عالـی سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن بـر رعایت شـیوه نامههـای بهداشـتی در برابر
کروناویـروس از سـوی تمـام اقشـار جامعـه تاکیـد کرد و گفت :افراد واکسـینه شـده نیـز همانند افـرادی که هنوز
در انتظـار دریافـت واکسـن هسـتند ،بایـد نسـبت بـه رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی پایبنـدی گذ شـته را داشـته
باشـند تـا بتوانیـم بـا کاهش مـوارد ابتال و تکمیل واکسیناسـیون بـرای ایمنی جمعی با سـرعت بیشـتری به پایان
ایـن اپیدمی نزدیک شـویم.
نجابـت بـا اشـاره بـه وضعیـت قرمـز کرونایـی برخـی از شهرسـتانهای اسـتان ،بـر نظـارت ویـژه مسـئوالن
دسـتگاههای اجرایـی اسـتان بـر رعایـت بیشـتر پروتکلهای بهداشـتی در اصنـاف و اماکن پـر تردد تاکیـد کرد و
بـرون رفـت از شـرایط کنونـی را مسـتلزم یـک همـکاری همگانـی دانسـت.
او اظهـار کـرد :در شـرایط فعلـی واکسیناسـیون در کنـار رعایـت کامـل شـیوه نامههـای بهداشـتی میتوانـد از
ابتلا بـه کروناویـروس و مرگ ناشـی از آن پیشـگیری کند ،بنابراین برای ایمن سـازی عمومی در سـطح اسـتان،
مشـارکت بیـش از پیش مـردم نیاز اسـت.
مشـاور عالـی سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در ادامـه ایـن نشسـت ،اقدامـات کارگروههـای مختلف
سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیمـاری کوویـد ،۱۹وضعیـت آمـار مبتالیـان بـه کروناویـروس در مناطـق مختلـف
اسـتان و آخریـن آمارهـای جانباختـگان ایـن بیمـاری در شـیراز و دیگـر شهرسـتانهای اسـتان ،همچنیـن روند
انجـام تسـتهای  pcrدر مراکـز  ۱۶سـاعته ،تسـت های سـریع و فعالیـت آزمایشـگاههای تشـخیصی کووید۱۹
را ارزیابـی کرد.

کشت قراردادی گندم با شروع کشت شتوی در سپیدان
عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان بـا اشـاره بـه آغـاز کشـت گنـدم در مـزارع این شهرسـتان گفـت :در
راسـتای اجـرای کشـاورزی قـراردادی ،خریـد سـلف گنـدم از بهـره بـرداران ،در قالـب ایـن طـرح برنامـه ریـزی
شـده است.
مهـدی نصیـری بـا بیـان اینکـه کشـت گنـدم در شهرسـتان سـپیدان از نیمـه مهـر مـاه آغـاز شـده اسـت ،اظهار
کـرد :تـا پایـان فصـل کاشـت در آذر مـاه ،آمـاده کشـت ،در سـطح ابالغـی  2000هکتار ،گنـدم آبی ،بـه صورت
قـراردادی هسـتیم.وی اظهـار کـرد :علاوه بـر کشـت گنـدم آبـی ،پیـش بینـی می شـود در سـال زراعـی جـاری
بیـش از  13هـزار هکتـار از مـزارع ایـن شهرسـتان بـه کشـت گنـدم دیـم اختصاص داده شـود.
بـه گفتـه وی؛ جهـت کشـت آبـی گندم ارقام بذری اصالح شـده پیشـگام و میهن و در کشـت دیـم ،ارقام اصالح
شـده آذر" "2و سـرداری و همچنیـن رقـم محلـی کل حیـدری؛ بـه دلیـل سـازگاری بـا منطقـه ،بیشـترین مصـرف
را دارا اسـت.این مقـام مسـئول بـا تأکیـد بر محاسـن کشـاورزی قـراردادی ،اظهار کرد :کشـت قـراردادی گندم،
حمایـت از بهـره بـرداران گنـدم کار را بـا تأمیـن مالی قسـمتی از مخارج نهاده هـای مصرفی و پشـتیبانی بیمه ای
میسـر می سـازد.وی بـا بیـان اینکـه قـرارداد ،فیمابیـن مراکـز جهـاد کشـاورزی و بهره بـرداران بخش کشـاورزی
در  5نسـخه تنظیـم می شـود ابـراز کـرد :نسـخ ایـن قـرارداد بـه منظـور مبادلـه در میـان کشـاورز ،مرکـز جهـاد
کشـاورزی ،شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی بـه انضمام اصـل تضامیـن مأخوذه ،صنـدوق بیمـه محصوالت
کشـاورزی و اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی ،توزیـع می شـود.
نصیـری بـا اشـاره بـه تولیـد قریب بـه  7000تـن گندم آبـی و  6000تن گنـدم دیم در سـال گذشـته تصریح کرد:
پیـش بینـی می شـود ،بـا حمایت هایـی کـه در قالب کشـاورزی حمایتی خواهیم داشـت شـاهد افزایـش تولید این
محصول اسـتراتژیک در شهرسـتان سـپیدان باشیم.

سالمت
چهارشنبه  26آبان 1400

افراد باالی  ۵۰سال مبتال به کرونا
آنتی بادی بیشتری تولید می کنند

مهر :محققان نمونه های آزمایشــگاهی بیمارانی را کــه از یک مورد خفیف کووید ۱۹بهبود
یافته بودند ،بررســی کردند و دریافتند که افراد باالی  ۵۰ســال آنتی بادی های بیشتری علیه
کروناویروس تولید کردند .با ظهور سویه های مختلف کروناویروس در سراسر جهان ،شیوع این
بیماری همه گیر در حال افزایش است .یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه مونترال کانادا میخواستند
دریابند که آیا ابتالء به بیماری کووید  ۱۹یا واکسیناسیون منجر به تولید آنتیبادیهای محافظ
بیشتر شده اســت یا خیر .محققان مشــاهده کردند افرادی که واکسنهای کووید  ۱۹دریافت
کردند ،میزان آنتی بادی شــان بــه طور قابل توجهی باالتر از افراد آلــوده بود .این آنتیبادیها
بر روی نوع دلتا نیز مؤثر بودند.
در این مطالعه ۳۲ ،فرد بزرگسال کانادایی مبتال به کووید  ۱۹که در بیمارستان بستری نشده
بودند پس از تشخیص از طریق آزمایش  PCRبه کار گرفته شدند.
«جین فرانچس ماســون» ،عضو تیم تحقیــق ،گفت« :همه افرادی که آلوده شــده بودند
آنتی بادی تولید کردند ،اما افراد مســنتر بیشــتر از بزرگساالن زیر  ۵۰ســال آنتی بادی تولید
کردند .عالوه بر این ۱۶ ،هفته پس از تشــخیص ،آنتی بادیهــا همچنان در جریان خون آنها
وجود داشت».
«جولی پلتیر» ،عضو دیگر تیم تحقیق ،گفت« :نتیجه ای که ما را بیش از همه شــگفت زده
کرد این بود که آنتی بادیهای تولید شــده توســط افراد آلوده  ۵۰ســال و باالتر نســبت به
بزرگساالن زیر  ۵۰سال محافظت بیشتری ایجاد کرد».
هنگامی که فردی که مبتال به مورد خفیف کووید شــده اســت ،واکســینه میشود ،سطح
آنتی  بادی در خون او در مقایســه با یک فرد واکســینه نشــده که به ویروس آلوده شده است،
دو برابر میشود .محققان معتقدند باید تحقیقات بیشتری برای تعیین بهترین ترکیب برای حفظ
مؤثرترین سطح آنتی بادیهای واکنش پذیر به همه انواع ویروس انجام شود.

گوش دادن به موسیقی مورد عالقه
انعطاف پذیری مغز را بهبود می بخشد

مهــر :محققان پــی بردند که گوش دادن مکرر به موســیقی معنادار برای شــخص باعث
انعطافپذیــری مفیــد مغز در بیمــاران مبتال به اختالل شــناختی خفیف یا بیمــاری آلزایمر
اولیه میشــود .تغییرات در مســیرهای عصبی مغــز با افزایش عملکرد حافظه در تســتهای
عصبروانشناختی مرتبط اســت و از پتانسیل بالینی مداخالت شخصیشده مبتنی بر موسیقی
برای افراد مبتال به زوال عقل پشتیبانی میکند.
دکتر «مایکل تاوت» ،عضو تیم تحقیق از دانشگاه تورنتو کانادا ،میگوید« :ما شواهد جدیدی
بر پایه مغز داریم که نشان میدهد موسیقی برجسته در زندگی یعنی موسیقی که برای یک فرد
دارای معنای خاصی است ،مانند موسیقی مراسم عروسی اش ،ارتباطات عصبی را به روشهایی
تحریک میکند که به حفظ سطوح باالتر عملکرد مغز کمک میکند».
وی در ادامه میافزاید« :معمو ًال ،نشان دادن تغییرات مثبت مغزی در بیماران آلزایمری بسیار
دشوار است .این نتایج اولیه و در عین حال دلگرمکننده بهبود در یکپارچگی مغز را آشکار ساخته
و دری را برای تحقیقات بیشــتر در مورد کاربردهای درمانی موسیقی برای افراد مبتال به زوال
عقل نشان میدهد».
تیم تحقیقاتی تغییرات ساختاری و عملکردی را در مسیرهای عصبی شرکت کنندگان حاضر
در مطالعه ،به ویژه در قشــر جلوی مغز که مرکز کنترل مغز اســت و در آن فرآیندهای شناختی
عمیق رخ میدهد ،گزارش کردند .محققان نشان دادند که قرار دادن مغز بیماران مبتال به زوال
شناختی در مراحل اولیه در معرض موسیقی برجسته ،یک شبکه عصبی متمایز متشکل از نواحی
مختلف مغز را فعال میکند که بعد از یک دوره گوش دادن روزانه به موســیقی ،تفاوتهایی را
در فعالسازی نشان میدهند.
دکتر «کورین فیشر» ،سرپرست تیم تحقیق ،میگوید« :مداخالت مبتنی بر موسیقی ممکن
اســت یک مداخله عملی ،مقرونبهصرفه و در دســترس برای افرادی باشد که در مراحل اولیه
زوال شناختی هستند».
وی در ادامــه میافزاید« :درمانهای موجود برای بیماری آلزایمر تا به امروز فواید محدودی
نشــان دادهاند .در حالی که مطالعات کنترلشــده بزرگتری برای تأیید مزایای بالینی مورد نیاز
است ،یافتههای ما نشان میدهد که یک رویکرد فردی و خانگی برای گوش دادن به موسیقی
ممکن است مفید باشد و اثرات ماندگاری بر مغز داشته باشد».

نشانه های کمبود ویتامین D

ایسنا :عملکرد مطلوب اندام های بدن انسان به وجود سطح کافی از ویتامین  Dبستگی دارد
کــه می توان این ماده مغــذی را از طریق نوع غذای مصرفی ،مکملها و قرار گرفتن در معرض
نور خورشید تامین کرد .قرار گرفتن در معرض آفتاب یکی از بهترین و طبیعی ترین روشها برای
افزایش ســطح ویتامین  Dدر بدن اســت .اغلب اوقات فواید ویتامین ها و مواد معدنی نادیده
گرفته می شــود و زمانی کمبود این مواد در بدن جدی گرفته می شــود که یک تغییر شدید در
بدن مشاهده یا فرد دچار ناراحتی و درد خاصی شود .ویتامین  Dهمچنین نقش مهمی در حفظ
سالمت استخوانها ،کاهش اضطراب و تقویت وضعیت کلی سیستم ایمنی دارد.
نقش ویتامین D
ســطح کافی از ویتامین  Dبه تنظیم جذب کلســیم و فسفر در بدن کمک می کند ،عملکرد
سیســتم ایمنی را بهبود می بخشد ،با عفونت ها و بیماری های مختلف مقابله کرده و همچنین
رشــد و تکامل طبیعی استخوان ها و دندان ها را تســهیل می کند .عالوه بر این ،ویتامین D
به کاهش اســترس و اضطــراب کمک کرده و خلق و خو را متعادل مــی کند .همچنین طبق
بررسی ها ،وجود سطح کافی از این ویتامین می تواند در کاهش وزن نقش داشته باشد.
سطح پایین ویتامین  Dموجب بروز مشکالت جسمی می شود
در حالی که فواید ویتامین  Dگســترده است ،برخی مشکالت جسمی ممکن است از کمبود
این ویتامین  Dایجاد شــود .بخصوص در طول فصل زمستان که به دلیل شرایط آب و هوایی
ممکن اســت دریافت نور کافی خورشید دشوار باشــد .عالوه بر این ،این احتمال وجود دارد که
عالئم نشان دهنده کمبود این ویتامین ،واضح و آشکار نباشد.
در این مطلب به دو مورد از نشــانه های کمبود ویتامین  Dاشاره شده که باید نسبت به آنها
دقت داشت.
خستگی و ضعف :افرادی که از کمبود ویتامین  Dرنج می برند ،اغلب از خستگی و ضعف
عمومی شکایت دارند که توانایی آنها را در انجام کارهای روزانه محدود می کند.
درد اســتخوانی :وقتی صحبــت از ویتامین  Dبه میان میآیــد ،از آن به عنوان درمان
«راشیتیسم» یاد می کنند؛ اختاللی که منجر به ضعیفی و نرمی استخوان در کودکان میشود .از
نظر علمی ،ویتامین  Dبه جذب کلســیم و فسفر کمک می کند که به نوبه خود در شکل گیری
و تقویت اســتخوان ها نقش دارند .در بزرگســاالن ،ضعیفی و نرمی استخوان ها ممکن است با
عارضه ای به نام استئوماالسی (نرمی استخوان) همراه باشد که می تواند ناشی از کمبود ویتامین
مزبور باشد.

مصرف این گیاه درمان بسیاری از بیماری هاست

باشــگاه خبرنگاران :نعنا عالوه بر طعم فوق العــاده ،گیاهی درارای خواص بی نظیری برای
ســامتی بدن است که از آن جمله میتوان به بهبود هضم غذا ،کمک به کاهش وزن ،تسکین
حالت تهوع ،افســردگی ،خستگی و بی حالی ،و سردرد اشاره کرد همچنین از نعنا به عنوان یک
گیاه دارویی در درمان آسم ،از دست دادن حافظه و مشکالت پوستی استفاده میشود.
دانشــمندان خاطر نشان میکنند که نعنا یکی از گیاهانی است که برای تمدد اعصاب و رفع
گرفتگی بینی بســیار مفید اســت .مصرف نعنا میتواند عالئم بیماری سرماخوردگی و آنفلوآنزا
فصلی را تسکین دهد .نعنا همچنین دارای خواص اشتهاآور و تسهیل کننده روند گوارش است.
عطر این گیاه به ترشــح بیشتر بزاق کمک میکند .بزاق خود حاوی آنزیمهای هضم کننده غذا
است ،در نتیجه مصرف نعنا در بهبود کارکرد دستگاه گوارش تاثیر گذار است .تحقیقات در سال
 ۲۰۱۳نشان داد نعنا میتواند باعث تسکین عالئم بیماری سندرم روده تحریک پذیر شود.
بر اســاس تحقیقات انجام شده مصرف نعنا میتواند به تالش افراد برای کاهش وزن کمک
کند .مصرف این گیاه باعث تحریک ترشح آنزیمهای گوارشی و جذب مناسب غذا میشود.
همچنین این آنزیمها میتوانند مولکولهای چربی را شکسته و به انرژی تبدیل کنند .افرادی
که به دنبال کاهش وزن هستند میتوانند نوشیدنیهای حاوی نعنا بدون شکر استفاده کنند.
از دیگر خواص مصرف نعنا میتوان به تقویت حافظه ،سالمت دهان و دندان ،تسکین حالت
تهوع ،سردرد و استرس اشاره کرد.
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باشــگاه خبرنگاران :لیمــو و کیوی حاوی درصد
باالیی از آب و مقدار زیادی آنتی اکسیدان ،به مقدار
زیادی پتاســیم ،فیبر و اســید لینیک است که برای
سالمت بدن مهم است.
فواید آب کیوی با لیمو
 ایمنی بدن انسان را تقویت میکند و در نتیجهدر برابر عفونت با بسیاری از بیماریها که مهمترین
آنها ســرماخوردگی ،آنفلوانزا و سرماخوردگی است،
مقاومت میکند.
 به طــور موثر هضم را بهبود میبخشــد ،زیراحاوی مقدار زیادی فیبر محلول است و به جذب مواد
مغذی از غذاها کمک میکند ،بنابراین ذخیره چربی
در نواحی مختلف بدن را کاهش میدهد.
 کلســترول را در بدن کاهش میدهد ،بنابراینسالمت قلب و عروق را حفظ میکند و از بسیاری از
بیماریهای مختلف سینه جلوگیری میکند.
 سلولهای مرده پوست را به طور موثر بازسازیو از عالئم پیری جلوگیری میکند .همچنین پوست
را مرطــوب کرده و از کم آبــی و ترک خوردگی آن
محافظت میکند و تولید کالژن را افزایش میدهد.
آب لیمو و کیوی همچنین حاوی درصد بسیار باالیی
ویتامین  Cو  Eهستند.
 بــه عنوان یک ملیــن طبیعی بــرای رودههاعمل میکند ،بنابراین برای افرادی که از یبوســت
و اختالالت روده رنج میبرند ،بهترین آبمیوه است.
 بدن را از ســموم و مواد زائدی که ممکن استباشــگاه خبرنگاران :زنجبیــل دارای طعمی تند و
ویژه است که از آن برای خوش طعم کردن غذاهای
مختلف و درمان و التیام بیماریها اســتفاده میشود.
یکی از مشهورترین خواص دارویی زنجبیل ،استفاده
از این گیاه برای درمان گلودرد است.
زنجبیل دارای ترکیبات بایواکتیو یا زیســت فعال
است .ترکیبات زیســت فعال مواد خاصی هستند که
در برخی مواد غذایی یافت میشــود و برای سالمت
انســان مفید هستند .مطالعات نشــان داده است این
ترکیبات دارای خواص ضد التهابی اســت و میتواند
برای بهبود بسیاری از بیماریها از جمله گلودرد مفید
باشد.
دانشــمندان میگوینــد زنجبیــل دارای خواص
آنتی باکتریایــی اســت کــه میتواند به مبــارزه با
باکتریهــا و ویروسها کمک کــرده و باعث بهبود
گلودرد شــود .یک مطالعه نشــان داده است مصرف
این گیاه به طور موثری باعــث جلوگیری از فعالیت
باکتریهای اســترپتوکوک میشود .این باکتریها از
جملــه اصلیترین عوامل بیمــاری زا در دهان و گلو
محسوب میشوند.
فراتــر از موارد ذکر شــده ،زنجبیل دارای خواص
آنتی اکسیدانی است .آنتی اکسیدان باعث حفاظت از

باشــگاه خبرنــگاران :اگر ریههای شــما به دلیل
اســتعمال دخانیات یــا عفونتهایی ماننــد آلرژی یا
سرماخوردگی یا حتی در نتیجه آلودگی هوای اطرافتان
خسته یا آسیب دیده اســت ،میتوانید اقدامات زیر را
برای بازگرداندن تمیزی ریههای خود انجام دهید که
باعث افزایش انرژی و بهبود عملکرد مغز میشود.
 .۱تمرین تنفس عمیق
شما میتوانید میزان اکسیژنی را که به ریه هایتان
میرسد از طریق تمرینات تنفس عمیق افزایش دهید.
مطالعات نشــان داده اند کــه تمرینات تنفس عمیق
پــس از جراحی قلب به افزایش میزان اکســیژن در
ریههــا کمک میکند کــه باعث بهبــودی بیماران
میشود .انجام طوالنی ،آهسته و عمیق نفس کشیدن
نه تنها میزان اکســیژن را افزایش میدهد و ریهها را
تمیز میکند ،بلکه به افزایش نسبت خون اکسیژن دار
در بدن کمک میکند .این تکنیک مزیت دیگری نیز
در کمک به آرامش شما دارد.
 .۲روغنها و اسانسهای طبیعی
چنــد قطره از این روغنها را به دســتگاه بخور یا
خوشبو کننده هوا که در خانه خود دارید اضافه کنید،
استشمام این رایحهها به ریهها کمک میکند تا از شر
ســمومی که در هنگام بازدم ترشح میشوند خالص
شــوند ،این روغنها عبارتند از پونــه کوهی ،نعناع،
اوکالیپتوس و درخت چای که روغنهایی هستند که
در عطاریها یافت میشــوند کافی است چند قطره
بــه یک کاســه آب داغ بریزید و بخــار آن را عمیق
استنشاق کنید یا به دستگاه بخور خانه اضافه کنید.

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد که ورزش
هم با شــدت متوسط و هم شدید ،عالئم اضطراب را
کاهش می دهد ،حتی اگر این اختالل مزمن باشد.
این مطالعه توســط محققان دانشــگاه گوتنبرگ
ســوئد بر روی  ۲۸۶بیمار مبتال به ســندرم اضطراب
انجام شد .نیمی از بیماران حداقل ده سال با اضطراب
زندگی کرده بودند .میانگین سنی آنها  ۳۹سال بود.
شــرکت کنندگان به مدت  ۱۲هفته در جلســات
تمرین گروهی ،متوســط یا شدید ،قرار گرفتند .نتایج
نشــان میدهد که عالئم اضطراب آنها حتی زمانی
که اضطراب یک وضعیت مزمن بود ،در مقایســه با
گروه کنترل که فقط توصیههای بهداشــت عمومی
در مــورد فعالیت بدنی دریافت کــرده بودند ،بهطور
قابلتوجهی کاهش یافت.
اکثــر افــراد در گروههای درمانی پــس از برنامه
 ۱۲هفتهای از ســطح اضطراب متوســط به باال به
ســطح اضطراب پایین رســیدند .برای کسانی که با
شــدت نســبت ًا کم ورزش میکردند ،شانس بهبود از
نظر عالئم اضطراب بــا ضریب  ۳.۶۲افزایش یافت.
فاکتور متناظر برای کسانی که با شدت باالتر ورزش
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فواید ترکیب کیوی و لیمو
برای سالمتی

گیاهی شگفت انگیز
برای درمان گلودرد

سلولها و التیام بیماریها میشود .برای بهره مندی
بیشتر از خواص آنتی اکسیدانی زنجبیل بهتر است از
نوع تازه آن اســتفاده کنید .تحقیقات نشان داده است
زنجبیل تازه ســطح آنتی اکسیدان باالتری نسبت به

زنجیل خشک شده دارد.
محققــان میگویند مصرف زنجبیــل روند التیام
گلودرد را تســریع میکند .دلیل این امر این است که
این گیاه دارای ترکیباتی است که باعث ارتقای سطح

راه هایی برای تمیز کردن ریهها

 .۳انجام ورزش
هنگامی کــه ورزش میکنید تعداد و عمق تنفس
شما افزایش مییابد این کار ظرفیت ریهها را افزایش
میدهد و قلب و رگهای خونــی را تقویت میکند،
برعکس دانشــمندان شــواهد قانع کننــدهای دارند
که نشــان میدهد عدم فعالیت بدنی کل بدن شــما
را ضعیــف میکند و منجر به بســیاری از بیماریها
میشــود .در حالی که داشتن وضعیت جسمانی خوب
برای جلوگیری از بسیاری از بیماریهای مزمن ،مانند
دیابــت و بیماریهای قلبی عروقــی کمک میکند.

آهسته دویدن ممکن است گزینه خوبی برای افرادی
باشــد که اخیراً سیگار را ترک کرده اند ،زیرا به بهبود
سریع ریه کمک میکند.
 .۴روغن کرچک
روغــن کرچک قرن هاســت که بــه عنوان یک
درمان سنتی برای بیماریهای تنفسی و برای بهبود
گردش خون لنفاوی استفاده میشود .برای کمک به
حذف خلط و سموم از ریههای خود ،یک تکه پنبه یا
بانداژ را در روغن کرچک ولرم خیس کنید .آن را روی
ناحیه ســینه خود قرار دهید و به پشــت دراز بکشید.

ورزش تاثیر به سزایی در
کاهش اضطراب دارد

میکردند  ۴.۸۸بود.
«مالین هنریکســون» ،سرپرســت تیم تحقیق،
میگوید« :روند شــدت ورزش تأثیــر قابل توجهی
برای بهبود داشــت یعنی افراد هرچه شدیدتر ورزش

میکردنــد ،عالئــم اضطراب شــأن بیشــتر بهبود
مییافت».
مطالعات قبلی در مورد ورزش بدنی در افســردگی
بهبــود عالئم واضحی را نشــان داده اســت .با این
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در داخل آن انباشته شده باشد ،پاک میکند.
 ضمــن تنظیم گردش خون  ،بدن را از تنبلی وبی حالی خالص میکند.
 ســرفه را در بزرگســاالن و کــودکان درمانمیکند ،به خصوص اگر روزانه و منظم مصرف شود.
 به دلیل داشتن عنصر مس که رنگ طبیعی مورا حفظ میکند ،موها را تقویت و تغذیه کرده و عالوه
بر حفاظت از ســامت مو و پوســت سر از سفیدی
زودرس جلوگیری میکند.
 دهان را اســتریل و ضد عفونی کرده و سالمتلثهها را حفظ میکند.
 ناخنهــا را محکم میکند ،از شکســتن آنهاجلوگیری میکند و اســتحکام و دوام آنها را حفظ
میکند.
 از حالت تهوع و ســرگیجه جلوگیری میکند،بنابراین برای رفع عالئم بارداری مصرف آن توســط
زنان باردار ترجیح داده میشود.
 محافظت در برابر اشعههای مضر خورشید؛ زیراحاوی آمینو اسیدهای مختلف است.
 به تعادل نمک با ســدیم کمــک میکند ،زیراحاوی درصد باالیی از پتاســیم است ،بنابراین آبمیوه
ایده آل برای کاهش فشار خون باالست.
 به دلیل در دســترس بودن آنتی اکسیدانهایقوی که از  DNAسلولها در برابر آسیب محافظت
میکنــد ،از تومورهای ســرطانی مختلف جلوگیری
میکند.
سیستم ایمنی بدن میشــود .بسیاری از گلودردهای
ناشــی از عوامل بیماری زای ویروســی هستند .این
عوامل بیماری زا باعث بروز سرماخوردگی ،آنفلوآنزا،
و مونونوکلئوز میشوند.
مطالعات در محیط آزمایشــگاهی نشان داده است
زنجبیل باعث تحریک سیستم ایمنی بدن برای نابود
ویروسها میشود .این موضوع تایید کننده آن است
کــه این گیاه میتواند خطر ابتال به گلودرد را کاهش
داده و به از بین بردن ســریعتر عالئم بیماری کمک
کند.
زنجبیــل را میتوانید به صورت تازه و یا خشــک
شده استفاده کنید .زنجبیل تازه را میتوانید تکه تکه
کرده و در دهان بگذارید .زنجبیل را بجوید تا حسابی
خرد شــده و عصاره آن در دهان شما خارج شود .در
این مرحله میتوانیــد آن را ببلعید و یا اینکه پس از
مکیدن عصاره آن ،تفاله را از دهان خارج کنید.
بــرای درمان گلــودرد جویدن زنجبیــل  ۳بار در
طول روز توصیه میشــود .با این حال ،میتوانید این
گیاه را بــه روشهای دیگر نیز مصرف کنید .افزودن
زنجبیل خشــک شده به چای و یا دم کردن زنجبیل
میتواند راهکارهای دیگری برای بهره مندی از این
گیاه باشد.

میتوانید یک کیســه پالستیکی روی سینه خود قرار
دهید .برای جلوگیری از رختخواب ،یک تا دو ساعت
قبل از برداشتن آن بگذارید.
 .۵غذاهای پاک کننده ریه بخورید
غذاهــای زیادی وجــود دارند که نقــش حیاتی
در ایمنــی ریــه ایفــا میکننــد ،غذاهــای غنی از
آنتی اکسیدانها بسیار مهم هستند ،زیرا از ایجاد خلط
و تجمع ســموم جلوگیری میکنند که به نوبه خود از
ریه در برابر بسیاری از بیماریها محافظت میکند.
انواع خوراکی که به شــما در دستیابی به
این مزیت کمک میکنند
ســبزیجات برگ دار :بروکلی ،کلم و ســایر
سبزیجات با خطر کمتر سرطان ریه مرتبط هستند.
عسل :عســل نه تنها سرشــار از آنتی اکسیدان
است ،بلکه دارای اثرات ضد میکروبی ،ضد التهابی و
ضد سرطانی بر اساس بررسی تحقیقات پزشکی است
و از زمانهای قدیم برای درمان و تســکین بسیاری
از بیماریهای ریوی و تنفســی از جمله آسم ،سل و
عفونت گلو استفاده میشده اســت .صبح ناشتا یک
قاشق عسل با آب ولرم بخورید.
آب توت یا توت :نقش موثری در پاکســازی
ریه دارند ،گیالس ،زغــال اخته ،توت فرنگی یا توت
سرشار از آنتی اکسیدان هستند که به محافظت از ریه
در برابر بیماریها کمک میکند.
زنجبیل :بســیاری از ترکیبات شیمیایی طبیعی
زنجبیل دارای خواص آنتی اکســیدانی ،ضد التهابی
و ضد سرطانی هستند.

حال ،تصویر واضحــی از اینکه چگونه افراد مبتال به
اضطراب تحت تأثیر ورزش قــرار میگیرند ،تاکنون
وجود نداشته است .هر دو گروه تحت نظر فیزیوتراپ
سه بار در هفته جلسات تمرینی  ۶۰دقیقهای داشتند.
این جلسات شامل تمرینات کاردیو (هوازی) و قدرتی
بــود .پس از گــرم کردن ،تمرین دایــرهای به مدت
 ۴۵دقیقه انجام شــد و جلســات با خنــک کردن و
حرکات کششی به پایان رسید.
اعضــای گروهی که در ســطح متوســط ورزش
میکردند قرار بود به حدود  ۶۰درصد حداکثر ضربان
قلب خود برســند  -درجهای از فعالیت که به عنوان
ســبک یا متوسط ارزیابی میشــود .در گروهی که با
شدت بیشــتری تمرین میکردند ،هدف دستیابی به
 ۷۵درصد حداکثر ضربان قلب بود.
درمانهــای اســتاندارد امروزی بــرای اضطراب
عبارتنــد از درمــان شــناختی رفتــاری ( )CBTو
داروهای روانگــردان .با این حال ،این داروها معمو ًال
دارای عــوارض جانبی هســتند و بیمــاران مبتال به
اختالالت اضطرابی اغلب به درمان پزشــکی پاســخ
نمیدهند.
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زنان قدرتمند چه ویژگیهایی دارند؟

باشگاه خبرنگاران :شاید مهمترین ویژگی زنان با اعتماد به نفس این
باشد که آنها با وجود سختیهایی که در زندگی خود تجربه کرده اند ،خود
را نباخته اند .به همین دلیل هم از سایر زنان متمایز شده و الهام بخش
همه زنان جوان و نسلهای آینده هستند.
زنان قوی ،روحهای زیبایی دارند که در نقشهای مادر ،خواهر ،دوست،
همسر و رهبر به خوبی میدرخشند .آنها در هر جنبهای از زندگی
شخصی ،خانوادگی و کاری شان موفق و برنده هستند.
امروزه هزاران رهبر قدرتمند زن ،در عرصههای کشورداری ،صاحبان
شرکتهای بزرگ ،ورزش و هنر وجود دارند و الگوهای بی نظیر و
الهام بخش برای سایر زنان تلقی میشوند.
ایندرا نویی ،درحال حاضر مدیر عامل شرکت بزرگ پپسی است و سابقه
کار در بسیاری از شرکتهای معتبر جهان را دارد .او با کسب عنوان یکی
از بهترین رهبران آمریکا به یکی از معروفترین و با ارزشترین رهبران
جهان تجارت تبدیل شده است.
زنان قدرتمند و تاثیر گذار جهان به صورت مشخص از هفت ویژگی
شخصیتی برخوردارند که اگر شما هم آنها را در خود پرورش بدهید قطعا
به یک زن قوی ،تاثیرگذار و پرآوازه تبدیل خواهید شد.
 .۱پرشور بودن
زنان قوی از قلب خود پیروی میکنند .وقت کافی و تالش خود را برای
دستیابی به اهداف و رویاهای خود اختصاص میدهند .کارهایی را که
دوست دارند ،انجام میدهند ،حتی اگر این کارها مساوی با از بین رفتن
آسایش شان باشد .این مسئله به آنها اجازه میدهد که رشد کنند و اعتماد
به نفس بیشتری داشته باشند.
 .۲تمرین عشق ورزیدن به خود
این نوع از زنان با وجود همه کاستیهایی که در خود دارند ،ویژگیهای
منحصر به فرد خودشان را درک و با قدردانی از آنها ،عشق به خود را
تمرین میکنند .آنها نواقص خود را میپذیرند و روی نقاط ضعف و اشتباه
خود کار میکنند .زنان قدرتمند ،سعی میکنند هر روز به فردی بهتر و
الهامبخش تبدیل شوند .خوشبختی خود را با تالش خود مییابند .همیشه
به جای دیگران با خود رقابت میکنند .آنان برای هر مانعی که بر سر
راه شان قرار بگیرد ارزش قائل هستند؛ زیرا معتقدند سختیها گامی برای
موفقیت و قدرت هستند.
عشق به خود ،اعتماد به نفس را به طرز فوق العادهای افزایش میدهد و
به افراد اجازه میدهد احساس خوبی نسبت به خود داشته باشد.

 .۳خوش بین بودن
زنان با اعتماد به نفس باال ،دید مثبت به زندگی دارند و در روبرو شدن
با هر موقعیت خوش بین هستند .آنان درمورد ایدههای خود فکر میکنند
و معتقد هستند که همه چیز ممکن است .پس بهترین راه حل را برای
هر مشکل ارائه میدهند .آنها زنان همفکر با خود را تشویق میکنند تا
با کمک هم برای رسیدن به رویاهای خود تالش کنند و در کنار یکدیگر
باشند .خوشبینی برای موفقیت در زندگی بسیار مهم است و هر زن با
اعتماد به نفس ،باید آن را به تصویر بکشد.
 .۴عدم اعتقاد به تطابق با استانداردهای جامعه

ارزش قائل شود .آنها نیازی به پذیرش دیگران ندارند.
 .۵فروتن بودن
زنان با اعتماد به نفس ،حین کار برای رسیدن به رویاها و عالقمندیهای
خود ،فروتن هم هستند .این موضوع به آنان کمک میکند تا به عنوان
یک زن مستقل رشد کرده و قوی شوند .هرگز سعی نمیکنند استعدادها
و مهارتهای خود را در مقابل دیگران به نمایش بگذارند تا همه را
تحتتأثیر قرار دهند یا به خود افتخار کنند.
آنان به دستاوردهای خود افتخار میکنند و نیازی به اثبات دستاوردهای
خود به دیگران ندارند و در رقابت دائمی با آنها نیستند .به خود اطمینان
دارند و استعداد خود را در زمینه مشخص درک کرده کردهاند .آنها
بهترینها را در همه میبینند .از موفقیت دیگران خوشحال می شوند و
همیشه آنها را تشویق میکنند تا در زندگی بهتر عمل کنند.
 .۶ارزش قائل شدن برای خود
این ویژگی با سایر ویژگیها مرتبط است ،زنان با اعتماد به نفس ،برای
خود ارزش قائل هستند و عزت نفس باالیی را به تصویر میکشند .آنان به
جای این که اقدامات خود و احساس دیگران را در مورد این اقدامات مورد
سوال قرار دهند ،به ارزشهای خود توجه میکنند .این نوع از زنان ،بر این
عقیده هستند که خوشقلب ،شایسته و دوستداشتنی هستند و معتقدند
افرادی که برای خود و شخصیت خود ارزش قائلاند در زندگی آنها باقی
خواهند ماند .این جالبترین ویژگی زنان قدرتمند و با اعتماد به نفس است
که به راحتی میتوانند از افرادی که شخصیت آنها را دست کم میگیرند
دور شوند .آنها در مورد اصالت خود راحت هستند و در اعتماد به خود
برای انتخاب درست ،احساس راحتی میکنند.
 .۷بادرک وکنجکاو بودن
زنان قدرتمند و با اعتماد به نفس ،همیشه کنجکاو هستند و در پرسیدن
سواالت متعدد در هر موقعیتی مشتاقاند .در ارائه ایدههای خالقانه پیشگام
بوده و به آسانی اعتماد به نفس خود را در امور مختلف بروز میدهند.
این موضوع برای آنها این امکان را فراهم میکند که شخصیت خود
را بشناسند و فرصتهای بهتری برای خود خلق کنند .این ویژگیها،
میتوانند اعتماد به نفس را افزایش دهند و به پیشبرد یک زندگی موفق
و شاد در آینده کمک کنند .اگر شما یک زن هستید و میخواهید اعتماد
به نفس بیشتری داشته باشید ،باید میزان تفاوت خود را با این ویژگیها
در نظر بگیرید .به یاد داشته باشید که همیشه همان طور که هستید ،زیبا
هستید.

این ویژگی چنین زنانی است که معتقد هستند نیازی به مطابقت با
استانداردهای جامعه ندارند .این استانداردها ،زن زیبا را با اندام و شخصیت
خاص به تصویر میکشند .آنها از پذیرفتن آنچه جامعه به آنها میگوید
که مثال چه رفتار خاصی داشته باشند ،خودداری میکنند.
این زنان معتقدند که زیبایی فقط به این معنا است که زنها نقص خود
را بپذیرند و بهترین نسخه خود باشند .آنان با خود راحت هستند و برای
جا افتادن در جامعه و محیط کار ،نیازی به تغییر شخصیت خود ندارند.
آنها معتقدند که زن ،زمانی زیبا است که احساس خوشبختی و اعتماد
به نفس نسبت به خود داشته باشد و برای شخصی که تبدیل شده است

چگونه عادت به مطالعه را در خود بپرورانیم؟

ایسنا :یک روانشناس گفت :پساز رسیدن به تناسب اندام ،گشتوگذار
و عاشقپیشگی ،بد نیست یکیاز اهدافمان در زندگی «عادت به مطالعه»
باشد که بهتر است پیشاز همه اینها به مطالعه عادت کرده باشیم.
رضا حیدری با اشاره به اینکه خواندن کتاب خوب هم میتواند جزو
تجربههای خاطرهانگیز و لذتبخش زندگی باشد ،اظهار کرد :با خواندن
کتاب به نقاطی از دنیا سفر میکنیم و با شخصیتهایی آشنا میشویم که
شاید در واقعیت ،نه فرصتش را و نه امکانش را داشته باشیم.
وی ادامه داد :ابتدا باید به این باور برسیم که خواندن کتاب خوب یکیاز
سرگرمیهای لذتبخش است ،چراکه شیرینی تجربه کتابخوانی در گرو
شناخت کتابهای خوب و ارزشمند است ،اگر چند روز متوالی را بدون لذت
و شوق بیشترخواندن بگذرانید ،باید قید آن کتاب را بزنید.
حیدری با اشاره به اینکه برای عادت کردن به مطالعه روشهایی
وجود دارد ،عنوان کرد :برای کتابخواندن وقت تعیین کنید ،باید ساعات
مشخصی از شبانهروز را تعیین کنید تا در این ساعات حداقل  ۵تا  ۱۰دقیقه
کتاب بخوانید ،زمان را کوتاه در نظر بگیرید تا هیچ محرکی نتواند جلوی
انگیزه شما را بگیرد ،در این مدتزمان کوتاه فقط روی مطالعه تمرکز کرده
و به هیچچیز دیگری فکر نکنید.
این روانشناس بیان کرد :بهعنوان مثال روزانه در مسیر رفتوآمد به محل
کار ،تا آمادهشدن صبحانه یا ناهار یا قبل از خواب ،میتوانید چند ده دقیقه
را به مطالعه اختصاص دهید ،مجموع این ده دقیقههای کوچک در یک روز،
بسته به مدیریت زمان شما ،به  ۴۰دقیقه یا بیشتر خواهد رسید که شروع
بسیار خوبی است و اگر همت کنید ،این تمرین رفتهرفته به یکیاز
عادتهای روزانهی عالیتان تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد :به همان اندازه که مراقب جانگذاشتن گوشی همراه ،شارژر

یا کیف پولتان هستید ،به جانگذاشتن کتاب هم اهمیت بدهید ،اگر در طول
روز ممکن است مدتزمان کوتاهی را منتظر بمانید ،مث ً
ال در مطب دکتر،
ایستگاه تاکسی یا مترو ،کتاب را بیرون بیاورید و شروع به خواندن کنید که

که از طریق رسانهها یا از زبان کسانی که میدانید اهل مطالعهاند ،کتاب
خوبی معرفی شد ،نامش را به فهرست خود اضافه کنید ،از طوالنیشدن
این فهرست با ارزش نترسید ،بهمرور با شگرد «تعیین وقت» هر روز برای
مطالعه این کتابها وقت بگذارید و پس از اتمام هرکدام ،روی نامش در
فهرست خط بکشید.
این روانشناس عنوان کرد :جایی را در خانه انتخاب کنید که بتوانید
راحت روی صندلی یا مبل بنشینید و شروع به خواندن کنید ،دراز نکشید
چون باعث خوابآلودگیتان میشود ،محل مطالعه شما باید از تلویزیون،
کامپیوتر ،موسیقی یا سروصدای اعضای خانواده یا هماتاقیها دور باشد،
اگر چنین محیطی برای شما فراهم نیست ،باید چنین جایی را برای خودتان
دستوپا کنید.
وی با اشاره به اینکه اگر واقعا قصد دارید به مطالعه عادت کنید ،سعی
کنید وابستگیتان را به تلویزیون و اینترنت کمتر کنید ،ادامه داد :ترک این
عادت دشوار است ،اما هر دقیقهای که از اینترنت و تلویزیون کمتر استفاده
کنید ،به زمان مطالعهتان افزودهاید و رفتهرفته این دقیقهها به ساعتهای
شیرینی تبدیل میشوند که با مطالعه سپریشان میکنید.
حیدری تصریح کرد :اگر فرزند دارید ،خواندن کتاب برای او از واجبات
است ،ایجاد عادت مطالعه در کودکان ،بهترین راه برای تضمین عالقهمندی
آنها به مطالعه در آینده و موفقیتشان است ،کتابهای معروف و مناسب
سن فرزندتان را تهیه و برایش بخوانید تا هم عادت مطالعه را در خودتان
تقویت کنید.
این روانشناس ادامه داد :هر هفته در یک روز خاص ،صبح یا بعدازظهر و
درصورت امکان همراه اعضای دیگر خانواده به کتابخانه بروید یا همگی در رودﻛﻲ ﺟﺪول 475
خانه و بهدور از تلویزیون و اینترنت مطالعه کنید.

بهترین کار برای گذراندن زمان است.
حیدری با اشاره به اینکه یکی از راههای عادت کردن 2
به مطالعه این
است که فهرستی از کتابهای خوب تهیه کنید ،تصریح کرد :هر زمان
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افقی:
-1رخشنده -کشور تجزیه شده اروپایی
-2پسوندی که مصدر جعلی می سازد -مایع
سوزناک -خانه
-3پلیس راهنمایی و رانندگی -دردها -جنسی
برای کفش
-4چیــن و چروک صــورت -مــادر باران-
بن مضارع از مصدر یافتن -ضربه با پا
-5درجه -ساز چوپان -اندازه
-6عرق کردن -بزرگوار و بخشنده
-7آتشفشــانی در ایتالیا -بــرادرزاده امال-
نگهبان
-8سازمان جاسوسی آمریکا -شکم شیرازی-
جشنواره ای سینمایی -سالن پذیرایی خانه
-9مجسمه -راه و جهت -بزرگ ترین حیوان
روی خشکی
-10جاری -کامل کردن -ضربه با سر به توپ
-11یا -شراب -پودر کشنده -از چاشنی های
غذایی
-12شراره آتش -نوعی موشک زمین به هوا-
رشته کوهی در آمریکا -ضلع مقابل زاویه قائمه
در مثلث
-13واحد پول چین -از عارضه های پوستی-
طرح اولیه در نقاشی
-14جناح -ایالتی در هند -شاه دم بریده
-15بســیار قدیمی -از پادشاهان خوشنام
ایران
عمودی:
-1شادباش -سرزمین کانگوروها
-2یکصد مترمربع -باوقار -ناگهانی

جواب جدول شماره 1400/2475

طرح :عصرمردم
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شد -خرس آسمانی
-12تیرانداز افســانه ای -بشــقاب
بزرگ -برخی از ماهی ها دارند -سنگی
قیمتی
-13باران تند -آبزی معروف -روزنه
-14مسیر وجود مواد معدنی -شیدا-
هزار کیلو
-15کمک غذای درخت -جمع ملت-
تغییر کرده

کشکول
چهارشنبه  26آبان 1400

شعر زیبا و دلنشین استاد منصور پایمرد را برای چندمین
بار خواندم و به دلم نشســت .این شعر با صمیمیت دست
خواننده مشتاق را می گیرد و به شیراز قدیم می برد.
شــیراز با کوچه و پس کوچه های دل به همه آشنایش،
بازار و بازارچه هایش که صفای ویژه داشت ،کاسب هایش
که بیشترشــان «حبیب خدا» بودند و هنوز حالل و حرام
می کردند ،زن و مردش که آب ،گل ،ســبزه ،باغ ،محبت و
مهمان را می فهمیدند.
«عاشــقانه ای برای شــیراز» را باز هم که نشانی از آن
مردم داشــت ،خواندم -دروغ چرا ،لذت بردم و دریغم آمد
که شــما صاحبان فرهنگ از آن بی نصیب مانید .این حس
شیرین را در شیراز می گوئیم «بار خاطر».
کجا سروی چو سرو ناز میشه
کجا شهری چنین دلباز میشه
غم و غصه اگر دارید به سینه
دواش پیدا توی شیراز میشه
ابوالقاسم فقیری
***
شیراز را دوست دارم
بهارانش را بیشتر...
با گل اشرفی هایی که در گوش
شالل بافه های سبز مجنونی
رها
تا کمر
شِ نلی از ارغوان و عقیق بر دوش
می خرامد.
با خلخالی از شقایق و شبدر در پا
«بساط سبزه را به پای نشاط»
به سماعی گرم
برمی انگیزاند
و...
کوچه و
خیابان و
صحرا را
در «رستخیز ناگهان»
به هلهله ای سبز
در چرخش امواج می افکند
عصمت نسترن ها را بر باد می دهد
بر زخم زمین مرهم بابونه می نهد
و شمیم بهار نارنج ها و بیدمشکش
«صوفی را از کنج صومعه
در پای خُ م می نشاند»
لولی سرخ سرانداز!
شیراز!
من زخم خورده سیاه چشمان توام

یــادش بخیر حاج محمدکریم احمد پناهی را می گویم .از
عالقه مندان فرهنگ مردم بود .مطالبش را از «خرامه» برایم
می فرستاد .کتاب قصه ای را هم چاپ کرد .این مطلب را که
سال ها پیش برایم فرســتاده در یادداشت هایم پیدا کرده ام.
من به این یادداشــت ها دل خوش کــرده ام .چه کند بینوا
همین دارد.
ابوالقاسم فقیری
***
در روستای حاجی آباد کربال کسانی اقدام به خواباندن مرغ
می کند که بهشان بیاید[.در شیراز هم این باور را داریم طرف
می گوید فالن کار مثال ترشــی انداختن به دســتم نمی آید.
کار ،کار اســت دیگر -و این برمی گردد به کم تجربگی -در
شیراز می گویند :نکرده کار -نبرش به کار!«ف»]
ً
بعضی ها ایــن کار را خوش یمن نمی داننــد .معموال از
مرغی که تازه به تخم آمده باشــد اســتفاده نمی کنند .این
مرغ ها را خُ لنگ می گویند.
از مرغ هایی برای خواباندن اســتفاده می کنند که جثه ای
بزرگ داشــته باشــند و بتواند تخم مرغ هــای زیادتری را
بگرداننــد .همچنین از تخم مرغ هایی اســتفاده می کنند که
مرغش خروس داشــته باشــد .معمو ًال زن خانواده به انتظار
می نشــیند تا مرغ ُک ُرک ( ُکرچ) شــود .مرغی که کرک شد
بیشــتر گوشــه ای کِز می کند ،صدایی مخصــوص از خود
درمی آورد .از سایر مرغ و خروس ها دوری می کند.
از تخم مرغ های دو َک َمره استفاده نمی کنند .تخم مرغ های
دو کمره معمو ًال دارای دوزرده می باشــند .اگر جوجه شوند،
جوجه ها هم چسبیده اند که نمی مانند.
برای خواباندن مرغ ســاعت خوب می کنند (این یک باور
قدیمی اســت در فارس برای انجام هر کاری ساعت خوب
می کننــد ،از جمله کار خیر و عروســی) روز جمعه را مردم
سنگین می دانند.
حداکثر تخم مرغ هایی را که زیر پای مرغ می گذارند 21
عدد می باشد.
در غربالــی کاه می ریزنــد و تخم مرغ هــا را روی کاهگذاشــته و غربال را پشــت کوزه یا تاپو 1قرار می دهند .به
بــرادران در فرهنگ مردم جایگاهی ویژه دارند .معمو ًال
بــرادران جملگی با هم خوبند و می بینیم که می کوشــند
کــه در حق هم ناجوانمــردی نکرده و حقــی از یکدیگر
ضایع نکنند .اگر برادری نســبت بــه برادرش ناجوانمردی
کرد سزایش را می بیند .در فارس قصه هایی در این زمینه
داریم .مانند قصه «کاکا یوســف» ،قصه ی «خرمن کوه»
درباره برادر می گویند« :برادر میوه باغ بهشته»
ابوالقاسم فقیری
***
حکایــت کرده اند که در ســال های خیلی دور دو برادر
بودند که در دهکده ای زندگی می کردند .مزرعه ای داشتند
و گله و رمه ای هم داشــتند .برادر بزرگ تر در مزرعه کار
می کرد و برادر کوچک تر به گله می رســید .این دو برادر
ازدواج کــرده بودند و زنهای آنها در خانه مثل دو خواهر به
امور زندگیشان سر و سامان می دادند و از همه نظر وسائل
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سال بیست و ششم شماره 7342

عاشقانه ای برای شیراز
سروده استاد منصور پایمرد

و التیام یافته بوسه های دزدانه ای
که از منقار گنجشکان می ریخت
در پشت پرچین باغ ها
(در روزی که سبزه ها گره می خورد
و بخت ها گشوده می شد)
و گرممان می کرد رفتار گربه نوروزی ها
و ما گم می شدیم در رنگین کمان حرکتشان
که از آن بهار سرریز می کرد
بادام های سبز
رنگ چشمان تو را داشت
و طعم کودکی مرا
که به تاراج رفته است
به تاراج رفت:
بادام چشم های سوخته ات
دیوارهای نسترن پوش و
کوچه های شناور در عطر بهار نارنج ها
بامدادانت که در تصرف گنجشکان بود و
شب هایی که در ورود بی امان جیرجیرکان
به تاراج داده اند کودکی مان را

و تو را
مغوالن از کنار تو با مدارا گذشتند
و تیمور با تکریم
پس اینان چه قومی اند ،خدایا
اینان چه قومی اند.
که استخوان های سبز تو را
به دندان اره های بی مدارا بریدند
نرگس هایت را
کنار دست دستمال کاغذی و...بر چارراه ها حراج کردند
و با دهانی کف کرده از حرص و تبخال های غارت
باغ هایت را زنده ،زنده سوزاندند
و بر خاکستر آن
برج هایی برآوردند
که رنگ اسکناس دارد و بوی نفت
اینان چه قومی اند؟!
شب های حافظیه را
با هیچ کجای جهان عوض نمی کنم
حافظ را با هیچ شاعری

خواباندن مرغ رد روستای حاجی آباد کربال

طــور کلی غربال را جایی می گذارند که دور از دســترس و
تاریک باشد.
مرغ  21روز یا ســه هفته روی تخم ها می خوابد .در این
مدت به مرغ ارزن (گال -دانه ای اســت جهت خوراک مرغ
و پرنــدگان) می دهند .ارزن را گرم می دانند و آن را بهترین
خوراک بــرای مــرغ می دانند .ظــرف آب را هم فراموش
نمی کنند.
هر دو یا ســه روز مرغ را از روی تخم مرغ ها برداشته به
فضای روشن حیاط می آورند به دو دلیل:
- 1به خاطر اینکه مرغ کمی راه برود ،تا پاهایش خشک
نشود.
- 2به خاطر اینکه ،اگر فضله ای داشته باشد بیاندازد.
همچنین زن خانواده تخم مرغ ها را یکی یکی برداشــته

آرام تکان می دهد تا چنانکه لق (فاســد) باشــند آنها را دور
بیانــدازد .بعد از  21روز کم کم ســر و کلــه جوجه ها پیدا
می شــود .چون تخم مرغ ها همگی جوجه شدند در چند روز
اول به آنها پکول آرد می دهند2.
در ایــن مــدت از جوجه ها در همان پناهــگاه نگهداری
می کنند .زمانی که جوجه ها خوب پا گرفتند آنها را به فضای
خانه منتقل می کنند.
رســم اســت هنگامی که می خواهند مــرغ را بخوابانند
بسم اهلل گفته سپس می گویند:
به حق پیر پاره دوز
همه اش خلنگ یکیش خروس
**
به مرغی که تخم می گذارد می گویند :دی گون

قصه ی دو برادر
رفاه و آسایش خانواده را فراهم می کردند.
روزی برادر بزرگ تر در حال تعریف از خودش بود و رو
بــه زنش کرد و گفت« :ببینم ،تو تا حاال برادرهایی مثل ما
در عالم دیده یا شــنیده ای؟ دو برادر مدت ها با هم زندگی
کنند و در صلح و صفا باشند و صدایشان درنیاید؟»
زن لبخندی زد و گفت« :ای مرد ،درست است که شما
دو نفر خیلی خوبید ،ولی همه خوبی هایتان از صدقه ســر
ما زن هاست».
مرد قبول نکرد و گفت :این طور نیست ،خوبی های شما

به رابطه ماها بستگی ندارد.
چند شب بعد وقتی مرد وارد خانه شد دید که زنش اخم
کرده و ناراحت و با او سر سنگین است.
مرد گفت :ای زن چه خبر شــده؟ کســی چیزی گفته؟
بچه هــا اذیتت کرده اند؟ چرا امشــب پچــول (بدخلق) و
پکری؟
زن با ناراحتی در جواب شــوهرش گفــت :می خواهی
چه بشــود؟ امروز برادرت گوسفندی کشته بود .برای یک
قلوه گوســفند در خانه آشوبی به پا شد .برادرت قلوه بزرگ

و تو را با هیچ زنی
گرچه قبیله عاشقان تو
در گذر از کوچه های طویل کهولت و حسرت
حاال یا کشته شده اند
یا معتاد
و بقیه
یا شاعرند
یا دیوانه
شیراز!
از انتهای راه های نرفته تو را فریاد می زنم
و می گذارم حضور بهار در تن تو
گنجشکان را بیدار کند
و در جیک جیک مستانه اشان
ما نیز دوباره عاشق شویم
و راه بیفتیم
در کوچه های کودکی یاد
با گل های الله عباسی
گونه های پریده رنگ تو را رنگ زنیم
و زخم هایمان را مرهم
و پر شویم از حکایت اردیبهشت و کمان کوکوی عاشق
و در گذارمان
از خیابان های غبارآلود
و آواره در برج های کور
نام هایی را بر سنگ ها بخوانیم
که از شقیقه عاشقشان
شقایق می جوشید
و پیاده روهای شهر را
تا صبح بیدار می گذاشتند
میخانه ها را قرق می کردند
و بر دیوار شهر
شعر می نوشتند
دوستت دارم
بهارانت را
آسمانت را
صبح خمارآلود و
پسین دلگشایت را
گنجشکان و کودکانت را
سبزه های سیه چشمت را
زخم هایی که میزنی
و بوسه هایی که می بخشی
شیراز را دوست دارم
شاعرانش را بیشتر
گر چه شاعران
اهل هر کجای جهان که باشند
شیرازی اند!

**
برای خواباندن مرغ گاهی مرغ ها را «خلنگ خروســی»
می کنند .بدین ترتیب کسی که بخواهد از این روش استفاده
کند مرغ کرکش را به خانواده ای می دهد که بخواباند .چون
جوجه ها درآمد مرغش را همراه یک جوجه مرغ و یک جوجه
خروس پس می گیرد.
اگر مایل باشــند مرغ های زیبایی مثــل :گل باقالیی-
زیره ای -ســفید -روبال قرمز داشــته باشــند باید به سراغ
تخم مرغ چنین مرغ هایی رفت.
چــون جوجه ها بزرگ شــدند .خلنگ ها معمــو ًال آرام و
سر براه می باشند .ولی خروس ها دائم بهم می پرند و یکدیگر
را خونیــن و مالین می کنند .در اصطــاح محلی می گویند:
«می خواهند سر از خود وا کنند» (از مادر جدا شده و مستقل
عمل کنند).
**
در صورتی که بخواهند مرغی را کرک شده به حالت اول
برگردانند چند روزی پشــت ســر هم مرغ را زیر آب کرده و
بیرون می آورند .ضمن ًا پری از د ِم مرغ کنده آرام در دماغش
فرو می کنند .این چنین مرغی کم کم «کرکی» از ســرش
می افتد.
**
اگــر مرغی جلو خانه ای بال بیانــدازد برای صاحب خانه
مهمان می آید (در شیراز هم این باور را داریم)
**
اگر مرغی اذان بگوید ،این را به فال بد می گیرند و ســر
مرغ را می برند .این عقیده را در تمام فارس داریم.
سالمت نباشد در آن خاندان
که بانگ خروس آید از ماکیان
پی نویس:
- 1تاپو یا کوزه محفظه ای اســت خمره مانند و گلین که
برای نگهداری گندم ،جو ،حبوبات از آن استفاده می کنند.
به کسی که خیلی چاق باشد می گویند :مثل تاپو می ماند.
- 2پکول= آرد را با کمی آب مخلوط کرده دانه هایی ریز
تهیه می کنند که خوراک مناسبی است برای جوجه ها.

گوسفند را به پسر خودش داد و قلوه کوچک را به بچه ما...
مرد با شــنیدن این حرف ناراحت شــد و غرغرکنان به
طرف اتاق برادرش رفت و فریاد کشــید .برادر کوچک تر
که از موضوع خبر نداشت .جلو آمد ،ولی چند سیلی جانانه
نوش جان کرد.
برادر بزرگ تر که ســخت مشــغول جدال بود ،ناگهان
صدای بلند همســرش را شنید که می گفت :ای آدم نادان
از خودراضی! مگر قلوه های گوسفند کوچک و بزرگ دارد؟
من می خواســتم به تو بفهمانم که هرچه خوبی در این
خانه است از خوبی ما دو جاری ،یعنی همسران شماست1.
پی نویس:
- 1جاری= همروس -دو زن که با دو برادر ازدواج کنند
می شوند جاری.
منبع :نجــوای فرهنگ -شــماره چهاردهم
زمستان 88
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گردآورنده احمد نوریان
ابوالقاسم فقیری

الال الال گل نا ُزم
ز غم های تو بیمارم
تو را دارم چه غم دارم
هزاران شکر بجا آرم
*
الال الال گل الله
پلنگ در کوه چه می ناله
پلنگ پیر بی دندان
خورد خَ ر را با پاالن
*
الال الال گل پسته
بابات رفته ،به گل دسته
بچه م آروم نمی گیره
شدم از دست او خسته
*
الال الال گل سوسن
َسرت وردار لبت بوسم
لبت بوسم که بو داره
که با گل گفتگو داره
*
الال الال گل نعنا
بابا رفته شدم تنها
الال الال گل عناب
شدم از گریه هات بی تاب
*
ال ال الال گل زیره
چرا خوابت نمی گیره؟
بابات رفته زنی گیره
ننه ت از غصه می میره
*
الال الال گل گندم
برات گهواره می بندم
اگر امر خدا باشه
که گهوارت طال باشه
*
الال الال خوابش میاد
د ُر واکن باباش میاد
د ُر واکن چه خوش میاد
صدای ُکوش پاش میاد1
*
بخواب ای گل بخواب ای گل
بخواب ای خرمن سنبل
بخواب ای گل که خُ و داری
که میل شیر ُگو داری2
*
الال الال گلم باشی
تسالی دلم باشی
بخوابی از َسرم واشی
نمیری همدمم باشی
*
الال الال عسل باشی
دلم می خواست پسر باشی
به هر مجلس که بنشینی
تو جا داره پدر باشی
*
در این الالیی ها به شغل پدر کودک اشاره شده است و
مادر از آن یاد می کند:
الال الال گل دلکش
میشه اسم زنت مهوش
ایشاءاله گنده شی فردا
بشی مثل بابت تخت کش3
*
الال الال گل رعنا
دهد بیکاری چه معنا؟
بچه م مثل باباش فردا
میشه یک اوسای بنا4
*
الال الال گل ترخون
که من لیلی بابات مجنون
به غربت رفته بابایت
که دلواپس من ،او دلخون
پی نویس:
-1کوش پاش= کفش پایش
ُ -2گو= گاو -خُ و= خواب
-3تخت کش= کســی که تخت ملکی «گیوه» درست
می کند
-4اوسای بنا= استاد بنا
منبع :مردمان ماندگار -جلد دوم -الیاس رضائی -چاپ
اول 1398
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آگهی
چهارشنبه  26آبان  11 1400ربیعالثانی Nov 17، 2021 1443

سال بیست و ششم شماره 7342

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی تأسیس شرکت
تاســیس شرکت با مسئولیت محدود مشــاورین کسب و کار عصر
طالیی اندیشه درتاریخ  1399/09/12به شماره ثبت  54050به شناسه
ملــی  14009619168ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :مشاوره کسب و کار مشاوره و ارزیابی در طرح های
کسب و کار ،برند و کلیه موارد مربوط به بازاریابی به غیر از شبکه ای
و هرمی در فضای واقعی و مجازی ،ارائه خدمات طراحی و پشــتیبانی
سایت ،ارائه خدمات مشــاوره برای توسعه و رشد شرکت ها ،ارائه
خدمات مختلف مرتبط با حوزه ســرمایه گذاری خطرپذیر ،خرید و
فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،شرکت در
مناقصات و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام
و تســهیالت بانکی ،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات
داخلی و خارجی ،شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی
تخصصــی و غیر تخصصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان فارس ،شهرستان شــیراز  ،بخش مرکزی ،شهر
شــیراز ،محله مالصدرا ،خیابان مالصدرا ،بن بست  6بن  ، 6/1پالک
 ،133مجتمع پزشکی شیراز ،طبقه سوم ،واحد  3کدپستی 7193616143
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1,200,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید متقی پیشه به شماره
ملی  0440018323دارنده  400000ریال ســهم الشــرکه آقای رادمهر
احمدی به شماره ملی  2391802056دارنده  400000ریال سهم الشرکه
آقای اصغر دوقزلو به شــماره ملی  2530120749دارنده  400000ریال
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید متقی پیشه به شماره
ملی  0440018323و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای رادمهر احمدی به شــماره ملی  2391802056و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اصغر دوقزلو به شماره
ملی  2530120749و به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به
اتفاق هم همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار عصر
مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی()1224697
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم مریم السادات روح زمین فرزند سید منصور با تسلیم دو برگ
استشهادیه شهود به شناســه یکتا  140002152755000148و اقرارنامه
شماره  84050مورخ  1400/8/12دفتر  92شیراز مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت به شــماره چاپی  304687الف 85/ششدانگ
یک قطعه زمین به مســاحت پنجاه و پنج متر به پالک  12/7902واقع
در بخش  3شیراز که با دفتر امالک  47صفحه  464به نام محمدحسن
محالتی ثبت و مع الواسطه به خانم سیده فریبا روح زمین به موجب
ســند قطعی اجرایی  68173مورخ  1388/10/2دفتر  92منتقل که به
علت سرقت ســهل انگاری گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5مــاده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند
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 کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی
با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره
ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/4864م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

برگ ســبز خــودرو وانت زامیاد به شــماره پــاک 481ن63
ایران  83و شــماره موتور  Z24741283Zو شــماره شاســی
 NAZPL140BH0472717به نام محمدصــادق ماهوری مفقود
گردیده و فاقد اعتبار است.
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت با مســئولیت محدود آذرخش پایا صنعت روز درتاریخ
 1400/07/20به شماره ثبت  56274به شناسه ملی  14010410108ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :طراحی ،مشــاوره ،اجرا ،نظار  ،تعمیرات کلیه پروژه های
فشــار قوی خطوط توزیع و فوق توزیع با رعایت قوانین و مقررات جاری
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز،
محله دلگشــا  ،کوچه ((مهدی پور))  ،کوچه ((حسینی))  ،پالک  ، 474طبقه
همکف کدپستی 7147714613
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم محبوبه حسینی به شماره
ملی  2298412685دارنده  10000ریال ســهم الشــرکه آقای سید محمد
حسینی به شــماره ملی  2300829525دارنده  990000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره خانم محبوبه حسینی به شماره ملی  2298412685به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید محمد حسینی
به شــماره ملی  2300829525به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضای مدیر عامل
همراه با مهر شــرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هردو به تنهایی همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر مردم
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضــوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی()1224698
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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  140060311035002900مورخ  1400/7/6موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000353هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای مظفر رنجبران به شــماره شناســنامه  103183کدملی
 2291030108صادره از شــیراز فرزند حسن در نسبت به ششدانگ یک
قطعــه زمین محصور با بنای احداثی به مســاحت  1326/57مترمربع به
پالک  8/41987مفروز و مجزی شــده از پــاک  8/245واقع در فارس
بخــش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی
مسکن بازنشســتگان نیروی انتظامی فارس 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
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/11 :
/5174م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهي تجدید مناقصه عمومي 1400-877

نوبت دوم آگهی 1400/08/26 :روزنامه عصرمردم
نوبت اول آگهی 1400/08/25 :روزنامه شیرازنوین
شــهرداری شیراز (شــهرداری منطقه یازده) در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده  Aرا ازطریق مناقصه
عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمايد .لذا ازكليه شركتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد ،با توجه به موارد
ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز بلوار مدرس ضلع غربی پل غدیر ،شهرداری منطقه یازده مراجعه نمايند .ضمن ًا
در صورت نيازبه اطالعات بيشتر شماره تلفن 7137259918آماده پاسخگوئي مي باشد.
 -1مبلغ برآورد اوليه(دوساله)  68/399/385/916:ریال
 -2مدت انجام کار :دو سال می باشد
 -3مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  3/500/000/000ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف)
به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
الف  -ضمانتنامه به نفع شهرداری شیرازبا شناسه ملي 14002091671 :و كداقتصادي411516814914 :
ب – فيش واريز نقدي به حساب سازمان به شماره بانک شهر شعبه کاراندیش شماره حساب  700809826236بانک شهر
 -4ارائه حداقل رتبه  5کشــاورزی از ســازمان برنامه و بودجه یا ارائه گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان فارس الزامی می باشد.
 -5الزم به ذکر اســت شرکتهایی که گواهی صالحیت (مجوز فعالیت) از استانهای دیگر را داشته باشند می بایست مجوز فعالیت در استان فارس
را از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس اخذ و همراه با ســایر اســناد در پاکت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهادی آنان
بازگشایی نخواهد شد.
 -6مدیرعامل یا یکی از اعضای هيات مديره شــرکت الزام ًا می بایست داراي مدرك کارشناســی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در
رشته های مرتبط با موضوع مناقصه و سهام دار و دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.
 -7خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می بایست جزء موضوع اساسنامه شرکت باشد.
 -8ارائه 3سال سابقه اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری و یا احداث فضای سبز توسط شرکت ،الزامی می باشد.
 -9زمان بازدید میدانی ســاعت  10:30روز  1400/09/04مورخه پنج شــنبه و محل تجمع تجمع بلوار نصر غربی خیابان پاییزان باغ خانواده ســرداران
می باشد.
 -10آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا ساعت  13:00روز دو شنبه مورخه  1400/09/08می باشد.
 -11زمان تشــکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت  15:00روز چهارشــنبه مورخه  1400/09/10در محل سالن جلسات اداره كل حقوقي شهرداری
شیراز واقع در چهار راه خلدبرين خواهد بود.
 -12هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
 -13تعدیل :تعدیل از ابتدای هر سال جدید شمسی و بر اساس جدول تعدیل تائید شده توسط کمیته کارشناسی مستقر در سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری محاسبه و پرداخت می گردد .الزم به ذکر است مبنای تعدیل نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و تغییرات حقوق و مزایای کارگری
اعالمی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می باشــد.برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود ســلب و ساقط می
نماید.
 -14شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 -15شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 -16ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -17آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت  https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 -18کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت  vendor.shiraz.irمی باشند.
 -19جهت دریافت اسناد به آدرس شیراز ،بلوار مدرس ضلع غربی پل غدیر شهرداری منطقه یازده مراجعه گردد.
 -20جهت اخذ اســناد مناقصه ،از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداری شیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه حضوری و
ارائه معرفی نامه معتبر ،کارت شناسایی به آدرس( :شیراز ،بلوار مدرس ضلع غربی پل غدیر شهرداری منطقه یازده) اقدام گردد.
شناسه آگهی1221721 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی طالی سفید خیر شرکت تعاونی به
شماره ثبت  94و شناسه ملی 10530031667
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07و مجوز شماره
 17/4/733/3275-97/10/11اداره تعاون روستایی استهبان تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 علی مرادزارع  2529373809به سمت رئیس هیات مدیره وآقایعزت اله زارع 2529766444به ســمت نائــب رئیس هیات مدیره
وآقای محمدشمشــادی  2529397767به ســمت منشــی هیات
مدیــره وآقایان جهان بخــش فتحــی  2529387044و محمدرنجبر
 2529386651به ســمت اعضاء اصلی مدیره انتخاب شدند و آقای
هادی زارع  2529813779به ســمت مدیر عامل هیات مدیره برای
مدت  3سال انتخاب شد.
 کلیه ،چکها ،قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدبرای اتحادیهنماید از قبیل (چک ،ســفته ،برات و اوراق بهادار) ویاقســمتی ازحق
شرکت را منتفی سازد ،به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور
اداره امورجــاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشــد پس از تصویب
هیئت مدیره با امضاء آقای هادی زارع (مدیر عامل) و علی مراد زارع
(رئیس هیئت مدیره) درغیاب وی با امضاء آقای عزت اله زارع (نائب
رئیس هیئت مدیره)همراه مهرشــرکت دارای اعتباراســت واوراق
عادی و نا مه ها با امضای آقای هادی زارع (مدیر عامل) ومهرشرکت
معتبرخواهدبود،مگرمراســات هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت
مدیره صورت خواهد گرفت.
شناسه آگهی()1224700
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استهبانات
آگهی تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت پژوهش و مهندسی
ابوریحان شماره ثبت  8136شیراز
دستور جلسه :الف) اتخاذ تصمیم درخصوص نقل و انتقال سهام ب) افزایش تعداد هیئت
مدیره و اصالح ماده اساسنامه
ساعت  15مورخ  1400/9/6محل جلسه :شیراز بلوار استقالل ابتدای کوچه  47پالک 5
***
آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پژوهش و
مهندسی ابوریحان شماره ثبت  8136شیراز
دستور جلسه:
انتخاب هیئت مدیره
ساعت  18مورخ  1400/9/6محل جلسه :شیراز بلوار استقالل ابتدای کوچه  47پالک 5

آگهی مزایده
نوبت اول1400/8/26 :
نوبت دوم1400/9/3 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد به اســتناد مصوبه
شورای محترم اسالمی شهر داراب و نظریه اخذ شده
از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برگزاری مزایده فروش 20
قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک آیت ا ...نسابه مشهور به هفت
و نیم هکتاری اقــدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید با
توجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد مزایده و تحویل قیمت پیشنهادی
از تاریــخ  1400/9/3تا تاریخ  1400/9/14به شــهرداری داراب واقع در
خیابان شــهید مدرس مراجعه و یا با شــماره تلفنهای – 53520980
 07153525066تماس حاصل نمایند.
-1سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیش نقدی واریز شده
به شماره حساب سپرده شــهرداری  0105801087000نزد بانک ملی یا
ضمانتنامه بانکی ارائه گردد.
-2برنده اول مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده
ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم نیز به همین منوال
رفتار خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده به نســبت مســاوی
می باشد.
-4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
-5اشــخاصی که مشــمول قانون منع مداخلــه در معامالت دولتی
می باشند حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت و چنانچه مشخص
گردد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
-6کلیه هزینه های نقل و انتقال و سندنویسی برعهده برنده مزایده
می باشد.
-7تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده1400/9/15 :
شناسه آگهی1224562 :
/5176م الف
مسعود ملک جمشیدی
سرپرست شهرداری داراب
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  140060311035003498مــورخ  1400/8/17موضوع
پرونده کالسه شماره  1398114411035000752هیأت 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 مریم یزدان شناس به شماره شناسنامه 1432
کدملی  2297663706صادره از شیراز فرزند منوچهر در ششدانگ
یک قطعه باغچه باغ (باغشهر) به مساحت  880/28مترمربع به پالک
 8/41980مفروز و مجزی شــده از پالک  8/13واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
منصور جمشــیدی 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 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 اول1400/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/6 :
/4866م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی دعوت از بستانکاران
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از شرکت منحله معدنی  5سنگ شیراز با شناسه ملی
 1086041131سهامی خاص ثبت  47که در تاریخ  1398/8/21منحل گردیده است از تاریخ نشر
این آگهی ظرف مدت یک ماه به اینجانب محمدمهدی کاظمی نژاد به عنوان مدیر تصفیه شــرکت
مذکور مراجعه نمایند .آدرس :استان فارس -نی ریز خیابان طالقانی کوچه شماره سه کدپستی
 7491614189منزل محمدمهدی کاظمی نژاد تلفن همراه 09171322367
مدیر تصفیه شرکت معدنی  5سنگ شیراز -محمدمهدی کاظمی نژاد

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی طالی سفید خیر شرکت
تعاونی به شماره ثبت  94و شناسه ملی 10530031667
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مــورخ  1397/07/07و مجوز شــماره - 17/4/733/3275
 97/10/11اداره تعاون روســتایی استهبان تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 علــی مــراد زارع  2529373809ومحمــد شمشــادی 2529397767و عزت اله زارع  2529766444وجهان بخش
فتحی 2529387044و محمد رنجبر 2529386651به سمت
اعضاء اصلی هیات مدیره وآقای اسحاق زارع 2529378193
بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت سه
سال انتخاب شدند .وآقایان علی حکمت نیا  2529414963به
سمت بازرس اصلی ومحســن سونی 2529399115به سمت
بازرس علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند.
 روزنامــه خبرجنوب برای درج آگهیهای شــرکت تعاونیتعیین گردید.
شناسه آگهی()1224699
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استهبانات
آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه  139904011123002447/2یک دستگاه
ســواری پراید مدل  1388به شــماره انتظامی 546ل 58ایران  45و
شــماره موتور  3001238متعلق به آقای ایمــان اکبرپور که طبق نظر
کارشناس رســمی به مبلغ  500000000ریال معادل پنجاه میلیون تومان
ارزیابی شــده ،از ساعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  1400/9/15در
پارکینگ نیروی انتظامی استهبان از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ  500000000ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته می شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت  10درصد
از مبلغ پایه کارشناســی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا
نماینده قانونی در جلسه مزایده اســت برنده مزایده مکلف است
مابــه التفاوت مبلغ فــروش را ظرف مــدت  5روز از تاریخ مزایده
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل
استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد در این صورت
عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد و
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشر و
حق مزایده نقدا وصول خواهد شــد .ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا خودرو بیمه می باشد.
/847م الف
ثبت اسناد و امالک استهبان
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  970632مورخ  1397/6/20اجرای احکام
دادگســتری شــیراز بدینوســیله به آقایان و خانمها -1محمدجواد
-2محمدکاظم -3شکوه -4فاطمه همگی ســعیدی زاده -5نسرین
احمدی (وراث مرحوم کهزاد ســعیدی زاده) ابالغ و اخطار میگردد
حداکثر ظرف مهلت  5روز از تاریخ انتشــار ایــن آگهی جهت انتقال
سهم االرث خود در اعیانی ششــدانگ پالک ثبتی  137فرعی از 1103
اصلی بخش  3شــیراز به نام آقای محمدعلی صادقی فرزند یوسف
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 شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و
هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /4863م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
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  140060311035003497مــورخ  1400/8/17موضوع
پرونده کالسه شماره  1398114411035000751هیأت 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 مریم یزدان شناس به شماره شناسنامه 1432
کدملی  2297663706صادره از شیراز فرزند منوچهر در ششدانگ
یک قطعه باغچه باغ (باغشهر) به مساحت  933/38مترمربع به پالک
 8/41981مفروز و مجزی شــده از پالک  8/13واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
منصور جمشــیدی 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 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 اول1400/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/6 :
/4865م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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شناسایی  ۶۴۳۰ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۳۴بیمار دیگر جان باختند

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،در طول
 ۲۴ســاعت متاســفانه ۱۳۴بیمــار کووید ۱۹در
کشــور جان خود را از دســت دادنــد و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۴۰۶نفر

رسید.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،از روز دوشنبه تا دیروز  ۲۵آبان
 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،

 ۶هــزار و  ۴۳۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشــور شناســایی که یک هزار و  ۵۳نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۵۱هزار و  ۶۴۲نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۷۲۰هزار
و  ۸۹۳نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
ســه هزار و  ۴۷۷نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۲۵۴هزار و  ۴۲۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۶شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۸۷ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۲ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۱۳شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

کالهبرداری خانوادگی از مستأجران با ایجاد بنگاههای امالک صوری
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از بازداشــت اعضای یک خانواده خبر داد که با
افتتاح دفاتر مشاور امالک صوری ،از مستأجران
کالهبرداری کرده بودند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران
پویا؛ اوایل شــهریور ماه امســال پروندهای در
حوزه کالهبرداری به پایگاه یکم پلیس آگاهی
تهران ارجاع شد.
شــاکی در این پرونــده گفته بــود :برای
اجاره منزل ،به یکی از دفاتر مشــاور امالک در
محدوده خیابان آیتا ...کاشانی که متصدی آن
خانم جوانی بود ،مراجعه کردم ،پس از مشاهده
ملــک و گفتوگو با موجر مقرر شــد که مبلغ
 170میلیــون تومان ودیعه را در دفتر مشــاور
امالک با استفاده از دســتگاه خودپرداز مستقر

در آن پرداخت کنــم اما در موعد تحویل ملک
متوجه شدم مالک پالک ثبتی شخص دیگری
بوده و دفتر مشــاور امالک بــه تازگی محل را
تخلیه کرده است.
مأموران در بررسیهای پلیسی متوجه شدند
چندین پرونده مشــابه دیگر نیــز در این پایگاه
تشکیل شده است که رســیدگی تخصصی به
شــکایتهای انجام شده در دستور کار تیمی از
کارآگاهان زبده قرار گرفت.
در رصدهــای اطالعاتی مخفیــگاه متهمان
در شــهر "هشتگرد" شناســایی و در بررسیها
مشــخص شــد این باند ســه نفــره ،اعضای
یک خانواده بوده و پــدر خانواده با افتتاح دفاتر
امالک بدون مجوز در نقــاط مختلف تهران و
شناســایی خانههای خالی بــا همکاری دختر و

دامادش از مستأجران کالهبرداری میکند.
کارآگاهان موفق شــدند ســه دفتر دیگر از
متهمــان در نقاط مختلف تهران را شناســایی
کنند و آنها پــس از هماهنگیهای قضایی در
مخفیگاهشان دستگیر شدند.
سرهنگ ســیدعلی شــریفی؛ رئیس پایگاه
دوم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ با اعالم این
خبر گفت :تاکنون  10مالباخته شناســایی شده
و کارشناســان ارزش ریالــی کالهبرداری ها را
 15میلیارد ریال محاسبه کردهاند.
وی تصریح کرد :در بررســیهای بیشــتر از
مخفیگاه متهمان مقادیری طال ،ارزهای خارجی
و وجوه نقد کشــف شده اســت و متهمان پس
از تحقیقــات مقدماتی با دســتور قضایی روانه
زندان شدند.

زخمی شدن  ۲شهروند حین درگیری مسلحانه  ۸شرور در تهران
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از بازداشت دو شرور مسلح در
غرب تهران خبر داد که با تیراندازی نظم عمومی را برهم زده و منجر به
زخمی شدن دو شهروند شده بودند.
به گــزارش گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران پویا؛ ســرهنگ
جلیــل موقوفــهای با اعــام خبر بازداشــت عامــان تیرانــدازی به
شــهروندان در غــرب تهــران ،در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کرد:
با وقوع تیراندازی با سالح ساچمهزنی در درگیری هشت شرور و مجروح
شــدن دو شــهروند رهگذر از ناحیه کمر ،موضوع رسیدگی به پرونده در
دستور کار ماموران کالنتری  119مهرآباد قرار گرفت.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران افزود :تیــم عملیات کالنتری مهرآباد
در تحقیقــات ابتدایی متوجه شــدند درگیــری به دلیــل اختالف بین
دو گروه خالفکار است و نفرات بعد از تیراندازی بالفاصله با دو خودروی
پراید و پژو  206فاقد پالک ،از محل متواری شدند.
وی تصریح کرد :بنابر حساســیت موضــوع ،مأموران کالنتری 119
مهرآباد بــا رصدهای اطالعاتی و تحقیقات میدانــی هویت این افراد را
شناســایی کردند و این اطالعات را در اختیار تمام واحدهای گشــت در
تهران قرار دادند.
این مقــام انتظامی گفت :تحقیقات ادامه داشــت تــا اینکه ماموران
کالنتری  118ســتارخان یکی از متهمان را در غرب تهران شناســایی و
در یک عملیات بازداشــت کردند که متهم حین دستگیری ،با استفاده از

سالح سرد به مأموران حملهور اما توسط مأموران مهار و بازداشت شدند.
موقوفــهای با بیان اینکه نفــر دوم هم طی عملیــات غافلگیرانه در
مخفیگاه خود دســتگیر شــد ،افزود :متهمان پس از انتقال به کالنتری
در بازجوییهــای فنی صراحت ًا به جرم خود مبنی بر درگیری و تیراندازی
اعتراف کردند.
رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ عنوان کــرد :پرونده متهمان
برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شــد و تالش  ها برای
دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد.

کشف زمین خواری به ارزش  243میلیارد و دستگیری  5متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشــف
 276هکتــار زمیــن خواری بــه ارزش بیش از
 243میلیارد ریال طی یک ماه گذشته در کشور
خبر داد.
ســردار "محمدرضا مقیمی" در گفت و گوی
اختصاصــی با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس ،در
تشريح جزئیات اين خبر اظهار داشت :در راستای
مقابله و مبارزه جدی با جرایم اقتصادی به ویژه
مقابله با زمین خواری طــرح عملیاتی مبارزه با
جرایم اقتصادی با انجــام کارهای اطالعاتی و
پلیسی در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افــزود :با بررســی ها و اســتعالم های
صــورت گرفته زمین هــای متصرفه غیرقانونی
به میزان  276هکتار از افراد سودجو و اخاللگر که
زمین های ملی را با شیوه و شگردهای گوناگون
از قبیل تسطیح ،شخم ،احداث بنا ،غرس درخت
و  ...تحــت تصــرف خــود درآورده بودند طی
یک ماه گذشته در سطح کشور شناسایی و کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشــاره به
اینکه با هماهنگي مراجع قضایي ،اراضي موصوف
خلع ید شد ،خاطرنشان کرد :کارشناسان ،ارزش
زمین های مورد نظر را بیش از  243میلیارد ریال

برآورد کرده اند.
این مقام ارشــد انتظامی خاطرنشان کرد :در
این رابطه  5متهم دســتگیر و پــس از اعتراف
با تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به
مرجع قضایی معرفی شدند.
در خاتمه سردار مقیمی ضمن تقدیر و تشکر
از همکاری خوب هموطنان گفت :پلیس امنیت
اقتصادی با آمادگی کامل هیچگونه اجازه ای به
ســودجویان و اخاللگران و زمین خواران برای
ادامــه جرائم شــان نمی دهد و بــدون هرگونه
مماشاتی با آنان برخورد می کند.

بین الملل

مصدومیت  ۶دانش آموز در حادثه تیراندازی
در "کلرادو"

بــه گفته مقامــات آمریکایی در پــی حادثه تیراندازی روز دوشــنبه در
ایالت کلرادو ،شــش دانش آموز دبیرستانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و
مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،مظنونان این حادثه تحت تعقیب هســتند و بر اساس
گزارش ها ،ایــن حادثه در یک پارک در نزدیکی دبیرســتانی رخ داده که
باعث زخمی شدن پنج نوجوان  ۱۴تا  ۱۷ساله شده و همچنین یک نوجوان
 ۱۸ساله نیز با جراحات جزیی به بیمارستان منتقل شده است.
گزارش ها حاکی اســت ،هیچ یک از این دانش آموزان جراحات شــدید
نداشته اند با این حال یکی از آن ها تحت عمل اورژانسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از فاکس نیوز ،یکی از شاهدان محلی اظهار کرد
که دست  کم صدای  ۳۰شلیک را شنیده است.

دو کشته و زخمی در حادثه تیراندازی
در ماساچوست

در حادثه تیراندازی در ماساچوســت آمریکا یک تن کشــته و یک نفر
زخمی شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از ان بی سی ،شهر "سالم
 "Salemدر شــمال ایالت ماساچوســت آمریکا دوشــنبه شــب شاهد
تیراندازی بود.
بنابر اعالم پلیس ،مردی حدوداً  ۵۵ساله پس از شلیک به زنی  ۳۳ساله،
خود را نیز با گلوله کشت و به زندگی خود خاتمه داد.
بــه اعتقــاد پلیس ،فــرد مضروب که بر اثر شــدت جراحــات وارده از
ناحیه ســر به بیمارســتان انتقال یافته اســت ،احتماال با ضارب ،آشــنایی
قبلی دارد.
هنوز انگیزه این تیراندازی مشخص نشده است.

Nov 17، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7342

فارس

کشف پولشویی  ۳۶۰میلیارد ریالی در شیراز

ایرنا :رئیس کل دادگستری استان فارس اعالم کرد :یک فقره پولشویی
 ۳۶۰میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) در
شیراز کشف شد.
حجت االسالم والمسلمین ســیدکاظم موسوی با بیان اینکه متهم این
پرونده با دســتور قضایی در بازداشت به ســر می برد ،گفت :فعالیت   های
اقتصادی این متهم طی یک ســال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است
و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه در دادســرای انقالب اسالمی شیراز
ادامه دارد.
این مقام ارشد قضایی استان فارس با اشاره به اینکه نوع فعالیت متهم با
میزان گردش مالی وی مناســب نبوده است ،گفت :این فرد ،نقدینگی   های
خــود را به اموال منقول و غیر منقولی از جملــه خودروهای لوکس ،باغ و
آپارتمان در نقاط مختلف و به نام افراد متعدد تبدیل کرده است.
وی عنوان کرد :این متهم ضمن کتمان اموال و داریی   های خود منشــأ
اموال تحصیل را نیز پنهان کرده است.
رئیس کل دادگســتری فارس توجه به جرائم مالی و اقتصادی با توجه
به شرایط ویژه اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد :اثرات
مخرب جرائمی همانند پولشــویی و فرارهای مالیاتی بر اقتصاد کشور زیاد
اســت و الزم است قضات استان به صورت ویژه و تخصصی و با همکاری
ضابطین و اقدامات فنی آنان نسبت به کشف و پیگیری این دسته از جرائم
اقدام نمایند.

انفجار در مسجد الر

ایرنا :بخشهایی از مسجد امام موسی کاظم (ع) شهر جدید الر شامگاه
دوشــنبه بر اثر انفجار تخریب شد که به گفته مسئوالن ،حادثه بر اثر نشتی
گاز رخ داده است.
خبرنگار ایرنا از محل حادثه گزارش داد که بخش جلو و انتهای ساختمان
مسجد در این حادثه تخریب شد.
رئیس آتش نشــانی الرستان در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه فردی در
این حادثه آسیب ندیده است ،علت حادثه را نشتی گاز اعالم کرد.
سعید منشی افزود :در بررسیهای انجام شده ،برایمان محرز و مشخص
شده که علت اصلی انفجار ،نشتی گاز بوده است.
به گفته وی ،بیش از  ۶۰درصد ســاختمان مســجد و بخشــی از منزل
همجوار در این حادثه آسیب دیده است.
سعید منشی افزود :آتش  نشانان کار ایمن سازی محیط را انجام داده اند
و خطری همسایگان مسجد را تهدید نمی کند.
این کارشــناس اضافه کرد :خوشبختانه این حادثه تلفات انسانی نداشته
است.
گفتنی است؛ مســجد امام کاظم(ع) در شهرجدید و در حوالی ساختمان
شورای شهر الر قرار دارد.

موسسه لیزر درمانی غیر مجاز در شیراز
یک میلیارد ریال جریمه شد

ایرنــا :روابط عمومــی اداره کل تعزیرات حکومتی فــارس اعالم کرد:
موسســه لیــزر درمانی غیرمجاز در شــیراز به تعطیلی محــل و همچنین
یک میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
غالمرضا ســاالری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت :پیرو
گزارش بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شــیراز مبنی بر فعالیت غیرقانونی
یک موسســه درمانی در این شــهر ،پرونده ای برای بررســی موضوع در
تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
وی با اشــاره به احضــار مدیران این مرکز غیرمجاز بــه تعزیرات ادامه
داد :طبق بررســی   های به عمل آمده مشخص شــد که متهمان پرونده با
تاسیس یک موسسه درمانی بدون گرفتن مجوزهای قانونی ،اقدام به ارائه
خدمات درمانی با دســتگاه   های لیزر و با به کارگیری افراد فاقد صالحیت
می کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس ،خطرات احتمالی چنین اقدامات
غیرقانونی را متذکر شــد و افزود :با توجه به محرز شــدن تخلف ،شــعبه
رســیدگی کننده رای بــه تعطیلی بالفاصله این مرکــز غیرمجاز و جریمه
یک میلیارد ریالی متهمان صادر کرد.

کشف کاالي قاچاق میلیاردی در ممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از توقیف یک دستگاه وانت مزدا و
کشف کاالي قاچاق به ارزش  4میلیارد ريال خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :ماموران یگان امداد ممسني هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري
در محور قائمیه-نورآباد به يك دستگاه خودرو وانت مزدا مشكوك شدند و
آن را براي بررسي بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو 700 ،ثوب پوشاک
زنانه و  8حلقه تایر خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ممســنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش
محموله کشف شــده را  4میلیارد برآورد کردهاند ،گفت :یک متهم در این
زمینه دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور انجام مراحل
قانوني به مراجع قضایي معرفی شد.

کشف  12کیلو حشسش در خرمبيد

فرمانده انتظامی خرمبيد از کشف  12کیلو مواد مخدر از نوع حشيش در
بازرسي از يك سواري پرايد خبر داد.
ســرهنگ علياكبر كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راســتاي طرح مبارزه با قاچــاق مواد مخدر ،ماموران انتظامی
ايســت و بازرسي شهيد جنتيفر با انجام اقدامات فني و کنترل نامحسوس
جادههای مواصالتی ،به يك ســواري پرايد مشــکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي خاطر نشــان كرد :در بازرسي از اين خودرو  12کیلو مواد مخدر از
نوع حشــيش که به طرز ماهرانهاي در قسمتهاي مختلف جاسازي شده
بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامی خرمبيد عنوان داشت :در اين خصوص يك نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

دپو احشام قاچاق در گله داني لو رفت

فرمانده انتظامي فســا از کشف  97راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در
بازرسي از يك گلهداني خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار كرد :مأموران پليس آگاهي فســا با اقدامات فني و تخصصي از دپو

احشــام قاچاق در يك گلــه دانی واقع در اطراف يكي از روســتاهاي این
شهرستان مطلع شدند و بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران ضمن هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شــدند  97راس گوسفند قاچاق را
كشف کنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان فسا با بيان اينكه كارشناسان ارزش احشام
مكشــوفه را  4ميليارد و  850میلیون ريال بــرآورد كردهاند ،گفت :در اين
خصوص  6دستگاه سواري پژو  405كه در آن محل پارك و آماده بارگيري
احشــام بودند ،توقيف شــد و در اين خصوص  7نفر دستگير و براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف  24كيلو ترياك از وانت پيكان

فرمانــده انتظامي داراب از توقیف یک دســتگاه وانت پيكان و کشــف
 24کیلو و  800گرم ترياك در بازرسي از آن خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :در راستاي تشــديد اقدامات انتظامي و برخورد قاطع با قاچاقچيان
مواد مخدر ،ماموران انتظامي داراب هنگام نظارت بر محورهاي مواصالتي
منتهي به اين شهرســتان به یک دستگاه وانت پيكان مشکوک شدند و آن
را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افــزود :مامــوران انتظامی در بازرســی از اين خــودرو  24کیلو و
 800گرم ترياك که در قســمت مختلف وانت به طرز ماهرانه ای جاسازی
شده بود ،کشف كردند.
فرمانده انتظامی داراب با اشــاره به اینکه در این خصوص  2نفر دستگیر
و تحویل مراجع قضایی شــدند ،افزود :این فرماندهــی با تمام توان برای
ایجاد امنیت پایدار مردم پای کار اســت و هرگونــه تحرک قاچاقچیان و
ســوداگران مرگ را رصد میکند و نمیگذارد خواب خوش بر چشمان این
افراد بنشیند.

کشف  400میلیارد کاالی گمرکی قاچاق در کشور

رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشــف  400میلیارد
ریال انواع کاالی گمرکی قاچاق طی هفته گذشته در کشور خبر داد.
سرهنگ هادی رفیعی کیا در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در راستای اجرای
منویات مقام معظم رهبري (مد ظله العالی) و تحقق شعار سال و همچنین
تاکیــدات فرمانده ناجــا مبني بر مقابله و برخورد جــدي با قاچاق کاال در
مبادی رســمی ،کارآگاهان پليس گمرک مستقر در مبادی رسمی با اشراف
اطالعاتی و بهره گیری از سامانه های پایشی پس از بررسي های سيستمي
انواع محموله های گمرکی قاچاق را شناسایی کرده اند.
وی افــزود :کارآگاهــان این پلیس در نظارت و بررســی های فیزیکی
محمولههاي مذکور موفق به کشف انواع کاالی قاچاق ،از قبیل :الستیک،
پوشاک ،خودرو ،تلفن همراه ،روغن خوراکی و برخی دیگر از کاالهای مورد
نیاز روزمره مردم شدند.
رئیس پلیــس گمرک پلیس امنیــت اقتصادی ناجا با اشــاره به اینکه
طی هفته گذشــته در کشــور بیش از  400میلیارد ریال کاالهای گمرکی
قاچاق کشف شــد ،تصریح کرد :در اين راستا  19متهم دستگير که پس از
تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل سازمان تعزيرات حکومتي
و همچنین  13دســتگاه انواع خودرو حامــل کاالی قاچاق توقيف و روانه
پارکینگ شدند.
در خاتمه ســرهنگ رفیعی کیا ضمن تقدیر و تشــکر از همراهی خوب
مردم ،از هموطنان درخواســت کرد برای کمک به تولید داخلی و رفع موانع
تولید درصورت مشــاهده یا اطالع از هرگونه فعالیــت اقتصادی یا تبادل
کاال به صــورت غیرقانونی از طریق مبادی رســمی ،موضوع را از طریق
فوریت های پلیســی  110یا پلیس های امنیت اقتصادی مستقر در سراسر
کشور گزارش دهند.

کشف  ۶۰هزار لیتر روغن موتور تقلبی

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از پلمب یک کارگاه تولید روغن موتور
تقلبی و کشف  ۶۰هزار لیتر روغن موتور تقلبی در این شهرستان خبر داد.
بــه گزارش خبرگــزاری میزان ،دوســتعلی جلیلیان فرمانــده انتظامی
شهرســتان ری اظهار داشت :با به دســت آوردن اخبار و اطالعاتی مبنی
بر اینکه افرادی فرصت طلب و ســودجو اقدام به تولید روغن موتور تقلبی
در کارگاهی در محدوده کهریزک میکنند ،بررســی موضوع در دستور کار
قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران با انجام تحقیقات الزم پس از شناســایی کارگاه
مذکــور در کهریزک با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شــدند و در
بازرسی از این کارگاه ۶۰ ،هزار لیتر روغن موتور تقلبی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت :ارزش کاالهای کشف شده
توســط کارشناســان  ۲۰میلیارد ریال برآورد شده است و کارگاه تولیدی با
دستور قضایی پلمب شد.
به گفته این مقام انتظامی در این عملیات پلیسی  ۳نفر دستگیر و پس از
تکمیل تحقیقات پلیسی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سرقت  ۱۸دستگاه آیفون پرومکس از پیک موتوری

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از بازداشــت زورگیر خشــن در
شــمال تهران خبر داد و گفت :متهمان  ۱۸دســتگاه آیفون پرومکس را از
یک پیک موتوری سرقت کرده بودند.
به گزارش گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران پویا؛ ســرهنگ جلیل
موقوفهای با اعالم خبر بازداشــت چهار زورگیر در شمال تهران ،در تشریح
این خبر اظهار کرد :بیســت و سوم آبان ماه با وقوع یک فقره زورگیری و
سرقت  18دســتگاه تلفنهمراه مدل آیفون  13پرومکس به همراه ایرپاد،
از سرنشین یک دستگاه پیک موتوری با استفاده از سالح سرد ،موضوع در
دستور کار کالنتری  163ولنجک قرار گرفت.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران افزود :بنابر حساسیت موضوع ،مأموران
کالنتری بــا رصدهای اطالعاتی و تحقیقات میدانی ،هویت چهار ســارق
 18تا  27ســاله را شناسایی کردند و متوجه شــدند متهمان برای فروش
گوشیها به پاساژ قائم مراجعه کردند.
وی تصریــح کرد :مأموران کالنتری پس از دریافت این اطالعات مهم،
بالفاصلــه به محل مذکور اعزام شــدند و در یک عملیــات هماهنگ در
دو نقطه از شمال پایتخت چهار سارق را بازداشت و گوشیهای مسروقه را
از متهمان کشف کردند.
بــه گفته این مقام انتظامــی ،متهمان ســابقهدار در بازجوییها پس از
مشاهده شواهد و مدارک موجود ،به جرم خود مبنی بر زورگیری با استفاده
از سالح سرد به ارزش  10میلیارد ریال در شمال تهران اعتراف کردند.
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شماره 7342

بازار مسکن
تا یک سال دیگر
خواب است

یک کارشــناس با بیان اینکه رشــد ماهیانه قیمت مســکن به
کمتر از یک درصد رسیده اســت ،گفت :تقاضای مصرفی به دلیل
کاهش قدرت خرید از بازار مســکن حذف شــده و به همین دلیل
نه تنها تا پایان ســال جاری بلکه تا سال آینده هم این بازار از رکود
خارج نمیشود.
حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :نزدیک به هشت ماه
از سال  ۱۴۰۰گذشته و طی این مدت بازار مسکن در یک محدوده
قیمتی قرار داشته است.
وی افزود :با وجود آنکه تورم عمومی به باالی  ۴۰درصد رسیده،
رشد قیمت مسکن شهر تهران در هفت ماه ابتدای سال  ۴.۵درصد
بوده و رشــد ماهیانه آن حدود  ۰.۶درصد یعنی کمتر از یک درصد
بوده اســت .علت آن است که در سالهای  ۹۷تا  ۹۹افزایش سنگین
حــدود  ۶۰۰درصد را در بازار مســکن تجربــه کردیم و در بعضی
مناطق به  ۷۰۰درصد رسید.
وی افزود :افزایش قیمت مســکن در ســه سال گذشته بیش از
آنکه از تقاضای مصرفی نشــأت گرفته باشد ناشی از سرمایهگذاری
بود .تقاضای مصرفی در ســال  ۱۳۹۶چنــدان قوی نبود اما به هر
حال وجود داشــت .بعد از رشد حدود  ۶۰۰درصد ،خریدهای واقعی
و مصرفی به شــدت کمرنگ شــد .بنابراین سالها طول میکشد تا
تقاضای مصرفی بتواند دوباره به بازار برگردد.
بانک هــا  ۳۷میلیون متر مربع خانه خالی در اختیار
دارند
این کارشــناس بازار مســکن با اشــاره به موضــوع مالیات بر
خانههای خالی گفت :امالک در اختیار بانک  ها  ۳۷میلیون متر مربع
است که اگر متوسط هر واحد را  ۱۰۰متر مربع در نظر بگیریم حدود
 ۳۷۰هزار واحد مســکونی یــا بعضا تجاری را بانک  هــا در اختیار
دارند .طبق این ســامانه بانک  ها باید واحدهای خود را بفروشند یا
اجاره بدهند که اجاره دادن در چارچوب ضوابطشــان نیســت .البته
ساخت و ســاز هم از وظایفشــان نبود اما به هر حال انجام دادند؛
هرچند در حال حاضر ســاخت و ساز بانک  ها مقداری کاهش یافته
اما هنوز کامال متوقف نشده است.
محتشــم تاکید کرد :ما از یک طرف با حدود  ۲.۵میلیون مسکن
خالی و از سوی دیگر افت شدید توان متقاضیان مواجهیم .بنابراین
وارد رکود شــدهایم که نه تنها تا پایان ســال جاری بلکه تا ســال
آینده هم ادامه خواهد داشت .مگر اینکه تیم اقتصادی دولت بتواند
به اقتصاد رونق بدهد.
وی در ادامه اضافه کرد :بانــک مرکزی باید ارزش پول ملی را
حفظ کنــد ،دالر را در محدوده  ۲۸هزار تومان نگه دارد تا شــاهد
افزایش قیمت طال و مسکن نباشیم ،اما اگر نتواند این کار را انجام
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دهد ابتدا با رشــد بازار سکه ارز مواجه می شویم و سپس با فاصله
زمانی باید منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم.
قیمت دالر در دولت ســیزدهم  ۱۰درصد رشد کرده
است
وی رشد قیمت دالر در دولت سیزدهم را حدود  ۱۰درصد عنوان
و خاطرنشــان کرد :افزایش قیمت کاالها هنوز در بازار مسکن تاثیر
نگذاشــته است .زمانی که ارز باال میرود مسکن میایستد .در حال
حاضر نیز چون توان طرف تقاضای واقعی در بازار مســکن کاهش
پیدا کرده قیمت   ها به ثبات رســیده است .امکان چرخش نقدینگی
در این بازار وجود ندارد .تســهیالتی هم که بانک ها به مشــتریان
می دهند آنقدر ناچیز اســت که تکافوی قیمت مســکن نیســت.
بنابراین دست کم تا سال آینده امکان ایجاد تحرک در بازار مسکن
وجود ندارد.
ظرفیت ساخت یک میلیون مسکن در سال را نداریم
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح جهش تولید و تامین
مســکن گفت :دولت رئیسی قصد دارد ســالیانه یک میلیون واحد
مســکونی بســازد و اعالم کردند که این طرح تورمزا نخواهد بود
اما به اعتقاد من تورمزا اســت؛ زیرا وقتی قصد داریم ظرفیت تولید
مسکن را از حدود  ۴۰۰هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد برسانیم
یعنی میخواهیم  ۲.۵برابر به حجم ساخت و ساز بیافزاییم که قطعا
با مشــکل کمبود سیمان و فوالد مواجه میشویم .همین حاال هم
به دلیل قطعیهای پیدرپی گاز و برق ،کارخانجات سیمان و فوالد
با کمبود تولید مواجهند.
محتشــم بیان کرد :یکی از راهکارها بــرای افزایش ظرفیت
تولید این اســت که با اســتفاده از تکنولوژی ،قطعات پیشساخته
در کارخانجات تولید شــود که به ســرعت ســاخت و ساز کمک
کند .همــان تکنولوژی هم نیاز به آب و بــرق و گاز دارد که اگر
نیروگاهها نتوانند آن را تامین کنند ظرفیت تولید پاسخگوی تقاضا

آیا امکان فروش سهام عدالت وجود دارد؟

هرچند از نظر قانونی فروش ســهام عدالت امکان پذیر اســت اما از آنجایی که بازار ســرمایه در
شــرایط نوسانی و ریزشی به سر میبرد ،سهام عدالت نیز مانند سایر سهم ها متقاضی چندانی ندارد و
فروشندگان این سهام در صف های فروش ماندگار شده اند .با این حال به نظر میرسد امکان فروش
ســهام عدالت برای افرادی که روش غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند ،با
توجه به سهام استانی آن ها ،سهل تر باشد.
به گزارش ایسنا ،سهام عدالت امسال برخالف اوایل سال گذشته و بعد از آزادسازی مشتری چندانی
ندارد و حتی بسیاری از افرادی که سال گذشته سفارش فروش سهام عدالت خود را ثبت کردند ،هنوز
موفق به فروش این سهام نشده اند.
البته ســهام داران عدالت پس از آزادســازی این سهام به دو گروه مستقیم ها (افرادی که مدیریت
مســتقیم را برای سهام خود انتخاب کردند و تعداد آن ها حدود  ۱۹میلیون نفر است) و غیرمستقیم  ها
(افرادی که روش غیرمســتفقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده و ســهامدار شرکت های
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند و تعداد آن ها حدود  ۳۰میلیون نفر است) تقسیم می شوند.
طبــق آخرین اخبــار درحال حاضر امکان فروش بلوکی ســهام عدالت مانند قبــل وجود دارد اما
به شرطی که این سهام خریدار داشته باشد و زمانی فروشنده پول خود را دریافت میکند که سهامش
خریدار داشــته باشــد که حال و روز این روزهای بازار این امکان را فراهم نمیکند .از سوی دیگر نیز
همچنان امکان لغو فروش برای مشموالن وجود دارد.
بر این اســاس ،افرادی که روش غیرمســتقیم را برای ســهام عدالت خود انتخــاب کرده بودند،
برای فروش ســهام خود ابتدا باید بــا ورود به ســامانه  WWW.SEJAM.IRثبتنام کرده و
کد بورســی دریافت کنند .سپس باید به ســامانه معامالت کارگزاری مراجعه کرده و در قسمت تغییر
کارگزار ناظر ،نماد اســتانی خود را انتخاب و درخواســت خود را ثبت کنند تا نماد تا  ۴۸ساعت بعد به
پرتفوی فرد اضافه شــود .ســرانجام فرد باید به پنل کارگزاری خود مراجعه کند ،نماد خود را انتخاب
کرده و به فروش برساند.
البته گذراندن این مراحل نیز تضمینی برای فروش سهام عدالت نیست؛ چراکه نمادهای استانی نیز
مدت هاست در صف فروش قفل شده اند.

نگاهی به کیفیت وانتهای تولید داخل در مهرماه

وانتسازان تکانی به خود دادند؛  ۴ستارهها  ۲تا شدند

در حالی که پس از گذشت چهار ماه ،مجدد از شهریورماه امسال اثری از وانتهای با سطح کیفی
چهار ســتاره در ارزیابیهای کیفی دیده شــد ،در مهرماه نیز تعداد آنها به دو دستگاه رسیده است و
بدین ترتیب عالوه بر نیوپیکاپ فوتون دیزلی ،وانت  KMC T8هم موفق به کســب چهار ستاره از
پنج ستاره کیفی شده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته از وضعیت کیفیت گروه وانتهای تولیدی
داخل در مهر ماه امســال ،در سطح قیمتی یک ،وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی (اایرانخودرو دیزل) و
وانت ( KMC T8کرمانموتور) در سطح کیفی چهار ستاره قرار دارند و پس از آنها در همین سطح
قیمتی وانت پیکاپ ( UAZسروش دیزل مبنا) سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.
در گروه قیمتی دو نیز وانت ســایپا ( ۱۵۱ســایپا بنرو) ،وانت کارا  ۲۰۰۰تککابین تیپ  ۳و وانت
کارا  ۲۰۰۰دوکابین تیپ ( ۳بهمنموتور) و وانت پادرا پالس (زامیاد) هم توانســتهاند سه ستاره کیفی
را به خود اختصاص دهند.
طبق روال ،پایینترین سطح کیفی در تولید وانتها متعلق به وانت نیسان تکسوز آپشنال و وانت
نیسان دوگانهسوز آشپنال (تولید گروه خودروسازی زامیاد) در سطح قیمتی دو است که تنها یک ستاره
از پنج ستاره کیفی را کسب میکنند.
هرچند که ماههاست اعالم شده است ،تولید این نوع وانتها به شمارش معکوس افتاده و تا پایان
ســال از خط تولید خارج میشوند اما همچنان تعداد بسیاری از این نوع خودرو در پارکینگها به سبب
پاس نکردن استانداردهای الزم ،انبار شده است.
این در حالی اســت که اخیرا ( در روز ملی کیفیت) ،مدیرکل دفتــر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات
سازمان ملی استاندارد ایران ،ضمن اشاره به اینکه ارزیابی کیفی خودروها توسط وزارت صمت رصد و
بررســی میشود ،اعالم کرد :کیفیت خودروها در قالب مدلهای ارزیابی متعالی سازمان ملی استاندارد
نیست و این سازمان هیچگاه به بسیاری از خودروها از جمله وانتهای تک ستاره کیفی زامیاد ،نشان
کیفیت نداده است.

نخواهد بود.
وی گفــت :فرض کنیم که هدف ســاخت یــک میلیون واحد
در سال محقق شــود .این یک میلیون حجم قابل توجهی مراکز
خدماتی ،تجاری ،مســائل زیربنایی و روبنایی میخواهد که به آب
و بــرق و گاز نیاز دارند .چطور کشــور میخواهــد جوابگوی این
میزان مصرف را بدهد؟ ما خوشحالیم که این اتفاق انجام شود که
بســیاری خانوادهها از درد بیمسکنی رها شوند اما نه زیرساخت و
نه زمین مناســب را در اختیار داریم .در روســتاها مشــکل زمین
نداریم اما در شهرهای بزرگ و کالنشهرها با این معضل مواجهیم.
بنابراین باید اطراف شهرها اقدام به شهرکسازی کنیم.
دولت باید به بخش خصوصی انگیزه بدهد
این کارشــناس بازار مســکن ،توان دولت را برای اجرای طرح
جهش تولید مســکن ،ناکافی دانســت و افزود :دولت باید شرایط
را بــرای ورود بخش خصوصی فراهم کند .این هم مســتلزم آن
اســت که منافع بخش خصوصی در آن لحاظ شــود تا انگیزه پیدا
کند .بخش خصوصی به دلیل پایین بودن هزینههای ســربار و در
اختیار داشــتن نیروی انســانی توانایی اجرا دارد اما باید منابع این
طرح از جایی تامین شــود که تورمزا نباشــد وگرنه می شود شبیه
طرح مسکن مهر که با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی ،پول
پرقدرت وارد بازار کردند و به تورم سنگین منجر شد.
رشد قیمت خانه در تهران کم شد
بنابراین گزارش ،مهرماه  ۱۴۰۰متوســط قیمت یک متر مربع
مســکن در شــهر تهران  ۳۱میلیون و  ۶۳۱هزار تومان بوده که
نســبت به ماه قبل  ۰.۲درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  ۱۸.۴درصد افزایش یافته است .همچنین تعداد معامالت
انجام شــده در این ماه حــدود  ۵.۵هزار فقره بود که نســبت به
ماه قبل و ماه مشــابه در سال قبل  ۲۹.۸و  ۳۶.۸درصد کاهش را
نشان میدهد.

در شرایطی که نظرات مختلفی درباره روش نوسازی ناوگان هوایی ایران وجود دارد و عدهای آن را
از طریق برجام ممکن میدانند و برخی معتقدند که باید از طریق دور زدن تحریمها این اتفاق بیافتد،
وزیر راه و شهرسازی میگوید که ایران به دنبال رفع تحریمها و استفاده از تکنولوژی روز دنیاست.
به گزارش ایسنا ،نوسازی ناوگان هوایی ایران که به اعتقاد کارشناسان دلیل بسیاری از معضالت و
مشکالت در این صنعت بوده ،همواره طی سالها و دولتهای گذشته در دستور کار مسئوالن قرار داشته،
اما در حال حاضر و با روی کار آمدن دولت ســیزدهم نظرات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.
حمید بهبهانی  -وزیر پیشــین راه و ترابری در دولتهای نهم و دهم  -در این باره به ایســنا گفته
بود :در شرایط کنونی کشور به هواپیماهای خوب و نو نیاز دارد و بهترین کاری که وزیر آینده میتواند
در این زمینه انجام دهد این اســت که هواپیماهای مورد نیاز را بخرد و نوســازی ناوگان هوایی را در
دستور کار قرار دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در شرایطی که تحریمها اجازه نداد هواپیماهای جدید بیشتری
در دولت گذشته وارد کشور شود ،وزیر راه و شهرسازی چگونه میتواند با وجود ادامه داشتن تحریمها
این کار را انجام دهد؟ گفت :برداشته شدن تحریمهای ظالمانه یک اصل مهم است اما اگر این اتفاق
هم رخ نداد ،راههایی برای دور زدن تحریمها وجود دارد و راههایی هســت که من در زمان وزراتم تا
نیمه راه آن را رفتم اما دیگر فرصت نداشتم.
وزیر پیشین راه با اشاره به اینکه رستم قاسمی میتواند از دور زدن تحریمها و راههای مختلف آن
برای واردات هواپیماهای نو استفاده کند ،گفت :این کار جگر میخواهد ،جرأت میخواهد که در وزیر
پیشنهادی وجود دارد و هم اکنون نوسازی ناوگان هوایی به  ۲۰۰فروند هواپیمای نو و باکیفیت نیاز دارد.
این اظهارات در شــرایطی مطرح شــد که داوود کشــاورزیان  -مدیرعامل اسبق شرکت هواپیمایی
جهموری اســامی ایران (هما)  -ضمن اشــاره به این نکته که دولت یازدهــم با خرید هواپیماهای
 ATRدر قالب برجام ،فرصت سوزی کرد ،معتقد است که روشهای مالی بسیاری در دنیا برای خرید
هواپیما وجود دارد که فشار زیادی به شرکتهای هواپیمایی وارد نمی شود اما در ایران با شرایط کنونی
چنین امکاناتی برای ایرالینها فراهم نیست و تنها منبع مالی که وجود دارد این است که ایرالینهای
داخلی مــی توانند حدود  ۱۰میلیون دالر پول بدهند تا هواپیمای  ۱۵ســاله خریداری کنند .البته اگر
تحریمها برداشــته شــود روابط بین بانکیمان درست شود و اجازه دهیم شرکت هایی که تامین مالی
میکننــد ،آنقدر روشهای تامین مالی متعدد وجود دارد کــه ایرالینهای داخلی میتوانند هواپیما نو
و دست دوم خریداری کنند.
وی تاکید کرد :شرط آن احیای برجام و پذیرش  FATFاست در غیر این صورت کشورهای دوست
ما هم نمیتوانند با ما در شــرایط تحریم کار کنند .اگر بهتر بخواهیم این ادعا را ثابت کنیم میتوانیم
به چین به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورها از نظر اقتصادی و عراق به عنوان نزدیکترین کشور
به ایران اشاره کنیم که در شرایط تحریم نمیتوانند با ایران همکاری کنند .عراق حتی پول برقی که
از ما میگیرد را نمیتواند پرداخت کند.
در شــرایطی که راهها و پیشــنهادات متعددی به رســتم قاسمی برای نوســازی ،خرید و واردات
هواپیماهای جدید داده میشود ،به نظر میرسد که وزیر چندان تمایلی به دور زدن تحریمها و استفاده
از این روش برای رسیدن به یکی از اهداف برنامهی خود یعنی نوسازی ناوگان هوایی ندارد.
چرا که او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه نوسازی ناوگان هوایی را از طریق برجام و
برداشته شدن تحریمها دنبال خواهد کرد یا دور زدن آن؟ اظهار کرد :در حوزه هوایی و دیگر بخش ها
جمهوری اسالمی ایران به دنبال رفع تحریم ها و استفاده از تکنولوژی روز خواهد بود .هر کسی بتواند
با ساز و کاری مناسب صنعت هوایی ایران را تقویت کند از آن استقبال می کنیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره اینکه در صورت به نتیجه رسیدن برجام قرارداد با شرکتهای
بوئینگ و ایرباس را احیاء خواهد کرد یا خیر اینگونه توضیح داد :این مسئله چندان مشخص نیست و
نمی توان پیش بینی درباره آن کرد .چرا که باید ببینیم که برجام به کجا خواهد رسید؟
نوســازی ناوگان هوایی کشور در چنین شرایطی که به گفته کارشناسان این صنعت ،ایران حداقل
به  ۲۰۰فروند هواپیمای جدید در تایپهای مختلف نیاز دارد و اگر برجام به نتیجه برسد و تحریمهای
ظالمانه علیه کشورمان برداشته شود ،میتوان از روشهای مختلف تامین مالی برای آن استفاده کرد.
روشهایی که وزیر راه هم در برنامههای خود به آن اشاره کرده است.

نابسامانی در بازار نخ؛ از احتمال احتکار تا حضور مافیا
عضــو هیأت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشاک از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خواست درباره وضعیت واردات پنبه و ریسندگی که دست
افراد محدودی اســت و کاهش عرضه نخ پاسخ دهد.
مجید افتخاری در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه
وزارت صمت واردات نخ پنبه ،پلی اســتر و ویسکوز
و مشــتقات آنها را ممنوع اعالم کرده ،اظهار کرد:
ایــن در حالی اســت که در برخــی از این اقالم که
واردات آنها ممنوع شده ،یا تولید داخل نداریم یا تولید
به اندازه نیاز کشــور نیســت .بنابراین وزارت صمت
مقــرر کرد تولید کننده بتوانــد  ۲۰درصد از نیاز خود
را وارد کند.
وی افزود :اما این ســوال مطرح میشود که رقم
 ۲۰درصد بر چه اســاس اعالم شده است .همچنین
این وزارتخانه باید بررسی کند  ۲۰درصد اعالم شده
را تولیــد کننده وارد میکند یا تاجر .بررســیهای ما
نشــان میدهد که ایــن اقالم با قیمــت مورد نظر
به دست تولید کننده نمیرسد.
چرا مزارع پنبه نابود شد؟
عضو هیــأت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و
فروشــندگان پوشــاک در ادامه با بیان اینکه ایران
در گذشــته یکی از بهترین تولیدکنندگان پنبه بوده،
تصریــح کرد :اما در دولت آقــای خاتمی تمام مزارع
پنبه را از زیر کشت درآوردند و تبدیل به گندم کردند
تا در تولید گندم خودکفا شویم .این در حالی است که
پنبه دشت مغان یکی از مرغوب ترین پنبههای جهان
بود .در حال حاضر برخی کشــورها تولید کننده عمده
پنبه در دنیا هستند.
وی افزود :سوالی که در حال حاضر مطرح میشود

و وزارت صمت باید به آن پاســخ دهد این است که
واردات پنبه در حال حاضر در دست چه کسانی است
تا مشــخص شــود مافیای پنبه چه کسانی هستند و
رانــت واردات پنبه به چه کســانی تعلــق میگیرد.
به طور کلی باید مشخص شود جریان واردات پنبه و
ریسندگی که دست افراد محدودی است ،چرا باید به
این شکل بر صنعت پوشاک اثر بگذارد.
افتخــاری همچنین درباره اظهــارات رئیس دفتر
صنایع نســاجی و پوشــاک وزارت صمــت مبنی بر
افزایش قیمت پوشاک زمستانی در پی افزایش قیمت
جهانی مواد اولیه ،تصریح کرد :وزارتخانه باید قیمت
جهانی را بــا قیمتهای امروز مــواد اولیه در داخل
مقایســه کنند .همچنین باید به این نکته توجه شود
فرآینــد واردات مواد اولیه موجــود در بازار مربوط به
چندین ماه قبل اســت و افزایش قیمت جهانی ربطی
به مواد اولیه موجود ندارد.

ادعای احتکار در ریسندگیها
همچنین به گفتــه وی خیلــی از تولیدکنندگان
مدعی هســتند در بخش ریســندگی احتکار صورت
می گیرد که الزم اســت این مســئله از سوی وزارت
صنعــت بررســی شــود .همچنین در حــال حاضر
تولیدکننــدگان باید برای خرید نــخ از چند ماه قبل
به ریسندگی ها پول پرداخت کنند و این در شرایطی
است که ریسندگی قیمت قطعی هم به آنها نمیدهد.
بنابرایــن به طور کلی جریان پیچیــدهای بر بازار نخ
حاکم است.
افتخاری در ادامه از محدودیت عرضه نخ از سوی
ریســندگی ها خبر داد و گفت :کل صنعت نســاجی
درگیر چند واردکننده پنبه و ریســنده است .از طرف
دیگر نرخ دالر نســبت به سال گذشــته تغییر نکرده
و میزان افرایش قیمت پنبه هم مشــخص است ،اما
مشــخص نیست چرا قیمت مواد اولیه داخلی بیش از

خارجیها افزایش یافته است.
بحران مواد اولیــه و قاچاق ،پیش روی
صنعت پوشاک
وی با اشــاره به لزوم تبیین وظیفه وزارت صمت
در تامیــن مواد اولیــه صنعت پوشــاک ،اظهار کرد:
با تصمیمات وزارت صمت ،رفتار ریسندهها و مجموع
صنایع نســاجی و مزیت تولید داخل از بین رفته و در
حال حاضر دو مسئله بحران کمی و قیمتی مواد اولیه
و واردات کاالی قاچاق اســتوک در حال خارج کردن
صنعت پوشــاک از ریل اســت .عواقب این وضعیت
حداقل شش ماه دیگر مشخص میشود.
همچنین به گفته این مقام صنفی در شرایطی که کل
اقتصاد و به تبع آن تولید پوشاک در حال کوچک شدن
اســت ،این ادعا که واردات مواد اولیه از ســال قبل
بیشتر شــده منطبق بر واقعیت و مشــاهدات عینی
تولیدکنندگان نیست.
افتخاری در ادامه با بیان اینکه کماکان خروج مواد
اولیه از گمرک روند مناسبی ندارد ،تصریح کرد :موانع
واردات از جمله مشکالت گمرکی و مسائل مربوط به
بانک مرکزی برطرف نشــده و تخصیص ارز از سوی
بانک مرکزی همچنان زمان بر است که باعث میشود
مواد اولیه با تاخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
گفتنی اســت که اخیرا مدیرکل صنایع نســاجی،
پوشــاک و ســلولزی افزایش قیمتهای پوشــاک
زمستانی را عمدت ًا ناشی از افزایش قیمت   جهانی مواد
اولیه ابتــدای زنجیره تولید ،نرخ ارز و نیز هزینه   های
ســربار تولیــد عنوان کــرده و تاکید کــرده بود که
محدودیتــی برای تامین مواد   اولیــه از محل واردات
وجود ندارد.

روند افزایشی قیمت نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت روز سه شــنبه تحت تاثیر نگرانی  ها
نســبت به محدود شــدن عرضه جهانی ،از شــروع
ضعیفی که ابتدای معامالت داشت ،بهبود پیدا کرد و
افزایش یافت اما نگرانی ها نسبت به افزایش آمار ابتال
به کرونا در اروپا ،رشد قیمت را محدود کرد.
به گــزارش ایســنا ،بهای معامــات نفت برنت
 ۶۱ســنت معادل  ۰.۷۴درصد افزایــش یافت و به
 ۸۲دالر و  ۶۶ســنت در هر بشــکه رســید .بهای
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۵۴سنت
معادل  ۰.۶۷درصد افزایش ،به  ۸۱دالر و  ۴۲ســنت
در هر بشکه رسید.
تونــی نونان ،مدیر ارشــد ریســک در شــرکت

میتسوبیشی در این باره گفت :در این سطح قیمت  های
نفت ،میزان عرضه افزایش پیدا خواهد کرد اما ممکن
اســت شش ماه زمان ببرد و ذخایر بسیار کاهش پیدا
کنند .سطح ذخایر بســیار پایین آمده و اگر زمستان
بسیار ســردتری داشــته باشــیم و اوپک همچنان
به صورت تدریجی تولیــدش را افزایش دهد ،قیمت
نفت باالتر خواهد رفت.
منابع بازرگانی به رویترز گفتند :گرید نفتی روسیه
که در آســیا برای بارگیری در ژانویه فروخته شــد،
باالترین نرخ پریمیــوم معامالت نقدی را در  ۲۲ماه
گذشته داشت و تحت تاثیر تقاضای باال و حاشیه سود
مطلوب ،برای چهارمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد.

با این حــال همچنان نگرانی  هایی نســبت به
متاثر شــدن تقاضا بر اثر پاندمــی کووید  ۱۹وجود
دارد .اروپــا بار دیگر به کانــون ابتال به کووید ۱۹
تبدیل شده که باعث شده است بعضی از دولت  های
اروپایــی وضع مجــدد قرنطینه را بررســی کنند.
همزمان چین با بزرگترین موج شیوع واریانت دلتای
کرونا مبارزه می کند.
در این بین ،اوپک هفته گذشته پیش بینی خود از
تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه چهارم امسال
را به میزان  ۳۳۰هزار بشــکه در روز نســبت به پ
یــش بینی مــاه گذشــته کاهــش داد و اعالم کرد
قیمت های انــرژی به روند احیای اقتصادی از تبعات

پاندمی کووید  ۱۹لطمه زده است.
شــرکت  های انرژی آمریکایی هفته گذشته برای
سومین هفته متوالی به شمار دکل  های حفاری نفت و
گاز اضافه کردند .طبق گزارش شرکت خدمات انرژی
بیکرهیوز ،شمار دکل  های حفاری نفت و گاز طبیعی
در هفتــه منتهی به  ۱۲نوامبر ،شــش حلقه افزایش
یافت و به  ۵۵۶حلقه رســید کــه باالترین میزان از
آوریل سال  ۲۰۲۰است.
بر اساس گزارش رویترز ،شرکت مشاوره "ریستاد
انــرژی" پیش بینی کرد تولید نفت شــیل آمریکا در
دســامبر به سطح  ۸.۶۸میلیون بشکه در روز پیش از
شیوع ویروس کرونا رشد خواهد کرد.
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صالحی امیری:

کمیته المپیک در جریان تصویب اساسنامه فدراسیون ها نبود
رئیس کمیته ملــی المپیک گفت :برای اعالم
گزارش عملکــرد کاروان در المپیک توکیو منتظر
تشکیل ستاد عالی بازی ها بودیم.
به گزارش ایســنا ،نشست خبری رضا صالحی
امیری در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شــد.
صالحی امیری در ابتدای نشســت بیان کرد :علت
تاخیــر در ارائه گزارش بــرای عملکرد کاروان در
المپیک توکیو این بود کــه قرار بود ارزیابی   هایی
در ســتاد عالی شــکل بگیرد و بعد اعالم شود اما
به هر دلیلی خصوصا ضیق وقت وزیر به جمع  بندی
رسیدیم که گزارش ارزیابی کمیته ملی المپیک را
اعالم کنیم .گزارش نهایی را نیز پس از تشــکیل
ستاد عالی اعالم خواهیم کرد.
 ۱۱۲میلیارد برای المپیک توکیو هزینه
کردیم
صالحی امیری با اشــاره به حضور در المپیک
توکیو گفــت :ما برای المپیک توکیو در شــرایط
کسب ســهمیه بودیم که وارد مسئله کرونا شدیم
و هیــچ وقت با این چالش فراگیــر مواجه نبودیم
کــه وضعیت ویژه ای را تحمیل کــرد .ما المپیک
توکیو را با بحران آغاز کردیم و با بحران به پایان
رســاندیم .از طرفی به دلیــل اعتراض   های مردم
ژاپن عدم  اطمینــان در برگــزاری المپیک وجود
داشــت و آثار روانی را به ورزشــکاران و کادرفنی
تحمیل می کرد .از طرفی تورم هم وجود داشــت
و شــرایط خاصــی را ایجاد کرده بــود و نیازمند
تامیــن منابع مالی الزم بــود .در مجموع در طی
 ۱۶ماه  ۱۱۲میلیارد تومان هزینه کردیم که شامل
کمک   های مســتقیم به فدراسیون   های المپیکی،
پــاداش پای ســکو ،پول تــوی جیبــی و خرید
تجهیزات و پرواز بود.
او ادامــه داد :برخی اتفاقات باعث شــد برخی
ورزشــکاران را در المپیک نداشــته باشــیم مانند
سهراب مرادی ،بهمن عسگری .در المپیک حمیده
عباســعلی هم مصدوم شــد اما با این حال نتیجه
خوبی گرفتیم .بعد از المپیک لندن بهترین نتیجه
را گرفتیــم .آن چیزی که محصول المپیک توکیو
بــود انگیزه و اراده همه این بود که پرچم ایران را
به اهتزاز در آوریم.
صالحــی امیری در مــورد ارزیابــی عملکرد
فدراســیون ها در المپیک تاکید کــرد :توجه کنید
عرصهای کــه ارزیابی میکنیم المپیک اســت و
رقابت بین فوق ســتارهها است .مطمئنا در   هانگژو
عملکرد خوبی خواهند داشت و مسیر جهش برای
المپیــک را فراهم می کنند .بســکتبال ،والیبال و

تکواندو در مسیر جهش هستند .هدف ما شناخت
نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برای دســتیابی به
ســکوهای مورد نظر در   هانگژو و المپیک است و
نباید دستمایه تخریب فدراسیون   ها باشد.
او ادامه داد :یزدانی در المپیک نتیجه را در فینال
واگذار کــرد اما در جهانی ثابت کرد فوق  ســتاره
کشتی جهان است .این بررسی   های فدراسیونها
برای کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصتها برای
درخشــش در   هانگژو و المپیک فرانسه است .این
بررسیها مقدماتی اســت و نتایج نهایی را بعد از
جلسه ستاد عالی بازیها منتشر میکنیم.
هدف گــذاری آرمانــی در بازی   های
آسیایی جایگاه چهارم است
او در مورد سیاســت   های اعــزام کاروان ایران
به بازی   های آســیایی  ۲۰۲۲تصریح کرد :اولین
سیاست ،اعزام کاروان کیفی براساس سیاست   های
مقــام معظم رهبری اســت و در کمیت کاروان و
با هدف کیفی ســازی تجدید نظر خواهیم داشت.
سیاست دوم توجه جدی به اعزام بانوان است .زنان
نیمی از جامعه هســتند و هر کجــا به آنها اعتماد
شد پاســخ دادند .سیاست سوم اســتفاده از منابع
و ظرفیت   هــای داخلی اعــم از تجهیزات ،لباس
و شرکت   های هواپیمایی اســت .همچنین توجه
به فعالیت   هــای فرهنگی را مد   نظــر قرار داریم.
ارزیابی ما این است که ایران در بازی   های آسیایی
خواهد درخشید و هدف   گذاری ارتقاء جایگاه است.
هدف  گــذاری آرمانی جایگاه چهــارم بازی   های
آسیایی است.
دو زن و دو مرد به کمیسیون ورزشکاران

دعوت بستکبالیست شیرازی به اردوی تیم ملی جوانان ایران

علی اسکندری ،جوان شیرازی به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،ســرمربی تیم ملی بســکتبال جوانان ایران ۱۵ ،بازیکن
را بــرای اردوی جدیــد ایــن تیم کــه در مازندران برگزار می شــود ،دعــوت کرد .در میــان افراد
دعوت شــده به تیم ملی ،نام علی اسکندری بسکتبالیست شــیرازی نیز به چشم می خورد که باید از
 ۲۹آبان ماه در این اردو شــرکت کند .اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان ،تا  ۲آذرماه به میزبانی باشگاه
کاله آمل ادامه دارد.

یک مربی و یک بازیکن شیرازی در اردوی تیم ملی بسکتبال بزرگساالن

با اعالم اســامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال نام محمد حسن زاده و مهران حاتمی،
بازیکن و مربی شیرازی نیز به چشم می خورد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،اسامی  ۱۸بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال
بــرای حضور در مســابقات پنجره اول جام جهانــی  ۲۰۲۳به منظور رقابت با تیم بحرین از ســوی
سازمان تیمهای ملی اعالم شد .در این بین مهران حاتمی مربی شیرازی بسکتبال و محمد حسن زاده
بسکتبالیست شیرازی حضور دارند.

رد ادعای اردنیها از سوی سرمربی سابق تیم ملی:

 ۸سال با این دروازهبان زندگی کردم

سرمربی سابق تیم ملی ایران ادعای اردنی   ها علیه دروازه بان تیم ذوب آهن را رد کرد.
به گزارش ایســنا ،فدراسیون فوتبال اردن اعالم کرد که کنفدراســیون فوتبال آسیا هنوز پاسخی
درباره درخواست آنها برای تحقیق درباره جنسیت سنگربان تیم ملی فوتبال زنان ایران نداده است.
کتایون خســرویار سرمربی سابق تیم زنان ایران با حمایت از زهره کودایی دروازه بان تیم ایران در
صفحه اجتماعی خود نوشت :ما با هم ،همتیمی بودیم و  ۸سال با او زندگی کردم .او یکی از دوستان
صمیمی من است .او همچنین در گرفتن ضربات پنالتی مهارت دارد.
منابع مختلف از رد درخواست اردنی   ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر دادهاند.

چهره  ۱۱تیم صعود کرده به جام جهانی مشخص شد

تاکنون چهره  ۱۱تیم صعود کرده به جام جهانی قطر مشخص شده است.
به گزارش ایســنا ،قطر ســال آینده میزبان تیمهای برتر جهان اســت تا جام جهانی در این کشور
کوچک حاشــیه خلیج فارس برگزار شــود .قطر برای اولینبار به لطف میزبانی شانس حضور در جام
جهانی را به دســت آورد و ســرگروه گروه نخست رقابتها اســت و در نهایت رقابت تیمها برای ۳۱
سهمیه دیگر این رقابتها پیگیری شده است و تاکنون  ۱۰تیم نیز سهمیه جام جهانی را کسب کردند.
تیمهای برزیل از آمریکای جنوبی ،آلمان ،دانمارک ،کرواســی ،فرانســه ،بلژیک ،اسپانیا ،صربستان،
انگلیس و سوییس از اروپا توانستند جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورند.
در ادامه قرعهکشــی مرحله پلیآف در قاره اروپا برگزار میشود و باید دید در دیدارهای این مرحله
چــه تیمهایی برابر هم به میــدان میروند .در قارههای دیگر باید تا مــاه آینده منتظر ماند و دید چه
اتفاقاتی رخ میدهد جایی که تیم ملی فوتبال ایران احتماال در تهران جشــن صعود به جام جهانی را
برگزار خواهد کرد.

تنها راه صعود به جامجهانی از نگاه کیروش

ســرمربی تیم ملی فوتبال مصر براین باور است که تمرین مناسب و خوب آماده شدن بهترین راه
برای صعود به جام جهانی اســت .به گزارش ایســنا و به نقل از البطوالت ،تیم ملی فوتبال مصر امید
زیادی برای صعود به جام جهانی با هدایت کارلوس کی روش دارد .این مربی پرتغالی از انگیزه باالی
خود و تیمش برای صعود به جام جهانی گفت .کیروش گفت :مهم این نیســت که چگونه راه را آغاز
کنیم بلکه مهم این اســت که آن را چگونه به پایان برسانیم .نباید این فرصت طالیی برای صعود به
جام جهانی را از دست داد .جام جهانی برای ما از همین اکنون شروع شده است.

معرفی می کنم
صالحی امیری در مورد معرفی اعضا به کمیسیون
ورزشکاران و زوج شدن تعداد اعضا گفت :چهار نفر
را معرفی میکنم و در حال مشورت هستم دو خانم
و دو آقا به کمیســیون معرفی می کنم .رسالت ما
حمایت حداکثری از کمیســیون ورزشکاران است
و آنهــا را نمایندگان خود در ارتبــاط با قهرمانان
میدانیم .معتقدم کمیســیون ورزشــکاران جدید،
تصویر جدیدی به نمایش می گذارد و بازوی جدی
مشورتی برای کمیته ملی المپیک است.
باید سازوکارهای دیگر را برای حمایت
از کشتی پیگیری کنیم
او در مورد انتقاد علیرضا دبیر از بودجه کشــتی
و همچنین اساسنامه فدراســیون   ها تصریح کرد:
کشتی اولویت اول ورزش قهرمانی است و بودجه
کشــتی از  ۲به  ۴میلیارد افزایــش پیدا کرد و در
هیات اجرایی دوباره بــه  ۶میلیارد افزایش یافت.
تا به امــروز  ۶میلیارد و  ۸۰۰میلیــون تومان در
نیم سال اول  ۱۴۰۰هزینه کردیم .این رقم ،حداکثر
توان کمیته ملی المپیک است و بیشتر از این توان
کمک وجود ندارد .کمیته ملی المپیک تعهدات خود
را نسبت به کشــتی انجام داده است .البته کشتی
نیاز به حمایت مالی دارد .باید سازوکارهای دیگر را
برای حمایت از کشتی پیگیری کنیم .اگر خود شما
با دبیر صحبــت کنید عملکرد کمیته ملی المپیک
را تایید می کند .زمانی که نوبخت از اردوها بازدید
داشت ۳۰میلیارد تصویب شد که  ۲۷و نیم میلیارد
به کشــتی تخصیص داد .ما موظف هستیم مقابل
 ۵۰فدراسیون دیگر هم پاسخگو باشیم.

کمیته ملی المپیــک در جریان فرایند
تصویب اساسنامه نبوده است
او افزود :کمیتــه ملی المپیک در جریان فرایند
نحوه تصویب اساسنامه فدراسیون   ها و آیین  نامه   ها
قرار ندارد بنابراین قضاوتی هم ندارم.
فقط مجمــع می تواند بــه مدیریت
فدراسیون   ها ورود کند
صالحی امیری در پاسخ به اینپرسش که چرا
کمیته ملی المپیک به مدیریت برخی فدراســیون
ورود نمی کند چون برخی روســای فدراسیون   ها
ســالها فعالیت مــی کنند اما دســتاوردی ندارند،
تصریح کرد :براساس منشور المپیک تصمیم   گیری
در مــورد مدیریت فدراســیون   ها بر عهده مجمع
خودشان است و هیچ کسی جز مجمع حق مداخله
ندارد و ما فقط ناظر بر روند انتخابات هستیم.
جلســه کمیته ملی المپیک با عزیزی
خادم در مورد تیم امید
صالحی امیری در پاســخ به این پرســش که
هدف  گذاری تیم فوتبال امید در بازی   های آسیایی
 ۲۰۲۲کسب مدال است یا آماده شدن برای کسب
ســهمیه المپیک ۲۰۲۴؟ تاکید کرد :هردو است.
باید از فدراســیون فوتبال و مهدوی کیا سرمربی
تیم امید تشکر کنم .کمیته ملی المپیک مسئولیت
هدایت فنی و مدیریت تیم را به فدراسیون واگذار
می کند چون فدراســیون ابزار الزم را دارد .کمیته
ملی المپیک حمایت مالــی و حقوقی از تیم امید
انجــام خواهد داد تا ایــن دوره تیم به المپیک راه
یابد.
او ادامه داد :بعد از بازگشــت رئیس فدراسیون
فوتبال ،هفته آینده جلســه مشــترکی با عزیزی
خادم خواهیم داشت و در خصوص نحوه همکاری
تفاهم نامهای خواهیم داشت .البته قبال تفاهمنامه
داشــتیم .بودجه به تیم امید اختصاص می دهیم
و مباحــث مربوط به تیم امید را بررســی خواهیم
کرد .هر نوع ســوال فنی و برنامه ریزی عملی را از
سرمربی و فدراسیون فوتبال بپرسید.
او در مورد انتخاب  ۱۰ورزشــکار برای بورسیه
کمیته ملی المپیک گفت :کمیته ای تشــکیل شده
که مســئولیت پیگیری را برعهــده دارد .با تمام
فدراســیون   ها جلساتی داشــته و کار تا  ۹۰درصد
انجام شــده است .ســهمیه اولیه  ۵نفر بود که با
رایزنی به  ۱۰نفر افزایش یافت و پیگیر هســتیم
سهمیه بیشتر هم شود .لیست قطعی نیست و پس از
قطعیت اعالم می کنیم .برابری جنسیتی هم طبق نظر
کمیته بین المللی المپیک اعمال می شود.

اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان
برای تکمیل پیست دوچرخه ورزشگاه پارس شیراز
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ایرنا :مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :شــرکت توســعه اماکن وزارت ورزش و جوانان
موافقت کرد که پیســت سرپوشیده دوچرخهسواری ورزشگاه پارس شــیراز با اعتبار ۱۰۰میلیارد
تومان تکمیل و بهره برداری شود.
عباس حاجی زاده دیروز سهشــنبه در مصاحبــه با خبرنگار ایرنا اعالم کــرد :در دیداری که
با مدیرعامل شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی وزارت ورزش داشتم مقرر شد ورزشگاه
پارس برای برگزاری لیگ برتر فوتبال نیز تکمیل شود.
وی اضافه کرد :همچنین در خصوص مشکالت سالن شش هزار نفره شیراز و ورزشگاه   های
پنج هزار نفره مرودشت ،فسا و استهبان و  ۲هزار نفره خشت کازرون و استخر استهبان بحث و
تبادل نظر شد تا هر چه زودتر مشکالت این اماکن ورزشی برطرف شود.
حاجی زاده افزود :ورزشگاه  ۵۰هزار نفری پارس و سالن  ۶هزار نفری شهید سپهبد حاج قاسم
ســلیمانی شیراز  ۲پروژه بزرگ ورزشی استان فارس هستند که توسط شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی افتتاح شده اند.
پیســت دوچرخه سواری ورزشــگاه پارس همزمان با ساخت این ورزشــگاه فنداسیون آن نیز
ریخته شد.
ورزشــگاه پارس شیراز (میانرود ) با ظرفیت  ۵۰هزار تماشاگر که  ۲۲سال پیش کلنگ احداث
آن به زمین شده سرانجام  ۳۱فرودین ماه  ۹۶با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان
وقت با اعتبار  ۸۰۰میلیارد ریال از بودجه ملی و اســتانی افتتاح شــد اما هم اینک زمین چمن آن
برای سومین بار زیر کشت رفت.
همچنین ســالن ورزشی  ۶هزار نفری شیراز که از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به شیراز
در سال  ۱۳۸۷است  ۲۴تیر ماه  ۱۴۰۰پس از  ۱۳سال با حضور معاون وزارت ورزش و جوانان
افتتاح شد.

سه دونده نابینای فارس به مسابقات پارآسیایی بحرین
اعزام میشوند

ایرنا :ســه دونده نابینای فارس به بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۲۱رده جوانان که در کشور بحرین
برگزار می شود ،اعزام خواهند شد.
مربــی تیم فارس دوشــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود :نرگــس کریمی در ماده  ۸۰۰و
 ۱۵۰۰متــر در کالس  ،B۱محدثــه رمضانی در کالس  B۱در مــاده  ۱۰۰متر و پرش طول
و ابوالفضــل شــریفی در کالس  B۳و در ماده پــرش طول  ۱۰۰ ،متر و  ۲۰۰متر ســه دونده
شرکت   کننده از فارس در بازی   های پارآسیایی بحرین هستند.
هاشــم حاصلی ادامه داد :فاطمه امیر زادگان و زهــره فرجام به عنوان دوندگان همراه در این
بازی  ها حضور دارند.
وی اضافه کرد :سه دونده شرکت کننده از فارس اهل شهرستان سپیدان و کازرون هستند که
هم اینک در اردوی آمادگی در شــیراز به سر می برند و محل اسکان آنها مهمانسرای بهزیستی
است.
خودشان غذا طبخ کنند؟
حاصلی ادامه داد :هیات ورزش نابینایان لوازم طبخ غذا زا در اختیار این ورزشــکاران گذاشته
و به آنها گفته اند باید خودتان غذا درســت کنید کــه با توجه به نابینا بودن جای تعجب دارد که
چگونه می توانند غذا درست کنند؟
مربی تیم فارس گفت :از آنجا که این ورزشــکاران نوجوان و نابینا هستند نیاز است مدیرکل و
معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس پیش از اعزام آنها به بازی   های پارآسیایی
با آنها دیدار داشته باشند تا با روحیه بهتر روانه این مسابقات شوند.
رقابت   های پارآســیایی جوانان قرار اســت از نهم آذرماه تا  ۲۱همین ماه در کشــور بحرین
برگزار شود.
کاروان ورزشی ایران در پنج رشته ورزشی بسکتبال (زنان و مردان) ،وزنه برداری ،بوچیا (زنان
و مردان) ،شنا و دوومیدانی (زنان و مردان) در این بازی  ها شرکت خواهد کرد.

تصادف ،مانع اراده پوالدین وزنه بردارملی پوش مرودشتی نشد
ایرنا :تصادف هم نتوانست مانع از اراده پوالدین
محمد زارعی وزنه بردار ملی پوش مرودشــتی در
مسیری که ترســیم کرده بود شود؛ او برای فتح
سکوی جهانی  ۲۰۲۱ازبکستان مصمم شده است.
زارعی در ســانحه اتومبیل به شــدت مصدوم
شــد اما این حادثه نتوانست مانع از رویاپردازی او
شــود و پس از هشت سال دوباره به وزنه برداری
بازگشت.
شهرســتان مرودشــت از دیرباز تاکنون مهد
اســتعدادهای وزنــه بردارانی بوده اســت که در
عرصه   های آســیایی افتخار کســب کرده اند اما
هنوز اســتان فارس و این شهرســتان مســتعد،
دارنده مدال در رده بزرگساالن در سطح جهانی و
المپیک در این رشته را ندارد.
تابو شکنی
محمــد زارعی می خواهد تابو شــکنی کند و
در مســابقات جهانی ازبکستان که روزهای  ۱۶تا
 ۲۶آذر  ۱۴۰۰برگزار می شود با کسب مدال ،فارس
را صاحب نخستین مدال جهانی بزرگساالن کند.
این قهرمان مقاوم و جان ســخت مرودشــتی
دیروز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت:
رکوردهای خوب و قابل قبولی نسبت به مسابقات
جهانی ،آســیایی و اروپایی بدســت آوردم که اگر
اتفاق خاصی طی یک ماه تا شــروع مسابقات رخ
ندهد ،امیدوار هســتم یکی از سکوهای جهانی را
فتح کنم.
وی اضافه کرد :وزنه برداری رشته فوق   سنگینی
اســت و باید تا لحظه آخر تمرینات پر فشــار را
ادامه بدهم ،امیدوارم آسیب دیدگی پیش نیاید تا
بتوانم با همین شرایط خوبی که دارم در مسابقات
جهانی ازبکستان شرکت کنم.
می خواهم فارس را صاحب نخستین
مدال جهانی کنم
زارعی که در دســته  ۸۹کیلوگرم روی تخته
می رود در مورد رقیبانش نیز گفت :چند سال است
در ایــن وزن کار می کنم و از مســابقات جهانی
 ۲۰۱۹شــناخت خوبی دارم از رقیبان در این وزن
پرترافیک خبر دارم.
وی اضافــه کرد :وزن   هــای  ۹۶ ، ۸۹و ۱۰۲
کیلوگرم به لحاظ حضور وزنه بردارانی با شــرایط
فیزیکی مناســب پر ترافیک ترین وزن   های این
رشــته است ،با رکورد خوبی که دارم امیدوارم در
مسابقات جهانی تداوم یابد و بتوانم روی سکو بروم.
زارعی از وزنه برداران گرجســتان ،ارمنســتان،

ژاپــن و قزاقســتان که قطب وزنه بــرداری دنیا
هســتند به عنوان حریفان خود نام برد و افزود :در
این وزن رقابت بسیار نزدیک است.
وی اضافــه کرد :بــرای حضــور قدرتمند در
پیکارهای جهانی  ۲اردوی آمادگی بســیار خوبی
برگــزار کردیم و مرحله ســوم آن نیز هم اینک
در تهران شروع شده اســت تا اعزام به مسابقات
جهانی ادامه دارد.
اگــر ادعــا داریم مرودشــت قطب
وزنه برداری است باید حمایت شویم
دارنده نشــان طال و نقــره نوجوانان و جوانان
مســابقات آســیایی با بیان اینکه اگر ادعا داریم،
مرودشــت قطب وزنه برداری اســت که واقعیت
هم دارد ،باید با وجود نوجوانان مستعدی همچون
عباسپور که مدال طالی نوجوانان جهان را کسب
کرد و علی کشــتکار؛ وزنه برداری مرودشت باید
بیشتر حمایت شود.
وی بیان داشــت :فارس تنها در رشته کشتی
صاحــب مــدال المپیک شــده اســت و اگر در
وزنه  برداری از لحاظ کمی ادعا داریم که درســت
است باید بدانیم از نظر کیفی در کجا قرار داریم و
این امر مهم است.
زارعــی ادامه داد :بــا این جایگاهــی که در
مرودشــت به آن ادعا داریم که قطب اســت باید
کاری کنیم که در مسابقات جهانی بزرگساالن و
المپیک مدال کسب کنیم که متاسفانه این اتفاق
تاکنون نیفتاده اســت ،امیدوارم بتوانم نخســتین
مدال جهانی را برای فارس به ارمغان بیاورم.

وی گفت :پس از کســب مدال طــا و نقره
جوانان و نوجوانان آســیا ،در یک سانحه اتومبیل
به شــدت مصدوم شــدم اما این حادثه نتوانست
مانع از رویا پردازی من شود و پس از هشت سال
دوباره به وزنه برداری بازگشتم.
زارعــی اضافه کرد :امیدوارم این امر درســی
باشد برای کســانی که این رشته سخت و طاقت
فرسا را انتخاب کرده و در مسیری که برای خود
ترســیم کرده اند هیچ گاه دلسرد نشوند و با اراده
قــوی هدف خود را دنبال کنند و باید باور کرد که
می توان از جا بلند شد و افتخار کسب کرد.
وی گفت :متولد  ۱۳۶۹در شهرستان مرودشت
هســتم و با عالقه ای که به این رشته داشتم از
ســن کودکی وزنه برداری را شروع کردم تا اینکه
توانستم مدال طال و نقره آسیا در رده نوجوانان و
جوانان را کسب کنم.
زارعــی گفت :پــدرم در فتح آباد مرودشــت
فوتبالیســت بود بعد به وزنه برداری رو آورد و من
هم زیــر نظر او که مربی ام بــود وزنه برداری را
شــروع کردم ضمن اینکه پــدرم در وزنه برداری
ورزشکاران زیادی پرورش داد که به تیم ملی هم
رسیدند.
ایــن وزنه بردار ملــی پوش گفــت :در تمام
رشــته   های ورزش حرفه ای رقابت برای کســب
مدال ســخت اســت ،اما در وزنه برداری رقابت
فوق   سنگین است و باید سرمایه گذاری و حمایت
بیشتری شود.
زارعی گفت :سومین و آخرین مرحله از اردوهای

آماده سازی تیم ملی وزنه برداری مردان به منظور
حضور در مســابقات جهانی  ۲۰۲۱ازبکســتان،
از تاریخ  ۲۴آبان تا  ۱۹آذرماه در مجموعه ورزشی
آزادی برگزار می شود.
پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی ســال ۲۰۲۱
جهــان روزهای  ۱۶تــا  ۲۶آذرماه در تاشــکند
پایتخت ازبکستان برگزار خواهد شد.
مرودشت قطب وزنه   برداری کشور
شهرستان مرودشــت در  ۴۵کیلومتری شمال
شــیراز از دیربــاز تاکنــون یکــی از قطب   های
وزنه  برداری در کشور و اســتان فارس محسوب
می  شــود که ملی پوشــان زیادی را در این رشته
ســخت که به عنوان پوالد ســرد شــهرت دارد
همواره مطرح کرده است.
عبــاس نجاتی ،داریــوش نجاتی ،لهراســب
بهروزی ،حســن عمادی ،ســجاد بهروزی ،جابر
بهــروزی ،میالد اورنگی ،حمیدرضــا زارع ،میثم
زارع و هــم اینک محمدرضا زارعی پوالد   مردان
این شهرستان هســتند که افتخارات بزرگی را در
عرصه مسابقات آسیایی ،جهانی و کشور به ارمغان
آوردند.
از قهرمانی آســیا و ورود به المیپک تا
نشستن بر روی ویلچر
عباس نجاتی این پوالد مرد مرودشــتی را باید
بدشانس  ترین ورزشکار جهان نامید چرا که در اوج
و در حالی که ســهمیه ورود به المپیک بارسلون
را در دســت داشت پوالد ســرد امانش نداد و با
آرزوهای بســیاری که داشــت ،زیر وزنه ماند و با
قطع نخاع بر روی ویلچر نشست.
عباس تــا قبل از اینکه ویلچرنشــین شــود
مدال طالی جوانان آســیا ،نقره و  ۲نشــان برنز
بزرگســاالن آســیا را در کارنامه داشــت و امید
بســیار زیــادی در چهارمیــن دوره حضورش در
مســابقات آسیایی داشــت تا با کسب مدال طال
گام به مسابقات جهانی بگذارد اما پایانی دردناک
به همراه داشت.
نجاتی در سال  ۱۳۷۱در مسابقات وزنه برداری
قهرمانی آسیا که در چین برگزار شد در حرکت دوم
برای برداشتن یک ضرب وزنه  ۱۵۷ /۵کیلوگرمی،
پایش پیچ خــورد و کتفش در رفــت و در حالی
کــه می خواســت از زیر وزنه فــرار کند به روی
کمــرش فرود آمد تا قصه ایــن پهلوان پوالدمرد
برای رســیدن به مدال طالی جهــان و المپیک
تمام شود.
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قسمتی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده

یک کارگردان و فعال هنری در شیراز خبر داد:

آغاز به کار انجمن ملی فیلم ققنوس در فارس

احمد     رضا سهرابی

ایســنا :یک کارگردان شــیرازی از
آغاز به کار انجمــن ملی فیلم ققنوس
در اســتان فارس با هدف شبکه سازی،
ســازماندهی دانشــجویان مســتعد و
حمایت از فیلمسازان متخصص خبر داد.
ابراهیم شیشــه گر سهشنبه  ۲۵آبان
در حاشیه آغاز به کار انجمن ملی فیلم
ققنوس در استان فارس ،گفت :این انجمن
با هدف شبکهســازی و ســازماندهی
دانشجویان مستعد و عالقهمند و پرورش
و حمایــت از فیلمســازان متخصص
در سطح ســازمان بســیج دانشجویی
شکل گرفته است.
او افزود :طبق اهداف و سیاستهای
کلی انجمــن اعضا و فعاالن به صورت
ریشهای و اساسی درباره فرهنگ ،هنر،
رسوم ،مسائل و مشکالت استان مطالعه
و پژوهــش کرده و ســپس آثار خود را
متناسب با آن ارائه خواهند کرد.
دبیــر انجمن ملی فیلــم ققنوس در
اســتان فارس اضافه کرد :متاســفانه
جوانــان هیــچ راه ورودی به نهادهای
فرهنگی پیدا نمیکنند ،زیرا با ژستهای
ســازمانی مواجه هستند و ما حتما نباید
در این عرصه هنــری به فکر نخبگان
ســینمایی باشــیم ،زیرا جایــی برای
پرورش نخبگان نداریم.

شیشهگر با تصریح بر اینکه نخبگان
سینمایی برای رشد نیاز به آزمون و خطا
دارند و ما بایــد کاری کنیم هنرمند در
خطاهای خودش کمترین ضرر را ببیند،
گفــت :در وهله اول بایــد جوانان انبوه
هنــری را به کار بگیریــم تا آنها را از
رکود هنری بیرون بیاوریم و امیدواریم
بسیج دانشجویی فضایی باشد تا عرصه
را بــرای ورود جوانان هنــر ترغیب و
هدایت کند.
فیلــم قفنــوس؛ جایی برای
آزمون و خطای هنرمندان
او با بیــان اینکه فیلم قفنوس جایی
برای آزمــون و خطای هنرمندان برای
تربیت نیروی متعهد و متخصص خواهد
بود ،تصریح کرد :ما در این انجمن ضمن
شناسایی و سازماندهی عالقهمندان به
این حوزه ،با برگزاری دورههای مختلف
در حوزه فیلم و تولیــد محتوا با حضور
اســاتید خبره نســبت به توانمندسازی
دانشجویان اقدام خواهیم کرد.
شیشــه گر با بیان اینکــه فعالیت و
همکاری نیروهای عالقهمند و مســتعد
این حوزه بسیار حائز اهمیت است و این
اشــتیاق برای کار در فضای هنری باید
به درستی اســتفاده شود ،افزود :تربیت
نیــروی تراز انقالب کــه هم از تعهد و

تخصص قابل قبولی برخوردار باشــد و
هم بتواند با ایفای نقش در عرصههای
مختلف به حل مسائل و مشکالت مردم
و کشــور کمک کند ،یکی از مهمترین
مواردی است که در شرایط کنونی توجه
ویژهای را نیازمند است.
او بــا بیان اینکه ورود دانشــجویان
به عرصــه فیلم اتفاق مبارکی اســت،
اظهار کرد :فعالیت و همکاری نیروهای
عالقهمند و مســتعد این حوزه بســیار
حائز اهمیت اســت و این اشتیاق برای
کار در فضــای هنری باید به درســتی
استفاده شود.
به گزارش ایســنا ،دومین نشســت
تخصصی انجمن فیلم ققنوس کشور با
محوریت اهدای احکام مسئوالن استانی
انجمن با حضور علیرضا کیخا ،جانشین
رئیس سازمان بســیج دانشجویی ،سید
محمــد حســینی مدیر عامــل انجمن
ســینمای انقــاب و دفــاع مقــدس،
محســن جهانی ،معاون فرهنگســازی
ســازمان ،مهرداد توکلی مدیر فرهنگ
و هنر سازمان ،حمیدرضا نوروزی رییس
اتحادیه ویدئو رسانه کشور ،پرویز فارسی
جانی تهیــه کننده ســینما و تلویزیون
و دبیران اســتانی در ســازمان بســیج
دانشجویی برگزار شد.

گزارشی از اکسپو  ۲۰۲۰دبی به روایت استاد علی قصردشتی (هنرمند بین الملی شیرازی)
علی گزبلند   
اکســپو یــا ( World's Fair or Universal
 )Expositionsتحت عنوان نمایشگاه جهانی ؛که ا ّولین

دوره آن پس از انقالب صنعتی با نام «نمایشــگاه بزرگ»
در هاید پارک لندن در ســال  ۱۸۵۱برگزار شد ،رویدادی
اســت بین المللی که با صد و هفتاد سال قدمت یکی از
سه رویداد بزرگ جهانی است و در آن کشورهای مختلف
دســتاوردهای خــود را در ســطح تکنولوژیــک و ارتقاء
ســطح همکاری های بین المللی و داشــته های فرهنگی
و هنری به عرصه نمایش میگذارند .اکســپوی امســال
که به دلیل همه گیری کرونا ویروس با یک ســال تاخیر
انجام شــد حــدود  ۷میلیارد دالر هزینه داشــته و امارات
برآورد درآمد  ۳۰میلیــاردی دالری از این رویداد فناورانه
مبنی بر تکنولوژی ،گردشــگری و تعامــات بین   المللی
دارد .همچنیــن بــرآورد بازدیــد  ۲۵میلیون گردشــگر
از این رویداد جهت بهره گیری از سود اقتصادی این برنامه
صورت گرفته است .قابل ذکر است تا پیش از این رویداد
نیز امارات با جذب  ۱۶میلیون گردشــگر از رتبه باالیی در
این زمینه برخوردار بوده است.
اســتاد علی قصردشتی امســال کار طراحی و ساخت
نماد ورودی پاویلیون ایران در اکسپوی  2020را بر عهده
داشت و خود نیز در این رویداد مهم شرکت کرد ،از ایشان
درخواست کردم گوشــه ای از آنچه در پاویلیون ایران در
دبی گذشت را برای ما بازگو کنند.
استاد علی غنجور قصردشتی (هنرمند بین   المللی
شیرازی) :اکســپوهای بین المللــی که هر چهار سال یا
پنج ســال در جهان اجرا می شــوند سومین رویداد بزرگ
جهانی بعد از جام جهانی و المپیک است .امسال  ۱۹۲کشور
در آن شــرکت کردند و شــاید کمتر از ســه کشــور در
جهان باشــند که در این رویداد حضور نداشته باشند .این
نمایشگاه عرصه تبادل فرهنگ و روابط کشورهای مختلف
و همچنین نمایش آداب و ســنن و شــیوه های زندگی و
نگاه این کشورها به آینده را نشان می دهد .بخشی از این
رویداد به تکنولوژی و صنعت میپردازد و بخشی به صنعت
توریسم و گردشگری و بخشی نیز به کالچر و فرهنگ .در
این رویداد یــک بخش کوچک تجاری هم وجود دارد که
در گســتره اکسپو بسیار ناچیز و حاشیهای است .اکسپوی
 2020قرار بود سال گذشته برگزار شود اما به دلیل کرونا
یک ســال به تاخیر افتاد و در این مدت ایران موفق شــد
هماهنگیهای الزم را انجام دهد و پاویلیون خود را در این
یک سال آماده کند .پاویون ایران با اینکه یکی از  ۸طرح
برتر کل پایلیون های اکســپو را داشت در حقیقت شایسته
ایران نبــود و آن گونه که می بایســت معرف جنبههای

پیونـد افکار ،خلق آینـده

فرهنگــی تاریخی و تکنولوژی و نــگاه به آینده و طبیعت
ایــران نبود .از طرف دیگر در مقایســه با کارهایی بود که
کشورهای دیگر انجام داده بودند و با توجه به سطح موجود
در ایران و توانمندی های خاص و پتانســیل های موجود،
به شــکل شایسته در آن نشان داده نشده بود .کشورهای
دیگر پکیج های بســیار کامل با هزینه هــای فراوانی را
انجام داده بودند .روند اجرا هم به این شکل بود که زمین
در اختیار کشــورها قرار میگرفت و در آن ســاخت و ساز
می کردند امکانات ویژه مورد نیاز را برای خودشــان فراهم
میکردند تا کشــور خود را معرفی کننــد .پاویلیون ایران
در این اکســپو که به شــکل چهار  وجهی است و هر وجه

بینالمللــی تهران به کارگاه من آمدند و از من خواســتند
نمــادی را برای نصــب در ورودی پاویلیون ایران طراحی
کنم .نام اثر ( پیوند افکار و خلق آینده) اســت در حقیقت
تم پاویون و نمایشــگاه ایران این جمله بود( :پیوند افکار،
خلق آینده) موضوعی که به ســیمرغ تشبیه شد و من در
یک شــرایط ویژه این اثر را در یک پروســه بسیار کوتاه
در  ۴۵روز طراحــی کردم ،کاری که برای اجرایش حداقل
 ۶ماه قبل باید به ســراغم می آمدند .در نهایت در همین
پروســه زمانی کوتاه کار طراحی تصویــب و ماکت اولیه
ســاخته شــد و با  ۴بار تغییرات اعمال شده؛ کار به درجه
تایید نماینده نمایشــگاه ایران در تهــران قرار گرفت .در

یک موضوع را دنبال می کند در بخش مربوط به کوشــش
یــا (موبیلیتی) قرار داشــت که جزء اولیــن پاویلیون های
نزدیک به ورودی مجموعه بود.
طراحی ساختمان ایران به شکلی بود که بتواند معماری
ما را با اســتفاده از سفال  های کنار هم چیده شده بازسازی
و نمایش دهد .سفال هایی خاکه های ناشی از ساییده شدن
آنها به هم   می بایســت تداعی کننده بخشی از فرهنگ ما
باشد .کار به این شــکل طراحی شده بود که البته همان
طرح سفالی هم اجرا نشد و به  جای آن از چوب استفاده شده
که بیشتر شبیه به دانه و رشته تسبیح شده بود که ایجادکننده
یک برداشــت اشــتباه از موضوع در ذهــن مخاطب بود.
برای طراحی نماد ایران از من دعوت شــد و از نمایشگاه

یک زمان یک ماهه یک پروســه  ۶ماهه مدیریت شد که
مجبور شــدیم با استفاده از تکنولوژی کار را سریع تر جلو
ببریم تا موفق شــویم در یک ماه ،مرحله اجرای کار را هم
به ســرانجام مناسب برسانیم .کار ریخته گری برنز شد و با
وزن  ۳۵۰و ارتفاع  ۲متر و  ۵۰ســانتی متر کار طراحی و
اجرا شد این ســیمرغ تمام و کمال با طراحی خودم شکل
گرفت و در اجرا و جوشــکاری و ریخته گری و پتینه  کاری
خــودم و تیمی که با مــن همکاری می کنــد ،کار را به
سرانجام رساندیم.
برای قالب گیری مــا از تکنولوژی پرینت ســه بعدی
اســتفاده کردیم تا مبحث قالب  گیری حذف شــود .با این
شیوه کار سه روز قبل از بسته شدن درهای اکسپو تحویل

داده شــد .طبق قرارداد قرار بود کار موقع تحویل تســویه
شود که هنوز بعد از یک ماه تسویه انجام نشده است.
در نهایت کار بسته بندی شــد هرچند شیوه آن خیلی
مناســب نبود و کمی به اثر آســیب رســید ولی به محل
برگــزاری رســید و مــا توانســتیم کار را در محل نصب
کنیم اثری کــه در نهایت به عنوان یکــی از امتیازهای
پاویلیون ایران بازخورد خوبــی گرفت .اگرچه در افتتاحیه
کمــی بی  مدیریتی وجود داشــت اما مورد توجه ســفرای
شرکت  کننده و خصوص ًا سرکنسولگری های قرار گرفت.
پاویلیون ایران بخش های مختلفی داشت که با گذشت
زمان ،مدیریت بهتری روی آن صورت گرفت و از افت و خیز
اولیه دور شد .نمایشگاه ایران دارای بخش تاریخی بخش
هایتــک و فناوریهــای نوین اســت و همچنین بخش
صنایع  دستی یکی دیگر از بخش های این نمایشگاه است.
در بخــش تجاری هم فرش ایــران را نمایندگی می  کرد.
یک بخش استیج هم برای اجرای موزیسین ها وجود داشت
که آیین ها ســنتی ایران در آن اجرا میشــد .بخشی هم
به عروســک گردانی اختصاص یافته بود که بسیار بخش
ضعیفی بــود .بخش هنری پاویلیون ایــران به طرحهای
کوچــک مینیاتــور اختصاص یافتــه بــود و در کنار این
فضا بخشــی هم به نمایــش آثار معماری ســنتی ایران
می  پرداخــت .در پاویلیــون یک رســتوران کوچک برای
پذیرایی از توریســتهای این پاویلیون تعبیه شــده بود و
این بخش ها پاویلیون ایران را شــکل می داد در هر حال
امیدوارم روی پاویون ایران بیشتر کار شود.
احتماال برای هفته شــیراز هم در ایــن مکان اجرایی
داشــته باشیم در حقیقت یک ســوپرایز هم داریم که من
به عنوان هنرمند قرار است یک پرفورمنس چهار بعدی را
روی اســتیج بینالمللی ببرم که بعد از این اجرا این اثر در
پاویلیون ایران به شکل محدودتر نیز اجرا خواهد شد؛ کاری
که کانسپت آن آفرینش است و اثری است که سال  ۹۶در
تاالر حافظ به شــکل محدود اجرا شد و به شکل حرفه  ای
و کامل قرار اســت روی یکی از اســتیج های بین  المللی
اکســپو اجرا شــود ،اثری که برای اولین بار در تاریخ هنر
میتــوان از آن به   عنــوان یک اثر چهار بعــدی یاد کرد.
اواخر آذر این رویداد اجرا خواهد شــد که زمان دقیق آن
به زودی نهایی خواهد شد.
اکسپو تا آخر فروردین ادامه خواهد داشت و من چند بار
دیگر در آن حضور خواهم داشت و امیدوارم بتوانم در این
رویداد با برگ سبزی به عنوان نماینده ایران حضور داشته
باشــم و بتوانم معرف خوبی برای سطح هنر ایران در این
اکسپو باشم.
آمار از اندیشکده خلیج فارس

رونمایی از پوستر سی و دومین دوره جشنواره استانی تئاتر فارس

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس و
داوران بازبین سی و دومین جشنواره تئاتر استان فارس ،از
پوستر این جشنواره رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،صابر ســهرابی در مراســم
رونمایی از پوســتر ســی و دومین جشــنواره تئاتر فارس
با تبریک ســربلندی دو گــروه هنری آرتاتئاتر و پرســیا
در جشــنواره تئاتر ارســباران و دو گروه خانه عروسک و

نظر در بیســتمین جشــنواره نمایشهای آئینی و سنتی
گفت :درخشــش هنرمندان هنرهای نمایشــی فارس در
جشنوارههای کشور ،نشــاندهنده گنجینههای درخشان
هنرهای نمایشی آن است که بایستی بیش از پیش بستر
پویایی و سرافرازی آنان را فراهم کرد.
وی افــزود :بــا آنکه همهگیــری بیمــاری کرونا در
کشــور به بخش فرهنگ و هنر آســیبهای بسیاری زده

است ،هنرهای نمایشی اســتان فارس همچنان استوار و
پابرجاست؛ این ما را برای برگزاری بهتر جشنواره بیش از
پیش راغب میکند.
دبیر سی و دومین جشــنواره استانی تئاتر فارس ادامه
داد :با پایــان یافتن مهلت دریافت فیلم نمایشها ،در گام
دوم ،داوران بازبیــن به دیدن فیلــم نمایشهای دریافتی
نشستهاند.

نمایشهــای برگزیــده داوران بازبین ،بــرای رقابت
فراخوانده خواهند شــد تا در گام پایانی با اجرای عمومی،
با یکدیگر رقابت کنند.
گفتنی اســت در این دوره نمایشهایی از شــهرهای
شیراز ،کازرون ،المرد ،الرستان ،اســتهبان ،فسا ،نیریز،
فیروزآباد ،سروستان ،مهر و جهرم برای بازبینی ،فیلمهای
خود را به دبیرخانه جشنواره فرستادهاند.

امام علی (ع)

در دومین روز از هفته کتاب انجام شد؛

رونمایی از  ۷عنوان کتاب در شیراز

ایســنا :همزمان با گرامیداشــت هفته کتــاب و کتابخوانی،
طی مراســمی با حضور شماری از مسئوالن و فعاالن فرهنگی،
هفت عنوان کتاب رونمایی شد.
معاون فرهنگی و امور رسانه فرهنگ و ارشاد فارس در آیین
رونمایی از هفت عنوان کتاب در شیراز گفت :امسال با همکاری
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی این هفته،
همهروزه از ساعت  ،۱۵در سعدیه شیراز آئین رونمایی از چندین
کتاب شیراز پژوهی و شیراز شناسی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایســنا به نقل از ارشــاد فارس ،مهدی امیدبخش
این رونمایی را پاسداشــت کسانی دانســت که در زمینه شیراز
پژوهی و فارسپژوهی تالش کردهاند و افزود :در این رویدادها،
پیوند دوسویه مردم با ناشران ،نویسندگان ،پژوهشگران ،فرهنگوران
و کتابدوســتان خواهد بــود پیوندی که میتوانــد به افزایش
کتابهای پژوهشــی در زمینه فرهنگ ،گذشته و سبک زندگی
مردم شیراز بینجامد.
او ادامــه داد :یکی از رویدادهای دیگر ایــن هفته برگزاری
دوره آموزشــی طراحی جلد ،صفحهآرایی و گرافیک کتاب برای
ناشران و طراحان آنهاست که روزهای  ۲۶و  ۲۷آبان ماه جاری
برگزار میشود.
معــاون فرهنگی و امور رســانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی بیان کرد :آیین پایانــی هفته کتاب امســال نیز روز
 ۳۰آبــان ماه جاری همچون همه کشــور در زمینه تقریظ مقام
معظم رهبری بر کتاب خاطرات مادران شهدا خواهد بود.
براساس این گزارش ،کتاب  های رونمایی شده در این مراسم،
شــامل «چهار طــاق» نوشــته محمدرضا احمــدی و فاطمه
هوایــی ،اکبر دایی محمد (داش اکل) نوشــته مصطفی ندیم،
«تعزیه فراتر از یک هنر» نوشته منصور طبیعی« ،میر جم» نوشته
احمد نوبخت« ،تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی بر جنبش بابیه
در ایران» نوشته بهرام شاهسونی و صفرعلی رضایی« ،باغ آینه»
ســرودههای غالمعلــی خوشــبخت و کتــاب «ده گفتــار»،
مجموعه مقاالت شیراز پژوهی ،بود.

اسناد قدیمی پاسارگاد دیجیتالسازی
میشود

ایســنا :مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از دیجیتالسازی
اسناد قدیمی این پایگاه جهانی خبر داد.
افشــین ابراهیمی سهشــنبه  ۲۵آبان ماه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :سازمان جهانی یونســکو با توجه به ارزش و اهمیت
حفظ میراثفرهنگی ،موضوع میراث دیجیتال را در ســال ۲۰۰۳
مطرح کرد و در ســال  ۲۰۱۵از دولتها خواســت تا تالش خود
را در پاســداری از میراثفرهنگی و طبیعی جهان و نیز اطمینان
از دسترســی عمومی به اطالعات میراث دیجیتال و محافظت از
آنها بیشتر کند.
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ادامه داد :به تبعیت از این
توصیه ،روشها و فناوریهای متنوعی برای دیجیتالســازی در
سراسر جهان بهکاربرده شد و با بهرهگیری از جنبههای حفاظتی این
دانش تنها مختص به اشیا ،ابنیه و تزئینات وابسته به معماری نیست
بلکه منابع موجود در مراکز اسناد و کتابخانهها را نیز در برمیگیرد.
او بیــان کــرد :در پایــگاه میــراث جهانی پاســارگاد فرایند
دیجیتالســازی اسناد از ســال  ۱۳۹۴آغاز شــده و تا به امروز
ادامه یافته اســت و این فرایند نقشهها ،گزارشها ،شناسنامهها،
استعالمها ،تصاویر ،کتابها ،مقاالت و دیگر منابع مرتبط با این
محوطه را در برمیگیرد.
ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد :در ســال جاری ،اســکن و
دیجیتالســازی اســناد قدیمی پایگاه شــامل مکاتبات اداری،
گزارشهای روزانه و آمارهای بازدید مربوط به ســالهای ۱۳۵۹
تا  ۱۳۴۱در دستور کار پایگاه قرار گرفت و ثبت و ساماندهی آنها
در قالب بانک اطالعاتی در حال انجام است.
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد گفت :فراهم کردن شرایط
مطلوب نگهداری اســناد کاغذی ،تأمین شرایط دسترسی آسان
برای کارشناسان ،مدیریت میراث دیجیتال و تهیه نسخه پشتیبان
از جمله اهداف اصلی این طرح است.

سه کتاب از نویسندگان ا َِوز فارس چاپ شد

ایرنا :مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان اوز
فارس گفت :سه کتاب از نویسندگان اوزی چاپ و رونمایی شد
و مولفان این کتاب ها نیز تجلیل شدند.
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اوز ،به نقل از
فروغ هاشــمی اعالم کرد« :کجاوه راز » به نویسندگی سیلوانا
ســلمانپور و با ترجمه شــهاب غانم به زبان فارســی و عربی،
«ره آوردسفر» به نویسندگی احمد خضری و همچنین «دهکده
شــیرینی فروشها» به نویسندگی و تصویرگری مارال جباری
سه کتاب تازه چاپ شده در شهرستان اوز است.
وی گفت :نزدیک به  ١٥عنوان کتاب داستان از  ١٥نویسنده
کودک و نوجوان یا کســانی که در حوزه کودک نوشــته بودند
در یک مجموعه با عنوان داســتانهایی برای شهر با حمایت
مالی دبیرخانه پایتخت کتاب اوز در دســت چاپ است که طی
هفته جاری و به   مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نیز رونمایی
خواهد شد.

