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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

باحضور جمعی از مسئولین و استقبال مردم شیراز افتتاح شد

مشیر؛ منحصر به فردترین مجتمع
تجاری و تفریحی جنوب کشور

بالی خشکسالی ها
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رییس دیوان عالی کشور:

بسیاری از آرای دیوان عالی کشور در
عرص ه حقوق بشر قابل ارائه است
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استاندار فارس:

رئیس جمهور:

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود
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مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس:
با تکمیل این پروژه که با ۴۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری
اجرا شده یک هزار شغل ایجاد می شود

برخوردار شمردن فارس اشتباه است
3

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

واکسیناسیون  ۷۳درصد گروههای هدف
در فارس
3

بازگشایی مدارس ابتدایی و
متوسطه اول از فردا

راستگو:

نمایندگان فقط در زمان انتخابات
به سراغ کارگران می آیند

3

اعالم آمادگی هالل احمر فارس در
خدمات دهی به معتادان

3

واکنش ظریف به ادعاهای برجامی نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران
2
آستین:

نیاز باشد نیروهایمان را در خاورمیانه
افزایش میدهیم

2

سرمربی جوانان آرمان شیراز مطرح کرد:

ظرفیت باالی فوتبال شیراز و کمبود
امکانات

برداشت  ۴۲۰هزار ُتن انار در فارس
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هشدار آمریکا:

فرصت اندکی برای مقابله با اقدام نظامی روسیه در اوکراین باقیست
مقامـات سـازمانهای اطالعاتی غـرب ،بیش از پیش
بـر ایـن باورنـد کـه روسـیه میخواهـد قلمـرو بیشـتری
از اوکرایـن را تحـت کنتـرل خـود درآورد؛ ایـن در حالی
اسـت کـه عدم شـفافیت روسـیه در مورد علـت تجمیع
نیروهایـش در مـرز اوکرایـن ،موضعگیـری و واکنـش
مناسـب را بـرای مقامـات آمریکا ،بسـیار سـخت کرده
است.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از وبسـایت روزنامـه
نیویـورک تایمـز ،طبـق اظهـارات مقامـات آمریکایـی
و اروپایـی ،مقامـات اطالعاتـی آمریـکا بـه متحـدان
خـود هشـدار دادهانـد کـه بـرای جلوگیـری از اقـدام
نظامی روسـیه علیـه اوکراین ،فرصـت کمی باقی مانده
اسـت و کشـورهای اروپایی بایـد با اقدامـات اقتصادی
و نظامـی ،مسـکو را از ایـن کار بـر حـذر بدارنـد.
بـه ادعـای مقامـات آمریکایـی ،روسـیه هنـوز تصمیـم
نگرفتـه کـه بـا نیروهایـی کـه در نزدیکـی اوکرایـن
مسـتقر کـرده ،چه کار کنـد ،اما این افزایـش نیروهای
نظامـی ،جـدی قلمـداد شـده و آمریکا معقتد اسـت که
روسـیه "بلـوف" نمیزنـد.
آوریـل هینز ،رئیـس امنیت ملی آمریکا ،هفته گذشـته
بـه بروکسـل سـفر کـرد تـا یافتههـای سـازمانهای
اطالعاتـی آمریـکا در ایـن مـورد و "حملـه احتمالـی
روسـیه بـه اوکراین" را با سـفیران ناتو در میـان بگذارد.
سـفر "هینـز" از مدتهـا پیـش برنامهریـزی شـده
بـود و مسـائل گوناگونـی را پوشـش مـیداد ،امـا بـه
گفتـه مقاماتـی کـه در دیـدار بـا هینـز حضور داشـتند،
نگرانیهـای فزاینـده در مـورد روسـیه ،در میـان
"تهدیـدات کوتـاه مدتـی بـود" کـه بررسـی شـد.
همچنیـن بـه گـزارش سـتاد مشـترک ارتـش آمریـکا،
واشـنگتن اطالعـات خـود را بـا اوکرایـن نیـز بـه
اشـتراک گذاشـته و در روز جمعـه ،ژنـرال مـارک
میلـی ،رئیـس ایـن سـتاد ،بـرای بررسـی "اقدامـات

نگرانکننـده روسـیه در منطقـه" بـا فرمانـده کل ارتش
اوکرایـن گفتوگـو کـرد.
مقامـات اطالعاتـی آمریـکا و انگلیـس بیـش از پیـش
مجاب شـدهاند کـه والدیمیـر پوتین ،رئیـس جمهوری
روسـیه در فکـر بـه دسـت گرفتـن کنتـرل بخـش

بیشـتری از اوکرایـن اسـت و یـا میخواهـد ایـن کشـور
را آنقـدر بیثبـات کنـد کـه دولتـی نزدیـک به مسـکو را
روی کار بیـاورد.
همچنیـن بـه نقـل از وبسـایت دیلـی میـل ،تجمـع
نیروهـای روسـیه در مـرز اوکرایـن ،مقامـات آمریکایـی
را "گنـگ" و واکنشهـای دولـت بایدن را "نامشـخص"
کرده اسـت.
برخـی از قانونگـذاران جمهوریخـواه آمریـکا،
دولـت ایـن کشـور را بـرای افزایـش حمایـت نظامـی از
اوکرایـن تحت فشـار قـرار دادهاند .اما ایـن کار ،ممکن
اسـت "تهدیـدات" و "قدرتنمایی"هـای روسـیه را وارد
مرحلـه اجرایـی و یـک رویارویی تمـام عیار کنـد ،تقابل
نظامـیای کـه تنهـا بـه خطـرات تهدیدکننـده اوکرایـن
افـزوده و ممکـن اسـت یـک بحـران انـرژی در اروپا را

در پـی داشـته باشـد.
بـا ایـن حـال ،انفعـال و واکنـش ضعیـف از سـوی
آمریـکا نیـز ،خطـرات خـود را دارد .ایـن امـر میتوانـد
بـه پوتیـن ،کـه نگرانیهایـی مبنـی بـر قصـد او بـرای
الحـاق مناطق بیشـتری از اوکراین وجـود دارد ،جرأت
ایـن را بدهـد کـه احتماال اقدامـات تهاجمیتـری علیه
کییـف انجـام دهـد.
اگـر آمریـکا درک بهتـری از آنچـه پوتیـن بـه دنبـال
آن اسـت ،داشـت ،ایجـاد ایـن تعـادل آسـانتر بـود،
امـا مقامـات ارشـد واشـنگتن اذعـان کردهانـد کـه
از مقصـود نهایـی پوتیـن از افزایـش نیروهایـش در
مـرز اوکرایـن ،بیاطلاع هسـتند .آسـتین در روز
چهارشـنبه گفـت "مـا دقیقـا نمیدانیـم پوتیـن چـه
در سـر دارد ".آنتونـی بلینکـن ،وزیـر خارجـه آمریـکا
نیـز گفـت :مـا بـه طـور دقیـق نمیدانیـم کـه قصـد
مسـکو چیسـت ،امـا دسـتور کار کلـی روسـیه را
میشناسیم.
مایـک کوییگلـی ،نماینـده جمهوریخـواه آمریـکا و
عضـو کمیتـه اطالعـات مجلـس نماینـدگان آمریـکا
گفـت ،درک بهتـر قصـد پوتیـن" ،در پیشـگیری از
اشـتباهی کـه آغازگـر بسـیاری از جنگها بوده" بسـیار
مهـم اسـت.
وی افـزود موضعگیـری و واکنـش آمریـکا ،نـه بایـد
منفعالنـه باشـد و نـه تحریکآمیز .کوییگلـی گفت :به
دسـت آوردن اطالعـات در این حوزه ،بسـیار سـخت و
دشـوار اسـت .این چالشـی است که (شـاید) از همیشه
سـختتر اسـت و بـر توانایـی مـا بـرای اتخـاذ تصمیـم
مناسـب ،تأثیری بسـیار جـدی دارد.
نزدیـک بـه  ۱۰۰هـزار تـن از نیروهـای نظامی روسـیه
بـا تانـک و توپخانـه در نزدیکـی مـرز اوکرایـن تجمـع
کردهانـد و آمریـکا مدعـی اسـت کـه نگرانـی از اقـدام
نظامی روسـیه در اوکرایـن جـدی اسـت.

عملیات بزرگ پهپادی یمن؛

پایتخت عربستان سعودی آماج حمالت قرار گرفت
سـخنگوی نیروهـای مسـلح یمـن خبـر داد کـه در
جریـان عملیـات «موازنه بازدارندگی هشـتم» ،مناطق
مهـم و حیاتـی عربسـتان سـعودی را هـدف قـرار
دادهانـد.
بـه گـزارش گروه بیـن الملل خبرگزاری فـارس ،یحیی
سـریع سـخنگوی نیروهای مسـلح یمـن از انجام یک
عملیـات بزرگ در عمق عربسـتان سـعودی خبر داد.
شـبکه خبـری المسـیره به نقل از سـریع گـزارش داد،
ایـن عملیـات« ،موازنـه بازدارندگـی هشـتم» نـام دارد
کـه در پاسـخ بـه افزایـش حملات و تـداوم جنایـات و

محاصـره ائتلاف متجـاوز سـعودی-اماراتی اسـت.
سـخنگوی نیروهـای مسـلح یمـن تصریـح کـرد ،در
جریـان ایـن عملیـات ،پایگاه ملـک خالـد در ریاض با
چهـار پهپـاد «صمـاد »۳-هـدف قـرار گرفـت.
وی تأکیـد کـرد ،در ایـن عملیـات ،اهـداف
نظامی فـروگاه ملـک عبداللـه در جـده و پاالیشـگاه
آرامکـو در ایـن شـهر ،بـا چهـار پهپـاد «صمـاد»۲-
بمبـاران شـد.
سـریع در ادامـه گفـت کـه نیروهـای یمنـی بـا پهپـاد
صمـاد ۳-توانسـتهاند یـک هـدف نظامی مهـم را در

فـرودگاه بینالمللـی «ابهـاء» هـدف قـرار دهنـد.
ایـن فرمانـده یمنـی بـا اشـاره بـه بمبـاران اهـداف
نظامی مختلـف در ابهـاء ،جیـزان و نجـران کـه بـا
پنـج پهپـاد صـورت گرفـت ،خبـر داد کـه عملیـات
بازدارندگـی هشـتم بـا  ۱۴پهپـاد صورت گرفته اسـت.
وی در عیـن حـال تأکید کرد که نیروهای مسـلح یمن
ایـن توانایـی را دارنـد کـه بـه عملیـات هجومی علیـه
عربسـتان سـعودی و امـارات ادامـه دهنـد؛ عملیاتـی
کـه در چارچـوب دفـاع قانونـی از ملـت و میهـن
است.
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سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه اینکـه
منتظریـم از اول آذر مـدارس ابتدایـی و متوسـطه اول بـا
برنامـه و الگویـی کـه خـود مـدارس تدویـن کردهانـد ،بـه
صـورت حضوری بازگشـایی شـوند گفت :تفاوتـی بین آموزش
حضـوری و مجـازی بـه لحـاظ الزام بـرای شـرکت در کالس
نیسـت .در ایـن میـان اگـر دانشآموزی بیمار شـد و کسـالت
داشـت میتوانـد تـا زمـان بهبـودی در مدرسـه حضـور نیابـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،علیرضـا کاظمی در ایـن باره اظهـار کرد:
منتظریـم از اول آذر مـدارس ابتدایی و متوسـطه اول با برنامه
و الگویـی کـه خـود مـدارس تدویـن کردهانـد ،بـه صـورت
حضـوری بازگشـایی و بهتدریـج زمینـه حضـور دانشآمـوزان
در مـدارس فراهـم باشـد.
وی افـزود :مـدارس پروتکلهـا ،دسـتورالعملها و تمـام
اسـتانداردهای مدنظـر را هـم رعایـت خواهنـد کرد تـا نگرانی
بـرای خانوادههـا و دانشآمـوزان ایجـاد نشـود.
سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش در پاسـخ بـه اینکـه
آیـا حضـور در مدرسـه اختیـاری اسـت؟ گفـت :الگـوی
حضـور و اینکـه دانـش آمـوزان یـک روز ،دو روز یـا سـه روز
در مدرسـه باشـند در اختیـار منطقـه و مدرسـه اسـت ،امـا
بـه طـور کلـی حضـور دانشآمـوزان هماننـد دوره مجـازی و
روزانـه اسـت و فرقـی نمیکنـد .در واقـع تفاوتـی بیـن آموزش
حضـوری و مجـازی بـه لحـاظ الزام بـرای شـرکت در کالس
نیست.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

بالی خشکسالی ها
آب کـه بعضـی از فالسـفه آن را مـاده المـواد
نامیده انـد یکـی از اصلـی ترین عنصـر الزمه حیات
انسـان ،حیـوان و گیـاه هسـت .آب ،هوا و نان سـه
رکـن نیـاز بـرای زیسـتن و زندگی کردن اسـت که
همـه در یـک کلمـه خالصـه می شـوند «آب».
تمـام تمدن های کهـن سـرزمین ها در کنـار رودها
و رودخانه هـا بنـا شـده انـد بـه گونـه ای کـه هـر
جـا جوششـی از چشـمه ها بـوده و یـا روان آبی در
دسـترس ،انسـان در کنـار آن خیمـه زده و اسـکان
یافتـه اسـت از ایـن روسـت کـه بـاران را نعمـت
الهـی و رحمتـی از آسـمان و اراده ای متعالـی از
خداونـد دانسـته انـد و اهمیت آن بس کـه در قرآن
آمـده «و انزلنـا من السـماء مـاء»...
[فرو فرستادیم از آسمان آب را]...
در طـول حیـات بشـر از آغـاز تـا بـه اکنـون زمین
شـاهد خشکسـالی های مقطعـی و یـا طوالنی مدت
بوده اسـت چنانکـه در روایت های تاریخی شـعرای
مشـهور ایـران از جملـه سـعدی بـا هنرمنـدی و
ظرافتـی خـاص بـه ذکـر خشکسـالی ها و توصیـف
وضـع و حال مـردم در ایام بـی بارانـی پرداخته اند
از جملـه ایـن شـعر معروف:
«یکی خشکسالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق
چنان آسمان بر زمین شد بخیل
که لب تر نکردند زرع و نخیل
نجوشید سرچشمه های قدیم
نماند آب ،جز آب چشم یتیم
نبودی به جز آه بیوه زنی
اگر برشدی دودی از روزنی
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ
ملخ بوستان خورد و مردم ملخ»...
مرتضـی راونـدی در کتـاب تاریـخ اجتماعـی ایران
می نویسـد کـه قحطی ناشـی از کـم آبـی در ایران
سـابقه ای طوالنـی و چند هـزار سـاله دارد .یکی از
قحطی هـای مطـرح تاریخـی کـه ذکـر خالصـه آن
در ادیـان ابراهیمی آمـده و در قـرآن هـم به شـرح
آن پرداختـه شـده قحطـی معـروف مصـر در زمان
حضرت یوسـف اسـت.
در تاریـخ طبـری هـم آمده کـه در زمـان زمامداری
فیـروز  7سـال متوالـی ایـران بـا خشکسـالی
و قحطـی دسـت و پنجـه نـرم کـرده چنانکـه
رودخانه هـا ،چشـمه ها و قنات هـا خشـک شـده
و باغ هـا و درختـان بـی ثمـر گشـته رسـتنی ها و
بیشـه ها و دشـت ها و ...همـه از میـان رفتـه حتـی
پرنـدگان و درنـدگان هـم مـرده انـد.
روایـات تاریخی زیـادی از خشکسـالی های زیانبار
و قحطـی آور در تاریـخ معاصر ایران هم نقل شـده
کـه ذکـر آنهـا موجـب افزایش نوشـتاری می شـود
کـه از حوصلـه خوانندگان به دور اسـت.
و اما بعد؛
روز پنجشـنبه شاهد حضور گسـترده مردم اصفهان
در میانـه و اطـراف زاینـده رود خشـک بودیـم.
کشـاورزان و مردم اصفهـان از خشـکی زاینده رود
گله منـد بودند و از مسـئوالن می خواسـتند چاره ای
بیاندیشـند که دوباره آب در زاینـده رود روان گردد.
دولت هـم به درد چه کنـم گرفتار اسـت .زیرا چهار
اسـتان خوزسـتان ،اصفهـان ،یـزد و چهارمحـال و
بختیـاری همـه در خشکسـالی های چند سـال اخیر
درد بـی آبی بـرای زراعـت دارند و دولـت راهی جز
ایـن نـدارد کـه ابتـدا آب مـورد اسـتفاده مـردم را
تأمیـن کنـد .اگـر چون سـالهای قـرون گذشـته با
نیـروی بـرق و راه انـدازی تلمبـه خانه هـا مـردم و
دولـت نمی توانسـتند آب را از اعمـاق زمیـن بیرون
آورنـد چـه بسـا در سـالهای گذشـته هـم ،مـردم
بسـیاری از بـی آبـی و قحطـی می مردنـد چنانکـه
در سـالهای  1250و  1249شمسـی خشکسـالی
و قحطـی بزرگـی موجـب مـردن میلیون هـا نفر در
ایران شـد.
امـروز در سـایه فنآوری هـای نوین ،ایران توانسـته
اسـت از خشکسـالی های سـالهای اخیر جان سالم
بـه در بـرد هرچند کاهـش محصوالت کشـاورزی و
باغـی ناشـی از کـم آبـی یا بـی آبـی گرانـی ارزاق
عمومـی را رقـم زده و درآمـد کشـاورزان را کاهـش
داده اسـت .در همیـن تابسـتان کـه روسـتاهای
اسـتان های جنوبـی با کمبـود آب آشـامیدنی روبرو
شـدند دولت مجبور شـد به وسـیله تانکـر آب را به
روسـتاها برسـاند اما علاج درد بدین وسـیله برای
همـه امکانپذیر نیسـت.
بـرای پیشـگیری از ایـن بلای جانـکاه نخسـت
باید فرهنگ سـازی شـود کـه مـردم در مصرف آب
صرفـه جویـی کننـد و قـدر آن را بداننـد.
دو دیگـر آنکه برای سـالهای خشکسـالی و کم آبی
انتقـال آب شـیرین شـده از خلیـج فارس با شـدت
و فوریـت بیشـتری بـه نقـاط بـی بـاران و یـا کـم
بـاران در دسـتور کار قرار گیـرد و نهایـت اینکه در
مصـرف آب رودخانه هـا ،برای کارخانجـات و صنایع
تدبیری بیاندیشـند کـه موجب کاهـش آب مصرفی
کشـاورزی نشود.
هرچنـد احـداث سـدهای بـزرگ و ذخیـره سـازی
آب هـای روان رودخانه هـا یکـی از راهکارهای مهم
و سـنتی گذشـته و حـال اسـت و اگـر ایـن سـدها
نبودنـد مـردم با مشـکالت زیادی مواجه می شـدند
امـا هنـوز هم بحـران کم آبی بـه علت چنـد برابری
جمعیـت و نحـوه مصـرف آب زنگ خطر همیشـگی
بـرای تأمین آب بیشـتر اسـت.
متأسـفانه بیشـتر مردم ما هنـوز هم بـه اهمیت آب
و کمبـود آن پـی نبـرده انـد و مصـرف بـی رویه آن
ادامـه دارد چنانکـه در هر خانه ای چشـمه ای روان
توسـط لوله هـا آب در دسـترس همـگان بـه هـر
میـزان اسـت و بـه قولـی «قـدر عافیت کسـی داند
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهور:

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود

رئیـس جمهور بـا قدردانی از همراهـی و همکاری
مـردم بـا متولیـان مقابلـه بـا کرونـا اظهار داشـت:
اقدامـات بـزرگ و ارزشـمندی در راسـتای
واکسیناسـیون عمومـی و صیانـت از جـان و
سلامت مردم ،انجام شـده ،اما همچنـان رعایت
شـیوهنامههای بهداشـتی ضـروری اسـت و بایـد
از هرگونـه عـادی انـگاری و سسـتی در رعایـت
شیوه نامه های بهداشتی پرهیز کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیم رئیسـی
روز شـنبه در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا
بـا گرامیداشـت هفتـه بسـیج و تجلیـل از روحیـه
بسـیجی دسـت اندکاران مقابلـه با بیمـاری کرونا،

اظهـار داشـت :کادر بهداشـت و درمـان و همـه
دسـت انـدرکاران بـا روحیـه جهادی و بسـیجی در
خـط مقـدم مقابله با بیمـاری کرونا مشـغول ایثار و
فـداکاری هسـتند و بـا حفـظ و تقویـت ایـن روحیه
می تـوان بـر مشـکالت غلبـه کـرد.
رئیـس جمهـور افـزود :دغدغـه و اولویـت اصلـی
دولـت ،صیانـت از جـان مـردم اسـت و این مسـیر
را تـا رسـیدن بـه شـرایط مطلـوب بـا قـوت ادامـه
خواهیـم داد.
رئیسـی جدیـت در کنتـرل رفـت و آمـد از طریـق
مرزهـای کشـور را حائـز اهمیـت دانسـت و اظهار
داشـت :وزارت کشـور و وزارت بهداشـت و درمان
وظیفـه دارنـد بـا حساسـیت و جدیـت ،تـردد افراد
از مرزهـا را کنتـرل کننـد.
رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر تـداوم اعمـال
کنترل هـای هوشـمند و تاثیـر آن در کنتـرل
بیمـاری کرونـا ،گفـت :بـه هـر میـزان کـه ابعاد و
حجـم کنترل هـای هوشـمند افزایـش می یابـد،
می تـوان محدودیت هـای غیـر هوشـمند را
کاهـش داد.
رئیسـی تأکیـد کـرد :بـا توجـه بـه واکسیناسـیون
عمومـی ،ممنوعیـت تـردد شـبانه در شـهرها لغـو
شود.

سال بیست و ششم شماره 7345

واکنش ظریف به ادعاهای برجامی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدجـواد ظریـف وزیـر امور
خارجـه پیشـین کشـورمان در صفحـه توییتـرش
نوشـت :نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران از
فرصـت تغییـر دولـت در ایـران و «فراموشـکاری»
تروئیـکای اروپـا و اتحادیـه اروپـا بهـره می جویـد
تـا تاریـخ اخیـر را بازنویسـی کنـد .ایـران هیـچ گاه
از «بازگشـت دوجانبـه بـه برجام» دسـت نشسـت.
آمریـکا این کار را کرد .برای بررسـی اسـناد «عدم
اجـرای» برجـام از سـوی آمریـکا و تروئیـکای
اروپـا ،لطفـا بـه آدرس اینترنتـی undocs.
 968/75/org/Aمراجعـه کنیـد.
اظهـارات ظریـف در پـی ایـن مطرح می شـود که
رابـرت مالـی ،نماینـده ویـژه وزارت امـور خارجـه
آمریـکا در امـور ایـران روز جمعـه  ۲۸آبـان در
بحریـن گفـت ،بـه نقطـهای نزدیـک میشـویم
کـه شـاید بازگشـت بـه توافـق هسـتهای ،۲۰۱۵
منافعـی کـه ایـن توافـق در پـی دارد را از دسـت
بدهـد .مالـی در کنفرانـس منامـه گفـت :زمانـی
فـرا خواهـد رسـید کـه اگر ایـران به پیشـرفتهای
فعلـی خـود ادامـه دهـد ،غیرممکـن میشـود کـه
بـه توافـق هسـتهای برجـام بازگردیـم و منافـع آن
توافـق را بـار دیگـر داشـته باشـیم.
وی افـزود :پیشـرفتهای ایـران زنگ خطـر را در

تمـام منطقـه به صـدا درآورده و ایـن همان چیزی
اسـت کـه به گـذر زمـان سـرعت بخشـیده و همه
مـا را بـه ایـن نقطـه رسـانده کـه بگوییـم زمـان
اندکـی بـرای بازگشـت بـه توافـق هسـتهای برجام
باقـی مانده اسـت.
وی گفـت ایـاالت متحـده در ایـن مـورد بـا چین و
روسـیه «موضعـی مشـترک» دارد« ،چـرا کـه همه
میخواهیـم از وقـوع بحـران جلوگیـری کنیـم.
همـه ما خواهـان جلوگیری از بحرانی هسـتیم که
ایـران در ادامـه ایـن راه ممکن اسـت ایجاد کند».
رابـرت مالـی افـزود :میخواهـم تصریـح کنـم،
هیـچ ابهامی وجـود نـدارد کـه آنهـا [مقامـات
ایـران ] در حـال حاضـر مشـغول چـه کاری
هسـتند ،این کـه میخواهند مذاکـرات را طوالنی
و پیشـرفت در برنامـه هستهایشـان را سـرعت
ببخشـند .

رییس دیوان عالی کشور:

بسیاری از آرای دیوان عالی کشور در عرصه حقوق بشر قابل ارائه است
رییـس دیـوان عالـی کشـور ضمـن تاکیـد بـر
جهانیسـازی نظـام قضایـی بـا اسـتفاده از
ظرفیتهـای موجـود گفـت  :بسـیاری از آرای
دیـوان عالـی کشـور در عرصـ ه حقـوق بشـر قابل
ارائـه اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا از دیـوان عالـی کشـور،
حجتاالسلام والمسـلمین سـید احمـد
مرتضـوی مقـدم در دیـدار رئیـس سـتاد حقـوق
بشـر قـوه قضائیه بـا وی ضمن خـوش آمدگویی،
بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در دیـوان عالـی
کشـور اشـاره کـرد و افـزود :بایـد از ظرفیت های
دیـوان عالـی کشـور بـرای جهانـی سـازی نظـام

قضایـی اسـتفاده شـود.
وی تصریـح کـرد :در تعاملات بیـن المللـی و
سـفرهای هیـأت قضایی بـه کشـورهای مختلف
بایـد دسـت مـا پـر باشـد تـا بتوانیـم پاسـخگوی
سـواالت حقـوق بشـری باشـیم و از طرفـی
دسـتاوردهای مثبـت خـود را ارائـه دهیـم ،بـه
عنـوان مثـال کمیسـیون جبـران خسـارت یـک
نهـاد متعالـی در سیسـتم قضایـی اسـت کـه در
سـفر هیـأت قضایـی بـه ایتالیـا ،بسـیاری از آنهـا
از اینکـه چنیـن نهـادی در سیسـتم قضایـی مـا
وجـود دارد متعجـب بودنـد.
رییس سـتاد حقوق بشـر قـوه قضائیه نیـز در این

دیـدار گفت :نقـش دیوان عالی کشـور در عرصه
حقوق بشـر و حق الناس مهمتـر از دادگاه بدوی
و تجدیدنظـر اسـت و نشـان می دهـد نظـام
قضایـی تـا چـه انـدازه متعالی و پیشـرفته اسـت.
کاظـم غریـب آبادی بـا اشـاره به عملکـرد مثبت
دیـوان عالـی کشـور در برگـزاری مالقات هـای
مردمی گفـت :پیشـنهاد می کنـم از ظرفیـت
صداوسـیما بـه منظـور نشـان دادن اقدامـات و
فعالیت هـای دیـوان عالـی کشـور بـرای عمـوم
اسـتفاده شـود تـا مـردم نیـز در جریـان ایـن امور
قـرار گیرنـد.
وی گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه برخـی آرا دیـوان

عالـی کشـور در زمینـه حقـوق بشـر و عرصه بین
المللـی اهمیـت بسـزایی دارد ،پیشـنهاد می کنم
یکـی از همـکاران مـا ایـن آرا را جهـت بهـره
بـرداری اسـتخراج و گـردآوری کنـد.
غریـب آبـادی بـا بیـان اینکه دیـوان عالی کشـور
یـک نقـش کاملا تخصصـی و حقوقـی در همـه
کشـورها دارد ،افـزود :در همـه محاکـم رئیـس
دیـوان عالـی کشـور در صـدر قضـات اسـت و
مقـام باالیـی دارد و نسـبت بـه دیـوان عالـی دیـد
سیاسـی وجـود نـدارد ،انشـالله از ظرفیـت دیوان
عالـی کشـور در عرصـه بیـن المللـی اسـتفاده
شود.

رییس دیوان عالی کشور:

بسیاری از آرای دیوان عالی کشور در عرصه حقوق بشر قابل ارائه است
رییـس دیـوان عالـی کشـور ضمـن تاکیـد بـر
جهانیسـازی نظـام قضایـی بـا اسـتفاده از
ظرفیتهـای موجـود گفـت  :بسـیاری از آرای
دیـوان عالـی کشـور در عرصـ ه حقـوق بشـر قابل
ارائـه اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا از دیـوان عالـی کشـور،
حجتاالسلام والمسـلمین سـید احمـد
مرتضـوی مقـدم در دیـدار رئیـس سـتاد حقـوق
بشـر قـوه قضائیه بـا وی ضمن خـوش آمدگویی،
بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در دیـوان عالـی
کشـور اشـاره کـرد و افـزود :بایـد از ظرفیت های
دیـوان عالـی کشـور بـرای جهانـی سـازی نظـام
قضایـی اسـتفاده شـود.
وی تصریـح کـرد :در تعاملات بیـن المللـی و
سـفرهای هیـأت قضایی بـه کشـورهای مختلف
بایـد دسـت مـا پـر باشـد تـا بتوانیـم پاسـخگوی
سـواالت حقـوق بشـری باشـیم و از طرفـی
دسـتاوردهای مثبـت خـود را ارائـه دهیـم ،بـه
عنـوان مثـال کمیسـیون جبـران خسـارت یـک

نهـاد متعالـی در سیسـتم قضایـی اسـت کـه در
سـفر هیـأت قضایـی بـه ایتالیـا ،بسـیاری از آنهـا
از اینکـه چنیـن نهـادی در سیسـتم قضایـی مـا
وجـود دارد متعجـب بودنـد.
رییس سـتاد حقوق بشـر قـوه قضائیه نیـز در این

دیـدار گفت :نقـش دیوان عالی کشـور در عرصه
حقوق بشـر و حق الناس مهمتـر از دادگاه بدوی
و تجدیدنظـر اسـت و نشـان می دهـد نظـام
قضایـی تـا چـه انـدازه متعالی و پیشـرفته اسـت.
کاظـم غریـب آبادی بـا اشـاره به عملکـرد مثبت

دیـوان عالـی کشـور در برگـزاری مالقات هـای
مردمی گفـت :پیشـنهاد می کنـم از ظرفیـت
صداوسـیما بـه منظـور نشـان دادن اقدامـات و
فعالیت هـای دیـوان عالـی کشـور بـرای عمـوم
اسـتفاده شـود تـا مـردم نیـز در جریـان ایـن امور
قـرار گیرنـد.
وی گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه برخـی آرا دیـوان
عالـی کشـور در زمینـه حقـوق بشـر و عرصـه
بیـن المللـی اهمیـت بسـزایی دارد ،پیشـنهاد
می کنـم یکـی از همـکاران مـا ایـن آرا را جهـت
بهـره بـرداری اسـتخراج و گـردآوری کنـد.
غریـب آبـادی بـا بیـان اینکه دیـوان عالی کشـور
یـک نقـش کاملا تخصصـی و حقوقـی در همـه
کشـورها دارد ،افـزود :در همـه محاکـم رئیـس
دیـوان عالـی کشـور در صـدر قضـات اسـت و
مقـام باالیـی دارد و نسـبت بـه دیـوان عالـی دیـد
سیاسـی وجـود نـدارد ،انشـالله از ظرفیـت دیوان
عالـی کشـور در عرصـه بیـن المللـی اسـتفاده
شود.

معاون قوانین مجلس:

متنی که درباره نقل و انتقال سند خودرو منتشر شده
دیدگاه معاونت قوانین مجلس نیست
معاونـت قوانیـن مجلـس شـورای اسلامی با رد
متنـی کـه بـا عنـوان نظـر ایـن معاونـت مبنـی بـر
لـزوم «ثبـت سـند نقـل و انتقـال خـودرو در دفتـر
اسـناد» کـه در یکـی از خبرگزاری هـا منتشـر
شـده اسـت تاکیـد کـرد :ایـن متن بـه هیـچ عنوان
نظـر رسـمی این معاونـت نیسـت بلکـه مربـوط بـه
اظهارنظـر یکـی از ادارات کل ایـن معاونـت اسـت
و دیگـر کارشناسـان نظـر متفاوتـی دارنـد ،لـذا
دیدگاه هـای رسـمی این معاونـت در صـورت نیـاز
بـه صـورت صریـح اطلاع رسـانی می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،پـس از انتشـار خبـری مبنـی

بـر ایـن کـه «معاونـت قوانیـن مجلـس شـورای
اسلامی در پاسـخ بـه طـرح استفسـاریه مـاده ۲۹
قانـون رسـیدگی بـه جرایـم رانندگـی اعلام کـرده
کـه سـند نقـل و انتقـال خـودرو بایـد در دفاتـر
اسـناد رسـمی ثبت شـود» ،بهـزاد پورسـید معـاون
قوانیـن مجلـس ضمـن رد ایـن مطلـب ،تاکیـد
کـرد :متنـی کـه منتشـر شـده ،دیـدگاه یکـی از
ادارات کل ایـن معاونـت بـوده و مربـوط بـه فراینـد
کارشناسـی بررسـی طـرح مذکـور اسـت و در ایـن
زمینـه بخش هـای مختلـف دیدگاه هـای متفـاوت
و متضـاد بـا یکدیگـر دارنـد.
وی افـزود :ایـن کـه دیـدگاه یـک اداره بـه عنـوان

نظـر معاونـت قوانیـن منتشـر شـود ،خلاف اصول
حرفه ای و اخالق رسـانه ای اسـت و کسـی که آن
متـن را از سـامانه طرح هـا و لوایـح مجلـس کپـی
کـرده ،اگـر نیـت تخریب مجلـس را نداشـته ،بهتر
بـود بـه سـایر دیدگاه هـا کـه با آن چه منتشـر شـده
کاملا در تضـاد اسـت نیـز اشـاره می کـرد.
معـاون قوانیـن مجلـس شـورای اسلامی با
تاکیـد بـر ایـن کـه ایـن معاونـت هیـچ اظهارنظـر
رسـمی درباره ایـن طـرح و ایـن مسـئله نداشـته و
در صـورت نیـاز آن را بـه صـورت صریـح منتشـر
خواهـد کـرد؛ از همه رسـانه ها درخواسـت کرد :در
چنیـن مواقعـی پیـش از آن کـه متنـی را به مجلس

شـورای اسالمی نسـبت دهنـد آن را از مجـاری
رسـمی پیگیری کننـد تـا بـا انتشـار مطالـب ناقـص
زمینـه تشـویش اذهـان عمومـی و تخریـب نهـاد
قانونگـذاری ایجـاد نشـود.

آستین:

نیاز باشد نیروهایمان را در خاورمیانه افزایش میدهیم

وزیـر دفـاع آمریـکا در جریان سـفر به منامـه تأکید
کـرد کـه ایـن کشـور بـا همپیمانـان بـرای تقویـت
سـامانههای دفـاع هوایـی عربسـتان بـرای مقابلـه

بـا چالشهـا همـکاری میکنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
اسـپوتنیک ،لویـد آسـتین ،وزیـر دفـاع آمریـکا در
اجلاس امنیتـی منامـه گفـت :مـا بـا همپیمانـان
بـرای تقویـت سـامانههای دفـاع هوایی عربسـتان
در مقابلـه بـا چالشها و در راسـتای مقابلـه با ایران
همـکاری میکنیـم .تعهـد ما بـه امنیـت خاورمیانه
قـوی اسـت .مأموریـت مـن حمایـت از دیپلماسـی
بـرای دفـاع از منافـع خودمـان و همپیمانانمـان
اسـت .آمریـکا نیروهایـش را در خاورمیانـه افزایش
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خواهـد داد اگـر نیـاز باشـد.
آسـتین از انصاراللـه خواسـت حمالتشـان را علیـه
عربسـتان متوقـف کننـد و بـه جنگشـان علیه یمن
پایـان دهند.
وی بـر لـزوم انجـام عملیاتهـای بیشـتر بـا
همپیمانـان در منطقـه تأکیـد کـرد.
آسـتین خواهان همـکاری برای مقابله با تروریسـم
در افغانسـتان چـه مقابلـه بـا داعـش و چـه القاعده
شد .
وی تأکیـد کرد :ما با شـرکایمان در عراق و سـوریه

بـرای شکسـت داعش همـکاری میکنیـم .باید از
حاکمیـت و اسـتقالل عـراق در برابـر هـر طرفـی
کـه بخواهـد آن را تهدیـد کنـد یـا از ایـن کشـور
"سوءاسـتفاده" کنـد ،حمایـت کنیـم .مـا از آزادی و
حاکمیـت عـراق دفـاع خواهیـم کـرد.
آسـتین دربـاره عقبنشـینی نیروهـای آمریکایی از
عـراق گفـت :روابـط مـا بـا عـراق خـوب اسـت .ما
با شـرکایمان بـه همکاری درباره آمـوزش نیروهای
امنیتـی و ارائـه اطالعـات بـرای شکسـت داعـش
و مقابلـه بـا اقدامات "تروریسـتی" ادامـه میدهیم.

عراق تمدید مهلت خروج
نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد
فرماندهـی عملیـات مشـترک عـراق تمدیـد مهلـت خـروج نیروهای
آمریکایـی از ایـن کشـور را تکذیـب کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،خبرگـزاری رسـمی عراق (واع) بـه نقـل از
تحسـین الخفاجـی اعلام کـرد :صحبتهـا دربـاره تمدیـد مهلـت
عقبنشـینی نیروهـای آمریکایـی نادرسـت هسـتند و تاریـخ ۳۱
دسـامبر ( ۱۰دی) بـرای خـروج آنها ثابت بوده و تغییر نکرده اسـت.
الخفاجـی اظهـار کـرد :رابطـه عـراق و آمریـکا پـس از خـروج
نیروهـای نظامی یـک رابطـه مشـورتی در حوزههـای آموزشـی،
تسـلیحاتی ،اطالعاتی و امنیتی علیه تشـکیالت تروریسـتی داعش
خواهـد بـود.
جویل هاربـر ،سـخنگوی ائتلاف ضـد داعـش پیشـتر گفتـه بـود:
نقـش ائتلاف ضـد داعـش در عـراق از عملیاتهـای جنگـی بـه
نقـش استشـاری ،حمایتـی و آموزشـی تغییـر خواهـد کـرد.
بغداد و واشـنگتن سـال گذشـته دو دور گفتگوی اسـتراتژیک برگزار
کردنـد کـه اولـی بـه صـورت ویدیـو کنفرانـس و دومـی در واشـنگتن
برگـزار شـد و در نتیجـه آنها آمریـکا خروج تدریجـی نیروهای خود از
عـراق را اعلام و تاکیـد کـرد ،قصد احـداث پایگاههـای دائمی برای
نیروهـای خود در عـراق ندارد.
دور سـوم گفتگوی اسـتراتژیک میـان دو طرف هفتم آوریل گذشـته
بـه ریاسـت مشـترک وزرای خارجـه دو کشـور و بـه صـورت ویدیـو
کنفرانـس برگـزار شـد و دو طـرف در آن توافـق کردنـد کـه نقـش
نیروهـای آمریکایـی و نیروهـای ائتلاف بـه ماموریتهای آموزشـی
و مشـورتی تغییـر کنـد به این ترتیب امکان اسـتقرار دوبـاره نیروهای
نظامی باقـی مانـده در خـارج عراق به این شـرط که دو طـرف درباره
زمـان مذاکـرات فنـی آتـی بـه توافق برسـند ،فراهم شـد.
دور چهـارم گفتگوهـای عـراق و آمریـکا در سـفری کـه مصطفـی
الکاظمـی ،نخسـت وزیـر عـراق اواخـر ژوئیـه گذشـته بـه واشـنگتن
داشـت ،انجـام شـد کـه طـی آن دربـاره خـروج تمامی نیروهـای
آمریکایـی از عـراق تا پایان سـال جـاری میالدی و اسـتمرار آموزش
نیروهـای عراقـی و ارائـه مشـاوره بـه آنهـا و همـکاری اطالعاتـی بـا
آنهـا توافق شـد.
پارلمـان عـراق اوایـل ژانویـه  ۲۰۲۰بـه دنبـال حملـه جنگندههـای
آمریکایـی بـه نزدیکـی فـرودگاه بغداد که به شـهادت سـپهبد قاسـم
سـلیمانی ،فرمانـده سـابق نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران ایـران و
ابومهـدی المهنـدس ،معـاون رئیس حشـد شـعبی عراق ختم شـد،
بـرای بیـرون کـردن نیروهـای خارجـی از خـاک ایـن کشـور تصمیم
گرفت.

اد  امه از ستون روبرو

که بـه عقوبتـی گرفتـار آید».
ذخیـره سـازی آب آشـامیدنی در تانکرهـای روی
پشـت بام ها را اگـر جمـع و تقسـیم کنیـم خـود به
سـدی پـرآب ماننده انـد که به هـر شـبانه روز پر و
خالـی می شـوند.
نتیجـه آنکـه بـه هـر میـزان فنآوری هـای جدیـد
موجـب مصـرف بیشـتر آب شـده انـد بـه همـان
نسـبت می بایـد از ایـن فنآوری هـا بـرای انتقـال و
تأمیـن آب اقـدام نمـود .در اخبـار سـالیان گذشـته
خواندیـم کـه وقتـی ژاپن بـا کاهـش بـاران مواجه
شـد هـر خانـواده ژاپنـی به هنـگام بـاران خـود را
موظـف کردنـد از طریـق پهن کـردن پالسـتیک به
جمـع آوری آب بـاران بپردازنـد.
انسـان وقتـی مجبـور شـود بـا مدیریـت می توانـد
نیازهـای خـود را از راه هـای مختلـف تأمیـن کنـد.
مدیریـت آب یکـی از مهـم تریـن و اساسـی
تریـن کارهایـی اسـت کـه دولـت بایـد بـرای
آن برنامه ریـزی داشـته باشـد ،وقتـی از مـردم
می خواهیـم کـه بـه فرزنـدآوری بـرای پیشـگیری
از پیـری جمعیـت روی آورنـد بایـد در تأمیـن آب،
خـوراک ،مسـکن ،آمـوزش و پـرورش و بهداشـت
آنهـا هـم برنامـه داشـته باشـیم.
زمانـی کـه هـر خانـواده ای  7الـی هشـت فرزند یا
بیشـتر داشـتند و آنهـا را در صحـرا و بیابـان رهـا
می کردنـد تـا قـوت الیموتـی گیـر آورند و بـه گونه
دیگـر جانداران زندگی کنند گذشـته اسـت .سـطح
توقعـات در زندگـی روسـتایی هم بسـیار بـاال رفته
تـا چه رسـد بـه زندگی در شـهرها.
فاصله هـای دور و دراز مکانـی ،وجـود اتومبیـل را
یک ضـرورت بـرای همـگان ایجـاد کـرده و کمبود
زمیـن خانـه سـازی را در ارتفـاع رقـم زده اسـت.
انسـان ها می تواننـد بـا آلودگـی هـوا بسـازند اما از
بلای خشکسـالی ها و بـی آبـی جان سـالم بـه در
نمی برنـد.
بسـیاری از لوله هـا در زیـر زمین پوسـیده و نشـت
آب دارنـد کـه درصـد باالیـی از آب های بهداشـتی
بـه زمیـن فـرو می رونـد و احتمـال نفـوذ فاضلاب
در لوله هاسـت .بـا آب بهداشـتی بسـیاری از
مـردم باغچه هـا و درختـان را آب می دهنـد و یـا
بـه شستشـوی حیـاط خانـه و اتومبیـل می پردازند.
هرزروی آب بعضا از طریق فرسـودگی و شکسـتگی
لوله هـا در خیابانهـا و کوچه هـا دیـده می شـود.
حمام هـای خانگـی بخـش عمـده ای از مصرف آب
خانگـی را بـه خـود اختصـاص می دهند .بـا فرهنگ
سـازی می تـوان مـردم را نسـبت به مصـرف بهینه
آب مقیـد نمود.
نـرخ آب مصـرف خانگی در ایران نسـبت به سـایر
کشـورها نـرخ بسـیار پائینی اسـت از ایـن رو کمتر
در مصـرف آب رعایـت می شـود .هرچنـد بـا توجـه
بـه وضعیـت مالـی مـردم نباید نسـبت بـه افزایش
حامل هـای انـرژی اقـدام نمـود امـا می تـوان
زنگ هـای خطـر را بـه صـدا درآورد.
الیروبـی سـدها یـک ضـرورت اسـت که سـالیانی
اسـت به دسـت فراموشـی سپرده شـده و از اصالح
و بازسـازی لوله هـای آبرسـان غفلت شـده اسـت.
در توالت هـای فرنگـی هـم آب بیشـتری نسـبت به
توالت هـای ایرانـی مصـرف می شـود و مسـائلی از
ایـن قبیل روی مصرف بیشـتر آب تأثیر گذاشـته اند.
آنچـه مهـم اسـت اینکـه بلای خشکسـالی قابـل
پیشـگیری اسـت امیـد کـه دولتمـردان کشـور بـه
ایـن مسـئله توجـه کننـد.
والسالم

فارس
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برخوردار شمردن فارس اشتباه است
اســتاندار فارس گفت :برخوردار شمردن این استان یک اشتباه است چرا که فارس
استانی دارای محرومیتهای بیشمار است ...
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

اعالم آمادگی هالل احمر فارس در خدمات دهی به معتادان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس از آمادگی این جمعیت برای تأمین بخشــی از
هزینههای درمانی ،دارویی ،بهداشتی و خدمات توانبخشی ...

خبرنگار                                                                    صفد ر د وام /عصر مرد م
یاد داشت
telegram.me/safdardavam

استاندار فارس:

برخوردار شمردن فارس اشتباه است

عطاى اين بسته حمايتى را
به لقايش مى بخشند!
نماينـدگان مجلس شـوراى اسلامى با در دسـتور قـرار دادن طرحـى با عنوان
«بسـته حمایتـی بـرای اشـتغال در روسـتاها» ،پيگيـر الحـاق یـک تبصـره بـه
مـاده  ۴۱قانـون کار هسـتند کـه به موضوع تعیین حداقل دسـتمزد سـاالنه در
شـورای عالی کار تاکید دارد ،براين اسـاس کارفرمایان مشـاغل ایجاد شـده در
روسـتاها بـا کمتـر از  ۱۰نفـر کارگـر ،از شـمول حداقـل مزدی که سـاالنه در شـورای عالـی کار تعیین می شـود،
خـارج مى شـوند.
طرحـى كـه تصويـت آن منجـر مـى شـود كـه پرداخـت دسـتمزد ،حـق بیمـه و سـایر مزایـای متعلقـه کارگـران
مشـاغل در سـطح روسـتاها تنهـا بـا تكيـه بـر تفاهم نامـه منعقد شـده بین کارگـر و کارفرمـا خواهد بـود از اين رو
َ
صنـدوق بیمـه هـم متناسـب بـا مبلـغ دریافتـی ،خـود را ملـزم بـه ارائه خدمـات مـى داند.
بـه فـرض تصويـب طـرح مجلـس «کارفرمایان مشـاغل کمتـر از  ۱۰کارکن مناطق روسـتایی» شـامل مصوبات
شـوراى عالـى كار كـه پايـان هر سـال با حضـور اعضاى عاليرتبه شـورا بـراى تعيين حقـوق حداقلى سـال آينده
برگـزار مـى شـود ،نخواهنـد شـد و مـزد كارگران ياد شـده بـا توافق بيـن كارگـر و كارفرما تعيين خواهدشـد.
طـرح در دسـتور كار قـرار گرفتـه اى كـه از سـوى  ۳۸نماینـده مجلس امضـا و در روز  ١٩آبان مـاه اعالم وصول
گرديـد متأسـفانه بـدون در نظـر گرفتن حقـوق جامعه كارگرى بوده اسـت.
اجـراى مـزد توافقـی در روسـتاها از طریـق افـزودن یک تبصره بـه ماده  ۴۱قانـون کار با توجيـه كاهش جمعيت
روسـتايى از  ٤٥درصـد بـه  ٢٥درصـد و يـا دليـل سـازمان جهانـى كار بـراى تحت پوشـش قـرار گرفتـن كارگران
بـه خدمـات بيمـه بازنشسـتگى (هـر چند هـر دو اسـتناد مهم محسـوب مى شـود) ّامـا در روزگارى كه بـا حقوق
حداكثـرى كارگـرى چرخـه اقتصـاد زندگـى روزمره كارگران ايسـتاده اسـت ،اصلأ قابل توجيه نيسـت.
اينكـه در دفـاع از ايـن طـرح مطرح شـده اسـت كـه "هزینه زندگی در روسـتا به مراتـب کمتر از هزینـه زندگی در
شهر هاسـت" هـم از جملـه داليـل غيـر قابـل توجيـه بـه نظر مى رسـد ،يعنـى بايـد نمايندگان بـه اين نكتـه توجه
كننـد كـه يـك كارگـر مسـتقر در روسـتا هـم هزينه تحصيـل فرزنـدان در دانشـگاه و سـربازى و آمـد و رفت هاى
خانوادگـى و اجتماعـى يـا بـه تعبيـر عاميانـه رودربايسـتى دارد و نمـى تـوان صـرف هزينه كمتـر در روسـتا او را از
حقـوق اوليـه كارگـرى آن هم در ايـن وانفسـاى اقتصادى محـروم كرد.
هـر چنـد نماينـدگان مجلـس حامـى ايـن طـرح نيك مـى داننـد كه نرخ ماسـت ،شـانه تخم مـرغ ،كيسـه برنج،
پنيـر و دههـا اقلام ضـرورى روزمره در همه نقاط محروم و برخوردار ،روسـتا و شـهر و كالنشـهر يكسـان اسـت
و فروشـنده هـم ريالـى از قيمـت مصـوب نمى تواند كـم كند.
بـا رويكـرد زندگـى جديـد و دههـا فاكتور هـم ديگر ميـزان توليدات داخلـى برخى اقلام خوراكى نظير ماسـت و
پنيـر و تخـم مرغ در همان روسـتاها هم كاهش چشـمگير داشـته اسـت.
شايسـته اسـت كـه نماينـدگان مجلـس در رابطـه بـا ايـن طـرح نگاهـى بـه گفتـار فعـاالن تشـكل هاى كارگرى
و كارگـران روسـتايى هـم داشـته باشـند ايـن كارگـران روسـتايى همان هايـى هسـتند كـه در وقـت انتخابـات
موجـب بيشـترين تأثيـر در رشـد آمـار رأى دهنـدگان و ورود نماينـدگان بـه پارلمـان شـده انـد ،هـر آينـه كارگران
زحمت كش روستايى هم عطاى اين بسته حمايتى را به لقايش مى بخشند!

اعالم آمادگی هالل احمر فارس در خدمات دهی به معتادان
مهر:مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر فـارس از آمادگـی ایـن جمعیـت بـرای تأمیـن بخشـی از هزینههـای
درمانـی ،دارویـی ،بهداشـتی و خدمـات توانبخشـی مـورد نیـاز معتـادان و خانوادههـای آنهـا خبـر داد.
حسـین درویشـی در نشسـت هم اندیشـی با کارشناسـان شـورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اسـتان فارس،
گفـت :تسـکین آالم بشـری یکـی از اهـداف چهارگانـه نهضـت بینالمللی صلیب سـرخ و هالل احمر اسـت.
او افـزود :آمادگـی خدمـت رسـانی بـه معتـادان نیـز در همیـن راسـتا و بـه منظور کاهـش آسـیبهای اجتماعی،
بهبـود کیفیـت زندگـی و پیشـگیری از معضلات روانشـناختی معتادان بـه ویژه معتـادان متجاهـر و خانوادههای
آسـیب پذیر آنان اسـت.
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر فـارس ادامـه داد :کمـک بـه توانمندسـازی محلات آسـیب پذیـر و کمتـر
برخـوردار از دیگـر محورهـای آمادگـی جمعیـت هلال احمـر در زمینـه مسـائل اجتمـاع محـور به شـمار میرود.
درویشـی اظهـار کـرد :ایـن برنامه بـا محوریـت معاونتهای داوطلبـان ،جوانان و درمان و توانبخشـی در دسـتور
کار قـرار دارد و در حـال برنامه ریزی اسـت.
سـلیمان کرمـی ،دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد مخـدر فارس نیز بـرای ایجـاد هماهنگی و هـم افزایی
بیـن دسـتگاههای اجرایـی مسـئول و کمـک بـه مددجویان ایـن حوزه و به حداقل رسـاندن آسـیبهای ناشـی از
اعتیـاد در اسـتان اعلام آمادگی کرد.

راستگو  :نمایندگان فقط در زمان انتخابات به سراغ کارگران می آیند
مهـر :دبیرخانـه کارگـر اسـتان فـارس از عـدم حضور نماینـدگان مجلس در مراسـم گرامیداشـت سـالروز تصویب
قانـون کار گالیـه کـرد و گفـت :نماینـدگان صحبت هـای کارگران را بشـنوند.
علـی راسـتگو ظهـر شـنبه در آئیـن گرامیداشـت سـالروز تصویـب قانـون کار بیـان کـرد :مشـکالت معیشـتی
در میـان خانـواده کارگـران و کارگـران بـه قـدری افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه هیـچ سـفری زیارتـی و سـیاحتی
نمیتواننـد برونـد و فقـط بـه آن میتـوان تاکیـد کـرد کـه زنـده بمانیـد.
وی افـزود :نماینـدگان مجلسـی کـه خـود را حامی کارگـران میداننـد چـرا حاضـر بـه شـنیدن صحبـت کارگـران
نشـدند و در ایـن گونـه جلسـات حضوری ندارنـد اما در هنگام انتخابات بـا حضور در جمع کارگـران خود را مدعی
حمایـت از کارگـران بیـان میکنند.
راسـتگو تاکیـد کـرد :یکـی از مشـکالتی که کارگران بـا آن مواجه شـدند و دامن بازنشسـتگان را نیز گرفته اسـت
موضـوع مشـکالت معیشـتی اسـت ایـن در حالی کـه کارگران بعد از بازنشسـتگی نیـز اقدام به فعالیـت میکند تا
بتوانـد مشـکالت معیشـتی را کاهـش دهـد کارگـران جـرأت نمیکنند صحبـت کنند و تنهـا بـه فعالیتهای خود
ادامـه میدهنـد تا شـاید در آینده مشـکالت کاهـش یابد.
او افـزود :سـال  ۱۳۹۹و سـال  ۱۴۰۰موضـوع همسـان سـازی در کشـور اجرایی شـد اما این طرح پـس از اینکه
ً
تـورم افزایـش یافـت اصلا قابل توجه نبود و نتوانسـت مشـکالت ایـن جامعـه را کاهش دهد.
راسـتگو در ادامـه خاطرنشـان کـرد ۴۵۰ :هـزار میلیـارد تومـان که پـول کارگران این کشـور در دسـت دولتمندان
اسـت امـا شـاهد هسـتیم کـه در بسـیاری از کارخانههـای صنعتـی امـکان پرداخـت حقـوق کارگـران نیـز وجـود
نـدارد ایـن در حالـی اسـت که نه شهرسـتان اسـتان فـارس بانک رفـاه کارگران ندارنـد این در حالی اسـت که این
بانـک بـا سـهام داری کارگـران از اول انقلاب تاکنـون فعالیت کرده اسـت.
چشم شیشه ای

دشتستان

نمایندگان فقط در زمان انتخابات به سراغ کارگران می آیند
دبیرخانه کارگر استان فارس از عدم حضور نمایندگان مجلس در مراسم گرامیداشت
سالروز تصویب قانون کار گالیه کرد و ...
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ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفت :برخوردار شـمردن این اسـتان یک اشـتباه اسـت
چـرا کـه فارس اسـتانی دارای محرومیتهای بیشـمار اسـت.
اداره کل روابـط عمومـی و امـور بینالملـل اسـتانداری فـارس ،جمعـه بـه نقـل
از محمد هـادی ایمانیـه در دیـدار بـا رئیس بنیاد مسـتضعفان در شـیراز افزود:
خشکسـالیهای  ۱۰سـال اخیـر خسـارتهای زیـادی بـه اقتصـاد این اسـتان
وارد کـرده و فشـار بسـیاری بـه مردم فـارس وارد کرده اسـت.
وی ادامـه داد :کوشـش بـرای ایجاد الگوهـای نوین و دانش بنیان کشـاورزی
میتوانـد روزنـه امیـدی را بـرای شـکوفایی اقتصاد فـارس ایجاد کند.
او اظهـار داشـت :هـر اقدامی کـه مـردم را نسـبت بـه خدمـات نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامی ایران امیدوارتـر کنـد ،خدمـت بزرگـی بـه انقلاب
اسالمی محسـوب میشـود.
اسـتاندار فـارس بیـان کرد :حمایـت بنیاد مسـتضعفان از مناطق کـم برخوردار
اسـتان فـارس ماننـد شهرسـتانهای رسـتم و فراشـبند میتوانـد غبـار
محرومیـت را از چهـره ایـن اسـتان بزدایـد.
ایمانیـه همچنیـن خواسـتار همراهی بنیاد مسـتضعفان بـرای بهرهمندی مردم
از فضـای باغهـای متعلـق بـه ایـن بنیـاد و ایجاد فضـای تفریحی بیشـتر برای
عموم شـهروندان شد.
وی سـاخت مسـکن رایـگان بـرای خانوادههـای دارای دو معلـول و بیشـتر در
اسـتان فارس را خدمتی بسـیار مهم برشـمرد و گفت :اقدام بنیاد مسـتضعفان
در زمینـه سـاخت خانـه برای ایتام اسـتان فارس هم بسـیار ارزشـمند و موجب
رضایتمنـدی ولـی نعمتان انقالب اسـت.
اسـتاندار فـارس خواسـتار بهرهگیـری از املاک بنیـاد مسـتضعفان در اسـتان

فـارس بـه منظور سـاخت مسـکن بـرای جوانان شـد و گفت :تفاهـم نامههای
بنیـاد مسـتضعفان بـا وزارت راه و شهرسـازی در زمینـه سـاخت مسـکن
محرومـان میتوانـد نـور امیـدی را دل جوانـان ایجـاد کنـد.

اسـتاندار فـارس از مشـارکت بنیـاد مسـتضعفان در زمینـه تکمیـل سـاخت
گلزارهـای شـهدا و یادمانهـای شـهدای اسـتان فـارس هـم تقدیـر
کرد.

یاران آخرالزمانی در  5دهستان شیراز

احمد  رضا سهرابی

آخرالزمانـی  14تـا  15فروردیـن مـاه سـال  1400هم
بـا حضـور در مناطـق چابهـار ،حاشـیه شـهر و نقـاط
مـرزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،هـزار و 174
بیمـار را ویزیـت رایـگان کردنـد.
او در همیـن رهگـذر تأکیـد کـرد :کادر پرسـتاران و
پزشـکان عمومـی و تخصصـی ایـن گـروه ،اصـرار
دارنـد کـه فعالیـت و خدماتشـان گمنـام بمانـد.
صبـا بـا گرامیداشـت هفتـه «بسـیج» ،انجـام
واکسیناسـیون سـیار کرونـا در قالـب  3دسـتگاه
اتوبـوس مگاترانـس ،رزمایـش بـزرگ جهادگـران
سلامت و نـذر خـون را از دیگـر فعالیت هـای و
ویـژه برنامه هـای ایـن گـروه جهـادی در هفته بسـیج
برشـمرد.

گـروه جهـادی یـاران آخرالزمانی کانون بسـیج جامعه
پزشـکی بیمارسـتان امتیـاز و فوریـت هـای جراحـی
بیمارسـتان شـهید رجایی ،به مناسـبت هفته «بسیج»
در  5دهسـتان شهرسـتان شـیراز بـه نیازمنـدان و
محرومیـن جامعـه خدمت رسـانی می کنـد.
محمدحسـین صبـا در ایـن زمینـه گفـت :خدمـات
گـروه جهـادی یـاد شـده ،رایـگان و در جهـت
رضایت منـدی مـردم اسـت.
او خاطرنشـان کـرد :در ترکیـب ایـن گـروه جهـادی،
پزشـکان عمومـی و تخصصـی بـه شـکل افتخـاری
حضـور دارنـد.
صبـا همچنیـن گفـت :گـروه جهـادی یـاران

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

واکسیناسیون  ۷۳درصد گروههای هدف در فارس
ایسـنا :سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی و درمانـی شـیراز اعلام کـرد کـه بـا اجـرای
طـرح واکسیناسـیون عمومـی ،بالـغ بـر  ۷۳درصـد از
کل اعضـای گروههـای هـدف( ۱۲سـال و باالتـر)
در نقـاط تحـت پوشـش ایـن دانشـگاه در فـارس علیـه
کروناویـروس واکسـینه شـدهاند.
دکتـر سـید وحید حسـینی شـنبه  ۲۹آبـان در چهارصد و
چهل و هشـتمین نشسـت سـتاد مدیریت کرونا دانشگاه
علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز،
ضمـن تبریـک هفتـه بسـیج ،بـر ضـرورت مراجعـه تمام
افـراد بـاالی دوازده سـال اسـتان فـارس بـرای تزریـق
واکسـن کرونا و گسـترش ایمنـی در سـطح جامعه تاکید
کرد.
حسـینی با اشـاره به پوشـش  ۸۶درصدی واکسیناسیون
نوبـت اول و همچنیـن پوشـش  ۷۳درصـدی
واکسیناسـیون کامـل در افـراد بـاالی دوازده سـال
در فـارس ،همراهـی مـردم و دسـتگاههای مختلـف
خصوصـا بسـیج و سـپاه در اجـرای طرح واکسیناسـیون
و اقدامـات مقابلـهای با شـیوع کروناویـروس در فارس را
مناسـب ارزیابـی کـرد.
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز از مردم فارس
بـه ویژه کسـانی کـه ُدز اول واکسـن را دریافت کـرده اما
عکس :فرشته منصوری

بـرای تزریـق ُدز دوم مراجعـه نکردهاند ،خواسـت هر چه
زودتـر بـا مراجعه به مراکز واکسیناسـیون تعیین شـده در
سـطح اسـتان ،برای تزریـق ُدز دوم واکسـن کرونا اقدام
کننـد تـا بـا هوشـمندی و مشـارکت همگانـی بتوانیـم بر
ایـن بیماری غلبـه کنیم.
چشم شیشه ای

حسـینی همچنیـن بـا قدردانـی از عوامـل اجرایـی
برنامـه واکسیناسـیون علیـه کروناویـروس در فـارس،
اضافـه کـرد :آمارهـای اعلام شـده از سـوی وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی نشـان میدهـد،
واکسیناسـیون بـر کاهـش مـوارد فـوت ناشـی از
تابلو های شهری فقر

کروناویـروس تاثیـر جـدی دارد.
او در ادامـه ایـن نشسـت ،اقدامـات کارگروههـای
مختلـف سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیمـاری کووید،۱۹
وضعیـت آمـار مبتالیـان بـه کروناویـروس در مناطـق
مختلـف اسـتان و آخریـن آمارهـای جانباختـگان ایـن
بیمـاری در شـیراز و دیگـر شهرسـتانهای اسـتان ،روند
انجـام تسـتهای  pcrو سـریع ،میـزان مراجعـه بـه
مراکـز  ۱۶سـاعته ،فعالیـت آزمایشـگاههای تشـخیصی
کوویـد ،۱۹عملکـرد تیمهـای واکسیناسـیون کرونـا
در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و میـزان موجـودی
واکسـن کروناویـروس در اسـتان ،را ارزیابـی کـرد.
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز با گرامیداشت
هفتـه بسـیج گفـت :ویژگی اصلـی بسـیج ،مردمی بودن
آن اسـت و اینکـه مربـوط بـه تمام اقشـار جامعه اسـت و
بـه گروه خاصـی اختصـاص ندارد.
حسـینی گفـت :امیـدوار هسـتم کـه همـه مـا بتوانیـم
بسـیجی باشـیم ،بسـیجی فکـر کنیـم و بسـیجی عمـل
کنیـم ،چـرا کـه بـه فرموده مقـام معظـم رهبری ،بسـیج
عطـر گل اسـت و عصـاره بسـیاری از رشـادتها و
اقدامـات شـهدا در بسـیج وجـود دارد و باید برای نشـان
دادن بیشـتر مقـام و جایـگاه بسـیج در دانشـگاه تلاش
کنیم .
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م
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بسیج مستضعفان صدای صالبت و اسوه صبوری است
حجتاالســام حمید مقامی رئیــس دفتر اســتانی نهاد مقام معظــم رهبری در
دانشگاههای استان فارس بسیج مستضعفان را ...

تخصیص تسهیالت به صندوقهای زنان عشایر فارس
مدیرکل امور عشــایر فارس از پرداخت تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی به صندوقهای
خرد زنان عشایر در این استان خبر داد ...

برداشت  ۴۲۰هزار ت ُن انار در فارس
ایسـنا :کارشـناس مسـئول واحد باغبانی جهاد کشـاورزی فـارس از تولید ۴۲۰
ُ
هـزار تـن انار از سـطح  ۲۴هـزار هکتار بـاغ در این اسـتان خبر داد.
غالمرضـا مالشـفیع ضمـن بیـان اینکـه اسـتان فـارس رتبـه اول سـطح زیـر
کشـت و تولید انار کشـور را دارد ،گفت :برداشـت انار از اواخر شـهریور شـروع
شـده و تـا پایان آبـان ادامـه دارد.
مالشـفیع خاطرنشـان کـرد :همـه سـاله ،برداشـت محصـول انـار در اسـتان
فـارس بـا رقمهـای ِبریـت و حسـین آقایـی آغـاز شـده و با رقـم َربـاب در اواخر
آبـان پایـان مییایـد.
بـه گفتـه ایـن کارشـناس؛ َربـابِ ،بریـت ،شـیرین شـهوار ،حسـین آقایـی،
عروسـک ،فـاروق ،آقایـی و تـرش سـبز بیشـترین ارقـام انارهای اسـتان فارس
است.
مالشـفیع عنـوان کـرد :انارهـای تولیـدی اسـتان فـارس علاوه بـر بازارهـای
داخلـی بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس ،آسـیای میانـه و روسـیه نیـز صادر
میشـود.
کارشـناس مسـئول باغبانـی جهادکشـاورزی فـارس اظهارکرد :عمـده باغهای
انـار اسـتان فـارس در شهرسـتانهای نیریـز ،داراب ،شـیراز ،ارسـنجان،
اسـتهبان ،کازرون و ممسـنی قـرار دارد.

جنـوب غـرب اسـتان در ایـن طـرح قابـل توجـه اسـت و
گامی بـرای تامیـن مسـکن شـریف تریـن اقشـار جامعـه
قلمـداد میشـود.

زمانـی همچنیـن بـه اجـرای طرحهـای ترمیـم و
نوسـازی و بازسـازی مسـکن بعـد از بـروز حوادثـی نظیـر
زلزلـه و سـیل در اسـتان فـارس اشـاره و اضافـه کـرد:
بنیادمسـکن فـارس در سـالهای گذشـته علاوه بـر
اینکـه کارنامـه درخشـانی در اجـرای طرحهـای ترمیـم
و نوسـازی و بازسـازی مسـکن بعـد از بروز حـوادث زلزله
و سـیل داشـته ،بـه عنـوان اسـتان معیـن ،یـاری بخـش
هموطنـان در سـایر اسـتانها نظیـر بوشـهر ،خوزسـتان
و لرسـتان نیـز بـوده اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسالمی اسـتان فـارس
ادامـه داد :مدیریـت امـور اجرایـی و ماشـین آالت بنیـاد
مسـکن در ایـن عرصـه در کوتاهنریـن زمیـن ممکـن به
شـرایط بحرانـی ورود کـرده و کار آوار بـرداری در اغلـب
مناطـق از جملـه خان زنیان شـیراز را انجام داده اسـت.
او همچنیـن بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح مسـکن اقـدام
ملـی در شهرسـتان فیـروز آبـاد و دیگـر نقـاط اسـتان
فـارس گفت :هـدف از اجـرای طرح اقدام ملی مسـکن
بسـتر سـازی و فراهـم آوردن زمینـه رونق تولیـد در حوزه
مسـکن و سـاختمان و جبـران عقـب ماندگی سـالهای

گذشـته است.
زمانـی گفـت :براسـاس مطالعـات طـرح جامـع مسـکن
هـم اکنـون بـه طـور متوسـط کشـور سـاالنه به سـاخت
یـک میلیـون واحـد مسـکونی نیـاز دارد کـه علاوه
بـر پوشـش نیازهـای جدیـد در حـوزه مسـکن ،بتـوان
عقـب ماندگـی سـالهای قبـل در ایـن زمینـه را نیـز
جبـران کـرد و عرضه و تقاضای مسـکن را بـه حد تعادل
رسـاند .طرح اقدام ملی سـاخت مسـکن برای کمک به
ایجـاد ایـن تعـادل طـرح ریزی شـده اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن فـارس افـزود :بـا ایـن حـال
اهـداف جانبـی دیگـری همچـون رونـق اقتصـادی،
ایجـاد و افزایـش اشـتغال در بخش هـای مرتبـط از
جملـه صنعـت ،تولیـد و خدمـات از سـوی مسـئوالن
بخش مسـکن بـه عنوان هدفهـای دیگـر برنامه ریزی
و عملیاتـی سـازی طـرح اقـدام ملـی سـاخت مسـکن
عنـوان میشـود؛ بـر ایـن اسـاس ،اقـدام عملـی و
اختصـاص زمیـن بـرای تولیـد مسـکن در قالـب اقـدام
ملـی یکـی از شـرط های مهـم بـرای تحقـق ایـن طـرح
ملـی اسـت.

در جلسه دیدار با مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو تاکید شد:

فرهنگ سازی و اطالع رسانی صحیح مصرف بهینه آب و برق

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـر لـزوم
فرهنـگ سـازی و اطلاع رسـانی صحیـح در زمینـه آب
و انـرژی بـه ویـژه در بخـش کشـاورزی تاکید کـردو بیان
داشـت :بایسـتی بـا فرهنـگ سـازی صحیـح و تهیـه
محتواهـای مختلـف ،بـه مخاطبـان اهمیـت صرفـه
جویـی ،پرهیـز از هدررفـت آب و انرژی ،صـرف هزینه ها
و زحمـات را یـادآوری نمـود.
کاظمـی ،بـر راه انـدازی کارگـروه اصلاح الگـوی
کشـت کشـاورزی بـه منظـور پیشـگیری از هـدر روی
آب و از سـوی دیگـر ترویـج فرهنـگ مصـرف بهینـه در

بخـش مشـترکین کشـاورزی تاکید کـرد و بیان داشـت:
مجموعـه اقدامـات موثـر و اثربخـش در ایـن زمینـه و
همـکاری سـازنده کلیه مسـئوالن درون و برون اسـتانی
در ایـن رابطـه ،می تواند نقـش موثری دراصلاح الگوی
مصـرف مشـترکان در بخـش کشـاورزی و جلوگیـری از
مصـرف بـی رویـه در ایـن بخـش داشـته باشـد.
در ادامـه ایـن نشسـت ،رییـس شـورای هماهنگـی
مدیـران صنعـت آب و بـرق اسـتان فـارس ،نیـز بـر لزوم
مدیریـت مصـرف بهینـه آب و انـرژی در راسـتای حفـظ
محیـط زیسـت تاکیـد کـرد.

احمدرضـا خسـروی ،اظهـار داشـت90 :درصـد آب
و40درصـد بـرق اسـتان در بخـش کشـاورزی مصـرف
می شـود و بدیهـی اسـت کـه ادامـه ایـن وضعیـت و
مصـرف گرایـی بیـش از حـد اسـتاندارد می توانـد اثـرات
مخربـی بـر محیط زیسـت بـر جـای بگـذارد .مدیرعامل
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان فارس ،ارتقای سـطح
آگاهـی و جلب مشـارکت شـهروندان در زمینـه مدیریت
مصـرف بهینـه آب و انـرژی را از جملـه راهکارهـای
مفیـد و موثـر در زمینـه بـرون رفـت از مشـکالت و
دغدغه هـای محیط زیسـتی برشـمرد و افزود :بسـیاری
از مـردم آگاهـی ندارنـد کـه بـرای تولیـد بـرق و تهیه آب
شـرب چقدر هزینه می شـود ،اگـر در زمینـه هزینه های
سـنگین تولیـد انـرژی و سـایر منابـع ،بـه طـور مناسـب
اطلاع رسـانی شـود ،بـه طـور قطـع مـردم بـا رعایـت
الزامـات مدیریـت مصـرف با صنعت آب و برق مشـارکت
و همراهـی خواهنـد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت ،در ادامـه ایـن نشسـت ،مدیـران
روابـط عمومی صنعـت آب و بـرق اسـتان بـه بیـان
نظـرات و چکیـده ای از فعالیت هـای حـوزه کاری خـود
پرداختنـد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس تأکید کرد:

صنایع فارس از دستاورد شرکت های دانش بنیان استقبال کنند
عصرمردم:
اولیـن همایـش آینده صنایـع ایران با رویکـرد تکنولوژی با
حضـور نماینـده مردم شـیراز و زرقـان در مجلس شـورای
اسلامی ،رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
اسـتان فـارس ،مدیـرکل امـور اقتصـادی اسـتانداری
فـارس ،رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان فـارس،
معـاون دانشـگاه فنـی و حرفـه ای اسـتان فـارس ،رییس
سـازمان بسـیج مهندسـین صنعـت و معـدن فـارس،
رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان و جمعـی
دیگـر از مسـئوالن ملی و اسـتانی در سـالن همایشهای
مجتمـع فرهنگـی رفاهـی دانشـگاه شـیراز برگـزار شـد.
امینرضـا ذوالقـدر ،رئیـس پـارک علـم و فنـاوری
اسـتان فـارس در ابتـدای ایـن برنامـه بـا بیـان بخشـی
از فرمایشـات اخیـر مقـام معظـم رهبـری در رابطـه بـا
شـرکتهای دانشبنیـان ،مطـرح کـرد :طبـق منویـات
اخیـر مقـام معظـم رهبری در دیدار اخیرشـان بـا نخبگان
مـا بایـد سـهم تولیـد دانشبنیـان را کـه در حـال حاضـر
تقریبـا یکدرصـد اسـت بـه پنجدرصـد در یک بـازه زمانی
سـه الـی پنجسـاله برسـانیم.
وی در رابطـه بـا اهمیـت توجـه بـه اسـتارتاپها و
شـرکتهای نوپـا ،گفـت :ایدههـای شـکلگیری بایـد بـا
نـوآوری همـراه باشـد و قابلیـت رشـد و توسـعه بـه صورت

مدیرکل امور عشایر فارس خبر داد

تخصیص تسهیالت به صندوقهای زنان عشایر فارس
ایسـنا :مدیـرکل امـور عشـایر فارس از پرداخـت تسـهیالت  ۵۰میلیون تومانی بـه صندوقهای خرد زنان عشـایر
در این اسـتان خبر داد.
روحاللـه بهرامـی در جمـع خبرنـگاران بیان کرد :طی یکسـال گذشـته به هر کـدام از صندوقهـای متقاضی ۵۰
میلیون تومان تسـهیالت از محل تسـهیالت خشکسـالی و صندوق کارآفرینی تسـهیالت پرداخت شـده اسـت.
او افـزود :اسـتان فـارس در حـوزه عشـایر بـا تشـکیل  ۸۶صندوقهای خـرد زنـان و  ۲۳کانون گردشـگری فعال
جـزو اسـتانهای پایلـوت کشـوری به شـمار میرود.
مدیـرکل امـور عشـایر فـارس اضافه کـرد :این صندوقهـا در زمینههـای ایجاد اشـتغال خانگی ،صنایع دسـتی،
تولیـدات دامی و بومگردی و گردشـگری فعال هسـتند.
بهرامی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن اسـتان قطـب عشـایری کشـور محسـوب شـده و دارای تنـوع ایلـی بـا ترکیـب
قومیتـی بـاال اسـت ،گفـت :زنان عشـایر جمعیتـی موثر و تأثیر گـذار در تصمیـم گیریهای اداره کل امور عشـایر
فـارس هسـتند و بایـد تلاش کنیـم ایـن سـرمایه روز بـه روز قویتر و پیشـرفتهتر شـود.
او تاکیـد کـرد :ثبـت و قانونـی شـدن صندوقهـا و تشـکیل تعاونـی زنـان عشـایری یکـی از اولویتهای سـازمان
اسـت ،کـه تاکنـون فـارس به عنوان اسـتان پایلوت در کشـور با اختصاص دادن تسـهیالت جذب شـده ماده ۱۰
و  ۱۲خشکسـالی بـه امـور زنـان توانسـته حقـوق اجتماعـی و اقتصادی زنـان را حفظ کند.
مدیـرکل امـور عشـایر فـارس بـا بیـان اینکـه جامعـه عشـایری همـواره در فرآینـد توسـعه کشـور نقـش ارزنـدهای
دارنـد ،افـزود :از ایـن رو اشـتغال از مهمتریـن فرآینـد زندگـی ایـن جامعـه بـه شـمار میآیـد.
بهرامی بـا بیـان اینکـه تـا کنـون اقدامـات چشـمگیری در زمینـه خـروج از حالـت تـک بعـدی دامـداری در میان
عشـایر فـارس انجام شـده اسـت ،عنوان کـرد :رونق شـرکتهای دانش بنیان و پـرورش گیاهان دارویی بخشـی
از اقداماتـی اسـت کـه باعـث اشـتغال و رونـق زندگی این جامعه شـده اسـت.

حجتاالسالم حمید مقامی مطرح کرد:

شاخص تامین مسکن نیازمندان در فارس باالتر از میانگین کشور است

عصرمردم:
رییـس شـورای هماهنگـی مدیـران صنعـت آب و
بـرق اسـتان فـارس و مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی
بـرق اسـتان فـارس بـه همـراه مدیـران دفاتـر روابـط
عمومی شـرکت های آب و بـرق اسـتان فـارس ،بـا
مدیـرکل دفتـر روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی وزارت
نیـرو دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن دیـدار مدیـرکل دفتـر روابـط عمومـی و اطلاع
رسـانی وزارت نیـرو ،اطالعرسـانی و انتقـال دقیـق و
شـفاف عملکـرد و فعالیت هـای شـبانه روزی کارکنـان
صنعـت آب و بـرق را از مهمتریـن وظایـف روابـط
عمومیهـای صنعـت آب و بـرق عنـوان کـرد.
"علیاکبرکاظمـی" اظهـار داشـت :در حـال حاضـر
تمامی کارکنـان خـدوم صنعـت آب و بـرق کشـور بـه
صـورت شـبانه روزی در تالشـند تـا خدمـات ارزنـده
وشایسـته ای را بـه مـردم عرضه کننـد ،بنابراین ضروری
اسـت مدیـران روابـط عمومیهـای صنعـت آب و بـرق
بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای اطلاع رسـانی ،مـردم را از
زحمـات ایـن تالشـگران و فعالیتهای انجام شـده آگاه
سـازند.

اجرای  120ویژه برنامه هفته بسیج در ارسنجان
سرهنگ پاسدار فرج اهلل قیطاسی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ارسنجان در نشست
خبری هفته بسیج که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ...

بسیج مستضعفان صدای صالبت و اسوه صبوری است

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:

ایسـنا :مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس تاکیـد
کـرد کـه شـاخص تامیـن مسـکن بـرای نیازمنـدان و
مددجویـان نهادهـای حمایتـی ایـن اسـتان باالتـر از
میانگیـن کشـوری اسـت.
عطاءاللـه زمانـی در حاشـیه بازدیـد از اقدامـات بنیـاد
مسـکن شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت :بنیـاد مسـکن از
همـه ظرفیتهـا بـرای تامین مسـکن و ایجـاد تحول در
مسـکن روسـتایی بهـره گیـری خواهـد کـرد.
او بـه احـداث  ۳۵۰۰واحـد مسـکونی ویـژه نیازمنـدان
در اسـتان فـارس اشـاره و اضافـه کـرد :احداث مسـکن
ویـژه مددجویـان و نیازمنـدان کـه بخـش قابـل توجهـی
از آن در فیـروز آبـاد و شهرسـتانهای جنـوب غـرب
فـارس رقـم خورده اسـت برگ زرینـی بر افتخـارات بنیاد
مسـکن اسـت کـه در هیـچ جـای کشـور موارد مشـابهی
ندارد.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن فـارس بـا بیـان اینکـه
شـاخصهای تامیـن مسـکن نیازمنـدان و مددجویـان
در ایـن اسـتان فراتـر از شـاخصهای کشـوری اسـت،
افـزود :سـهم شهرسـتان فیـروز آبـاد و شهرسـتانهای
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تیمـی و بـا حمایتهـای سـرمایهگذاری همـراه شـود.
ذوالقـدر در ادامـه خواسـتار حمایت ویژه تمامی مسـئوالن
از شـرکتهای دانشبنیـان بـه ویـژه حمایـت از
دانشـگاهیان و قشـر دانشـجو بـه منظـور پررنـگ نمودن
نقـش فنـاوری و تکنولـوژی در صنایـع ایـران شـد.
حمیدرضـا ایـزدی ،رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت اسـتان فـارس در ایـن برنامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه
صنایـع ایـران و صنعـت فـارس بایسـتی از خدمـات و

دسـتاوردهای شـرکتهای دانشبنیـان اسـتقبال کننـد،
مطـرح کـرد :صنعـت نقـش مهمـی در توسـعه اقتصادی
دارد کـه اگـر در فرآیند فعالیتی آن به ویـژه در زمینه تولید
و عرضـه محصـوالت آن ،امـکان بکارگیـری از راهکارهـا
و خدمـات شـرکتهای دانشبنیـان فراهـم شـود ،قطعـا
ضامـن پایـداری آن بنـگاه اقتصـادی و زمینهسـاز ایجـاد
ارزش افـزوده آن واحـد تولیـدی خواهـد شـد.
وی ادامـه داد :امـروزه تحقیـق و توسـعه در هـر

کارخانـه و واحـد تولیـدی و اقتصـادی بـه عنـوان یـک
بخـش توسـعهدهنده و پیشـران محسـوب میشـود کـه
شـرکتهای دانشبنیـان بـا تکیه بـر تحقیقـات راهبردی
و کاربـردی خـود یـک ظرفیـت قابـل اطمینـان بـرای
صنعـت مـا هسـتند.
حمیدرضـا ایـزدی در رابطـه بـا افزایـش مشـارکت
دانشـگاهیان و دانشـجویان در بخـش صنعـت ،بیـان
داشـت :ارتبـاط صنایـع مختلـف بـا دانشـگاهها و مراکـز
تحقیقاتـی نظیـر شـرکتهای دانشبنیـان یـک ضـرورت
اساسـی اسـت کـه مـا بـه صـورت مـداوم بـر ایـن ارتبـاط
تاکیـد داریـم تـا بتوانیـم در زمینـه پـرورش منابـع انسـانی
توانمنـد و ایجـاد شـرایط مناسـب در رابطه بـا فرهنگ کار
گروهـی ،نقشآفریـن باشـیم.
حسـین پناهی ،رئیس سـازمان بسـیج مهندسـین صنعت
و معـدن اسـتان فـارس ،فعالیتهـای آن مجموعـه را در
راسـتای تحقـق شـعار سـال و به نتیجـه رسـاندن منویات
مقـام معظـم رهبری دانسـت و در این زمینـه مطرح کرد:
در پـروژه اخیـر ایـن سـازمان ،پایـش و عارضهیابـی ۶۰۴
واحـد صنعتـی و  ۷۰واحد معدنـی با فعالیتهـای متداوم
دو کلینیـک تخصصـی در دانشـگاه فنـی و حرفـهای و
شـهرک صنعتـی در حـال انجـام اسـت کـه هـدف از آن
کمـک به رفـع موانـع تولید اسـت.

عصرمردم:
حجتاالسلام حمیـد مقامی رئیـس دفتـر اسـتانی نهـاد مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاههای اسـتان فـارس
بسـیج مسـتضعفان را صـدای صالبـت واسـوه صبـوری دانسـت وهفتـه بسـیج را تبریـک گفـت.
حجتاالسلام حمیـد مقامی رئیـس دفتـر اسـتانی نهـاد مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاههای اسـتان فـارس
کفـت :مکتـب بسـیج مسـتضعفان همان مکتب ارزشـمند سـلیمانیها اسـت که امـروزه در جامعـه بهعنوان یک
الگـو و حرکـت جهـادی باایمـان راسـخ درراه خدا گام برداشـته میشـود.
در پیام حجتاالسالم مقامی آمده است :
بسـیج وروحیـه بسـیجی ،ترکیبی اسـت از ایمان راسـخ بـه خداوند متعـال و دغدغه داشـتن برای اهـداف متعالی
نظـام جمهـوری اسلامی که همیـن امـر موجـب شـده صـدای صالبت بسـیج درجهـان به گوش برسـد چه بسـا
ً
اگـر تفکـر و ایمان بسـیج در دوران هشـت سـال دفـاع مقدس نبـود قطعا نمیتوانسـتیم در برابر دشـمن و جهان
اسـتکبار وغـرب ایسـتادگی کنیم.هفتـه بسـیج مسـتضعفان فرصـت مبارکـی اسـت بـرای تجلیـل از بزرگمردان
جانبرکفـی کـه بیتردیـد باروحیـه بسـیجی خـود درراه خـدا برای عـزت و سـربلندی وطـن گام برمیدارند.

لزوم استفاده از همه ظرفیت های پیش رو
برای پیشبرد طرح مسکن اقدام ملی در شرق فارس
عصرمردم:
شسـت شـورای مسـکن شهرسـتان داراب بـا حضـور امیری معـاون عمرانـی فرمانداری ویـژه شهرسـتان داراب،
حسـن زاده مدیر بنیاد مسـکن داراب ،مهندس میزان مدیر طرح اقدام ملی مسـکن شهرسـتانهای فسـا ،داراب
و زریـن دشـت ،بخشـداران و روسـای ادارات شهرسـتان داراب در سـالن فرمانـداری ویـژه شهرسـتان داراب در
خصوص بررسـی مشـکالت طـرح اقدام ملـی مسـکن برگزارگردید.
محمد هـادی میـزان مدیـر طـرح اقدام ملی مسـکن شهرسـتانهای فسـا ،داراب و زرین دشـت در این نشسـت با
بیـان اینکـه شهرسـتان های یـاد شـده از جملـه مناطق پیشـتاز در اجـرای طرح مسـکن اقدام ملی اسـت افزود:
الزم اسـت شـهرداری ها  ،ارگان هـای دولتـی مسـوول و همـه نهادهایی که دغدغه تامین مسـکن شـهری برای
شـهروندان درایـن مناطـق دارنـد پای کار باشـند تـا بتوان اهداف تعریف شـده برای مسـکن اقدام ملـی را اجرایی
کرد.
وی خاطـر نشـان کـرد :طـرح اقـدام ملی سـاخت مسـکن بـه منظور احداث شـمار قابـل توجهی واحد مسـکونی
در شهرسـتان های شـرق فـارس و دیگـر مناطـق ایـن اسـتان و بـه دنبـال تعریـف مجموعـهای از راهبردهـا و
سیاسـتهای کالن در حـوزه مسـکن برنامهریـزی و عملیاتـی شـده اسـت.
مهنـدس میـزان گزارشـی از رونـد پیشـرفت طرح هـای مسـکن ملـی در این شهرسـتان ها ارائـه داد و گفـت :بنا
بـر اعلام مسـئوالن مسـکن ،یکی از سیاسـت های اصلـی در این زمینـه اجرای پروژه هـای آماده سـازی زمین،
انبـوه سـازی مسـکن وارائـه خدمات از طریق مشـارکت بـا بخش خصوصی اسـت؛ در واقع مهمتریـن حرکت این
اسـت کـه دغدغـه زمیـن را بـرای مـردم و تولیدکننـدگان برطـرف کـرده و تولیـد مسـکن را افزایش دهد تـا عرضه
و تقاضـا متعادل شـود.
مدیـر طـرح اقـدام ملـی مسـکن شهرسـتانهای فسـا ،داراب و زرین دشـت اضافـه کرد  :بـر اسـاس ارزیابی های
انجـام شـده هـم اکنـون در بیشـتر شـهرها بـه طـور متوسـط ،بیـش از نیمـی از هزینه سـاخت مسـکن مربوط به
هزینـه تامیـن زمیـن اسـت همیـن موضوع منجر به افزایش قیمت تمام شـده سـاخت مسـکن و چالش بسـیاری
از سـازنده ها در دوره هـای جهـش قیمتـی بـرای ورود بـه عرصه سـاخت و سـاز می شـود.
وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه طرح مسـکن ملـی در این شهرسـتان ها راهگشـای حل مشـکل مسـکن جوانان
و متقاضیـان مسـکن در شـهرهای زیـر  25هـزار نفـر جمعیـت باشـد و بتـوان در آینـده نزدیک زمینه مشـارکت و
همراهـی طریـف وسـیعی از انبـوه سـازان و مسـکن سـازان را دراین طرح شـاهد بود.
معـاون فرمانـدار داراب و بخشـداران و مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان داراب هـم درایـن نشسـت بـا اظهـار نظر
پیرامـون طـرح مسـکن اقـدام ملـی برخـی از تنگناهـای موجـود بـرای اجـرای این طـرح را برشـمردند.

 13کیلومتر از بزرگراه گردشگری شیراز-سپیدان –یاسوج
در دست اجرا می باشد
عصرمردم:
قسـمتی از بزرگراه شـیراز – سـپیدان – یاسـوج به طول  13کیلومتر از ورودی شـهر سـپیدان به دلیل گره ترافیکی
در دسـت اجرا می باشد.
سـید مصطفـی تقـوی معاون سـاخت و توسـعه راههـای راه و شهرسـازی گفت :طول بزرگراه شـیراز – سـپیدان –
یاسـوج  130کیلومتـر می باشـد کـه  100کیلومتـر آن در حوزه اسـتان فارس اسـت.
وی افـزود :از طـول  100کیلومتـر در حـوزه اسـتحفاظی اسـتان فـارس  72کیلومتـر از شـیراز تـا سـپیدان و
کمربنـدی جنوبـی سـپیدان بـه اتمـام رسـیده و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت.
سـید مصطفـی تقـوی اشـاره کـرد :این محـور مهمترین محور گردشـگری جنوب کشـور و اتصال بین دو اسـتان
فـارس و کهگیلویـه و بویـر احمد اسـت و از لحـاظ ترافیک عبـوری از حجم باالیی برخوردار اسـت.
او خاطر نشان ساخت :اعتبار الزم جهت انجام این  13کیلومتر  1200میلیارد ریال می باشد.
معـاون سـاخت و توسـعه راههـای راه و شهرسـازی فـارس گفـت  15 :کیلومتـر باقیمانـده از بزرگـراه سـپیدان –
یاسـوج در حـوزه اسـتحفاظی اسـتان فـارس نیـز مطالعه شـده اسـت.
سید مصطفی تقوی اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات الزم بتوانیم پروژه را زودتر به اتمام برسانیم.

اجرای  120ویژه برنامه هفته بسیج در ارسنجان
داور یزدانی /ارسنجان
سـرهنگ پاسـدار فـرج اللـه قیطاسـی فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج ارسـنجان در نشسـت خبری هفته بسـیج
کـه بـا حضـور اصحاب رسـانه برگزار شـد .ضمـن تبریک هفتـه پرخیر و برکت بسـیج و گرامیداشـت یـاد و خاطره
شـهدا گفـت :امسـال بـا اسـتفاده از همـه ظرفیتهای شهرسـتان هفتـه بسـیج را باشـکوه برگزار خواهیـم کرد.
وی عنـوان کـرد :برنامههـای گرامیداشـت هفتـه بسـیج بـا محوریـت خدمت بـه مردم بـوده و در این راسـتا هفته
بسـیج امسـال با شـعار «بسـیج پـاره تن مـردم» آغاز خواهد شـد.
سـرهنگ قیطاسـی خاطـر نشـان کـرد کـه امسـال بیـشاز  120برنامـه در هفتـه بسـیج برگـزار خواهد شـد که از
مهمتریـن برنامه هـا دیـدار بـا امـام جمعـه ،رژه خودرویـی ،گلبـاران قبـور شـهدا ،ویزیـت رایـگان اقشـار محـروم
جامعـه ،نشسـت های بصیرتـی ،یـادواره شـهدای پایگاهـی و محلـه ای ،افتتـاح طرحهـای عمرانـی ،اردوهـای
جهـادی ،کمکهـای مؤمنانـه ،افتتـاح پایـگاه قرآنـی ،برگـزاری میـز خدمت در شـهر و روسـتا و همایـش ازدواج
آسـان همـراه بـا اهـدای جهیزیـه بـه خانواده هـای نیازمنـد می باشـد.
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج ارسـنجان در ادامه گفت :حماسـه اقتدار بسـیج همزمان با سراسـر کشـور روز 3
آذر بـا حضـور  750نفر از بسـیجیان شهرسـتان ارسـنجان بطـور متمرکز برگزار خواهد شـد.
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ورزش موجب کاهش التهاب مزمن می شود

مهــر :به گفته محققان ،ورزش با کاهش التهــاب می تواند به درمان برخی بیماری ها مانند
آرتروز ،سرطان و بیماری قلبی کمک کند .در مطالعه جدید محققان دانشگاه ناتینگهام مشخص
شــد که ورزش در افراد مبتال به آرتروز نه تنها باعث کاهش درد آنها میشود ،بلکه میزان مواد
التهابی (موســوم به سیتوکین ها) را نیز کاهش میدهد .همچنین تولید میزان موادی موسوم به
اندوکانابینوئیدها را نیز افزایش میدهد.جالب اینجاســت روشی که ورزش منجر به این تغییرات
شــد ،همراه با تغییر میکروبهای روده بــود .ورزش برای کاهش التهــاب مزمن ،که به نوبه
خود باعث بســیاری از بیماریها از جمله ســرطان ،آرتروز و بیماریهای قلبی میشود ،اقدامی
شناخته شــده اســت اما اطالعات کمی در مورد چگونگی کاهش التهاب وجود دارد .گروهی از
دانشــمندان به سرپرستی پروفســور «آنا والدز» ۷۸ ،بیمار مبتال به آرتروز را تحت آزمایش قرار
دادنــد ۳۸ .نفر از آنها به مدت  ۶هفته هر روز  ۱۵دقیقه تمرینات تقویت عضالت انجام دادند و
 ۴۰نفر هیچ کاری انجام ندادند.
در پایان مطالعه ،شــرکتکنندگانی که اقدام ورزشــی انجام داده بودنــد ،نه تنها درد خود را
کاهش دادند ،بلکه میکروبهای بیشــتری در رودهشان داشتند که مواد ضدالتهابی ،میزان کمتر
سیتوکینها و میزان باالتر اندوکانابینوئیدها را تولید میکردند.
افزایش اندوکانابینوئیدها به شــدت با تغییــرات در میکروبهــای روده و مواد ضدالتهابی
تولید شده توسط میکروبهای روده به نام  SCFASمرتبط بود .در واقع ،حداقل یک سوم از
اثرات ضدالتهابی میکروبیوم های روده به دلیل افزایش اندوکانابینوئیدها بود.

پنیر پیتزا برای کودکان چه فواید و مضراتی دارد؟

بیتوته :پنیر پیتزا یکی از مواد غذایی اســت که اســتفاده و کاربــرد فراوانی در تهیه و تولید
فست فودها دارد .برخی از فست فودها بدون استفاده از این پنیر اصال قابل تهیه نمی باشند.
این پنیر یکی از پر چرب ترین مواد غذایی است که از آن برای تهیه انواع پیتزا به کار می رود
و به علت میزان چربی باالیی که دارد بسیار چاق کننده بوده و حتی سرطان زا می باشد.
پنیر پیتزا از شــیر پر چرب تهیه می شــود .پنیر پیتزا در دو نوع گیاهی و حیوانی وجود دارد.
نوع حیوانی آن با استفاده از مواد لبنی مانند روغن و کره و کازئین تهیه می شود و نوع دیگر آن
منشاء گیاهی دارد .اما هر دو نوع ذکر شده به علت اینکه دارای میزان قابل توجهی چربی هستند
مضر می باشــد .زیرا چربی موجود در این پنیر اشباع شده و ترانس است .برای اینکه از مصرف
فست فود ها ضرر کمتری را متحمل شوید می توانید آن ها را با سبزیجات فراوان مصرف کنید.
مواد تشکیل دهنده پنیر پیتزا
همه ما پنیر پیتزا را به عنوان یک پنیر کش دار می شناســیم و از خوردن آن به همراه پیتزا
لــذت می بریم .اما این کش دار بودن پنیر به علت این اســت کــه در تهیه آن از میزان زیادی
اسید چرب ترانس استفاده شده است .این ماده بسیار مضر بوده و باعث گرفتگی رگ های خونی
می شود .به طور کلی یک برش از پنیر پیتزا حاوی مواد بسیار مضری برای بدن می باشد .در این
مقدار پنیر پیتزا یک گرم قند و بیش از  20گرم چربی وجود دارد .از دیگر مواد تشــکیل دهنده
این ماده خوراکی ســلنیوم ،فوالت ،فسفر ،کربوهیدرات ،فیبر رژیمی ،تیامین و نیاسین می باشد.
به طور کلی پنیرها به دو گروه انعقادی و فرا پاالیش تقسیم می شوند .در نوع انعقادی به ترکیب
پنیر ها آنزیم اضافه می شــود و پروتئین های نامحلول رســوب می کنند و پس از آب گیری به
آن نمک اضافه می کنند .در فرا پاالیش برای تهیه و تولید پنیر از شیر کمتری استفاده می شود
و این نوع پنیر دارای انرژی باالتری اســت .به دلیل اینکــه پنیر پیتزا از مواد مضر و خطرناکی
مانند چربی ها و قند باال تشکیل شده است برای سالمتی بسیار زیان آور بوده و به عنوان قاتل
سالمتی شناخته می شود .توصیه می شود حتی االمکان این ماده غذایی را به همراه سبزیجات
فراوان مصرف کنید تا حداقل مواد مضر موجود در آن کمتر جذب بدن شود.
پنیر پیتزا برای کودکان
پنیر پیتزا از موادی تشــکیل شده است که دارای خواص پنیر معمولی می باشد و مانند بقیه
پنیر ها حاوی پروتئین و کلســیم می باشد و در صورتی که به اندازه مصرف شود برای کودکان
ضــرری ندارد .مصرف پنیر پیتزا باعث جذب چربی در بدن می شــود ،در تهیه این ماده غذایی
از چربی اشــباع شــده استفاده شــده اســت و مصرف هر نوع غذای حاوی چربی باعث ایجاد
بیماری های قلبی ،عروقی ،کبد چرب و اضافه وزن و چاقی می شــود .پنیر پیتزا همچنین حاوی
مقداری نمک اســت .در کشور ما مصرف روزانه نمک باید در حدود سه تا  5گرم باشد .با توجه
به این که این میزان در انواع فست فودها بیشتر از این مقدار یعنی در حدود  7تا  10گرم است
باعث می شود تا چربی و کالری بیشتری جذب بدن شود .اگر پیتزا و غذاهای مشابه آن به طور
متوســط یک یا دو بار در ماه مصرف شود اشکالی ندارد اما در صورتی که به خوردن این غذاها
عادت کنید و بیشتر از دو بار در ماه مصرف کنید زمینه را برای ایجاد انواع بیماری ها برای خود
فراهم کرده اید .استفاده زیاد این نوع پنیر بر روی پیتزا سبب می شود تا کالری آن باال برود.
مصرف انواع پنیر برای کودکان
پنیر و سایر غذاهای لبنی منبع خوبی از کلسیم و پروتئین هستند .اما ممکن است با خود فکر
کنید که آیا باید محدودیتی برای پنیر در رژیم غذایی فرزند خود قائل شوید.
پنیر! این یکی از آن غذاهای رایجی است که اکثر ما می خوریم .حتی می توانیم بگوییم که
از غذاهای مورد عالقه ما اســت! اما آیا می دانستید که اکثر پنیر ها در واقع برای کودکان عالی
نیســتند؟ پنیر برای کودکان ممکن است کمی سخت باشد زیرا اغلب سدیم زیادی دارد .اما این
بدان معنا نیست که شما هرگز نمی توانید به آنها پنیر بدهید!
تغذیــه کــودکان با پنیر به طور کلی منع نشــده اســت امــا توصیه می شــود در این امر
محدودیت هایی ایجاد کنید .این محدودیت ها شامل انواع خاص پنیر ها می شود.
بیشتر پنیری که مخصوص بچه ها به بازار عرضه می شود ،سدیم باالیی دارد! پنیر خامه ای
یک نوع محبوب اســت و اغلب می تواند  350میلی گرم ســدیم در نصف فنجان داشته باشد.
پنیر رشته ای معمو ًال حدود  200میلی گرم سدیم در هر چوب دارد و میزان سدیم موجود در هر
 30گرم پنیر چدار  200میلی گرم است.
چرا باید مصرف پنیر در کودکان را محدود کرد؟
نمــک به عنوان یک نگهدارنده طبیعی عمل مــی کند .از آن در پنیر برای کنترل رطوبت و
باکتری ها استفاده می شود ،عالوه بر این برای بهبود طعم بسیاری از انواع آن استفاده می شود.
همه نمک هــای موجود در پنیر برای اهداف کاربردی وجود نــدارد .همانطور که می بینید اگر
به هر خواربار فروشــی سر می زنید متوجه خواهید شــد که انواع مختلف پنیر می توانند مقادیر
بســیار متفاوتی از ســدیم داشــته باشــند .هر یک از تولید کنند گان پنیر ترجیح می دهند که
دســتورهای خود را برای پنیر های خود داشته باشند ،بنابراین مهم است که همیشه برچسب ها
را بررسی کنید .حتی اگر نوعی پنیر باشد که معمو ًال مقدار کمی سدیم دارد .کودکان در مقایسه
با بزرگســاالن باید میزان کمتری نمک مصرف کنند .به همین علت یکی از دالیل محدودیت
مصرف پنیر برا کودکان وجود نمک فراوان در آن است .کودکان زیر دو سال بهتر است پنیرهای
چرب مصرف کنند زیرا چربی برای رشــد مغز مفید است .اما حتما از پنیرهای پاستوریزه استفاده
کنید.

سرطان از عوارض احتمالی عفونت کووید ۱۹

مهر :محققان هشــدار می دهند عفونت ناشــی از کرونا ویروس به دلیل اختالل در اتوفاژی
(خودخواری) ممکن است منجر به ابتال به سرطان ،به خصوص سرطان کلورکتال شود.
تیمی متشــکل از محققانی از دانشگاه تورین ایتالیا ،دانشگاه شــیراز ایران ،دانشگاه مانیتوبا
کانادا ،دانشگاه میشیگان آمریکا ،و دانشگاه سیلسیان لهستان دریافتند سرطان یکی از مشکالت
بالقوه در نتیجه ســندرم کووید طوالنی مدت است چراکه کروناویروس توانایی ایجاد اختالل در
اتوفاژی سلول میزبان انسانی را داراست.
به گفته محققان ،اگرچه کروناویروس یک ویروس انکوژنیک (ویروس مستعد سرطان زایی)
نیست ،اما احتمال ریسک باال ابتالء به سرطان در بازماندگان کووید  ۱۹بی نهایت باالست.
مشــخص شــده اســت که بازماندگان کووید  ۱۹دچار عالئمی طوالنی مدت میشوند که
به «ســندرم کووید طوالنی» معروف اســت .اما با توجه به شــواهد اخیر نشان دهنده مقاومت
بلندمدت در مقابل آنتی ژنهای کروناویروس در بافتها و بروز اطالعات در رابطه با تعامل بین
پروتئینهای کروناویروس و اجزای مختلف سیســتم اتوفاژی سلول میزبان ،عوارض بلندمدت
مشاهده نشده این عفونت ،نظیر افزایش خطر بروز مشکالت بدخیم ،باید مورد بررسی قرار گیرد.
در میزبان انسانی ،اتوفاژی نقش اساسی در حفظ هموستاز سلولی از طریق حذف اندامکهای
آسیب دیده ،پروتئینهای غیرعادی ،و ارگانیزمهای مهاجم دارد .ایجاد عیب و نقص در اتوفاژی
با مشکالت مختلف پاتولوژیکی نظیر سرطان مرتبط است.
ایجاد عیب و نقص در اتوفاژی میتواند منجر به انباشــت میتوکندری آســیب دیده و تغییر
متابولیســم ســلولی شــود که حالت اکسایشــی باالیی را به همراه دارد .این آسیب مزمن به
اندامکهای ســلولی و پروتئینها و انباشت آسیب ژنتیکی در سلولهای دارای اتوفاژی معیوب
میتواند منجر به ابتالء به انواع بیماریهای بدخیم نظیر سرطان کلورکتال شود.
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مهــر :هفتــه جــاری انجمــن قلــب آمریکا
دستورالعملهای غذایی جدیدی را برای نحوه غذا
خوردن با حفظ ســامت قلب و عروق منتشر کرد
که اولین بهروزرســانی از ســال  ۲۰۰۶تا به حال
محسوب می شــود .فهرست زیر بر اساس آخرین
توصیههای رژیم غذایی انجمن قلب آمریکا است،
کــه بهتریــن پروتئینهای مصرفــی برای حفظ
سالمت قلب را معرفی میکند.
ماهی
اسیدهای چرب اُمگا  ۳موجود در ماهی به طور
مســتقیم برای قلب مفید اســت و همچنین یکی
از دالیلی اســت کــه خوردن منظــم آن با عمر
طوالنیتر مرتبط اســت .به گفته محققان ،بدن ما
نمیتواند اســیدهای چرب امگا  ۳بسازد ،بنابراین
باید آنها را از طریق غذا دریافت کنیم .ماهیهایی
کــه دارای بیشــترین امگا  ۳هســتند عبارتند از:
ســالمون ،ســاردین ،ماهی خــال مخالی ،ماهی
کاد ،شــاه ماهی ،قزل آال و تن .ماهی سرشــار از
اُمگا ۳عالوه بر اینکه برای قلب مفید است ،برای
سالمت مغز نیز مهم است.
مغزیجات آجیلی
ایســنا :عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
جندی شــاپور اهواز با اشاره به چگونگی مواجهه با بیمار
دچار مســمومیت ،گفت :بهترین کار بــرای بیمار دچار
مســمومیت ،این اســت که هیچ اقدامی نشود؛ اقداماتی
مانند وادار کردن بیمار به استفراغ ،میتواند کشنده باشد.
دکتر علیحســن رحمانی در خصوص اقدامات اولیه
درمان مسمومیت اظهار کرد :بهترین کار برای بیمار دچار
مسمومیت ،این اســت که هیچ اقدامی نشود مگر اینکه
با مرکز مســمومیتها تماس بگیرند یا بیمار را به مرکز
درمانــی مجهز ارجاع دهند .وی افــزود :برخی یک فرد
مسمومشــده را وادار به استفراغ میکنند یا به بیمار شیر،
آبلیمو یا مواد دیگر میدهند تا به تصور خودشــان ،سم
خنثی شود اما همه این تفکرات اشتباه است.
این متخصص مســمومیتها بیان کرد :اســتفراغ و
وادار کردن بیمار به اســتفراغ ،اشــتباه بزرگ و مهلکی
است .در بســیاری از موارد ممکن اســت مسمومیتها
موجب وقوع اتفاقی برای بیمار نشــوند و اگر بیمار ،مواد
غذایی اضافی را مصرف نمیکرد یا اســتفراغ نمیکرد،
اتفاقی برای بیمار نمیافتاد.
وی بــا بیان اینکه وادار کردن فرد دچار مســمومیت
به اســتفراغ حتی میتواند موجب مرگ وی شود ،گفت:
به طور مثال نفت جذب بدن نمیشود اما فردی که نفت
خورده اســت را را وادار به اســتفراغ میکنند که با این
تبیان :نه تنها عطر دارچین به شما شادی میبخشد
و برایتان خاطرهانگیز اســت ،بلکه به طور ویژه یک
ابَرغذا محسوب میشود و خواص فوقالعادهای برای
سالمتی دارد که در ادامه برخی از آنها را آوردهایم.
 .۱مدیریت دیابت نوع ۲
شاید شگفتانگیزترین و هیجانانگیزترین مزیت
مصرف روزانهی دارچین ،تأثیــر آن بر دیابت نوع ۲
باشــد .دارچین میتواند با کاهش فشارخون و بهبود
حساســیت به انسولین به مدیریت این بیماری کمک
کنــد .ترکیبات خاصی کــه در دارچیــن وجود دارد
میتوانند اثرات شبه انسولینی از خود به جای بگذارد
و به تنظیم قند خون کمک کند ،عملکردی که برای
مبتالیان به دیابت بسیار اهمیت دارد.
 .۲کاهش کلسترول
اگرچه تحقیقات در این بــاره هنوز در حال انجام
اســت؛ اما برخی مطالعات نشان میدهند که ممکن
است دارچین به کاهش سطح ( LDLکلسترول بد)
و افزایش سطح ( HDLکلسترول خوب) کمک کند.
یک ترکیب خاص در آن به نام سینامات ،ممکن است
بتواند فعالیت آنزیمی را که کلسترول میسازد ،کاهش
دهد و در نتیجه میزان اسیدهای چرب موجود در خون
را کم کند.
 .۳مبارزه با آکنه
دارچیــن میتواند باکتریهای مولــد آکنه را که
در مســیرش قرار دارند ،متوقف کند .برای تهیه یک
ماســک آکنه با رایحهی عالی ،کافی است  ۳قاشق
غذاخوری عســل را با  ۱قاشــق غذاخوری دارچین
آسیاب شده ترکیب کنید تا خمیری به دست آید و آن
را به مدت  ۱۰دقیقه روی پوستتان قرار دهید ،سپس
آن را بشویید و از شادابی صورت خود لذت ببرید.
 .۴کاهش التهاب
سینامالدئید ترکیبی فوقالعاده است که به دارچین
عطر و طعم میبخشــد و همچنیــن میتواند تورم را
کاهش دهــد و از جمع شــدن پالکتهای خون در
باشگاه خبرنگاران :عالوه بر عفونتهای ویروسی
مانند ســرماخوردگی یا آنفوالنزا و عفونت باکتریایی،
برخی از علل کمتر شایع التهاب حلق و گلودرد مانند
آلرژی ،هوای خشــک ،آلودگی هوا ،درد ماهیچهها و
علل دیگر مانند ورمها برای آن وجود دارد.
معموال درمان گلودرد ویروســی به دارو نیاز ندارد
و ممکن اســت بین  ۵تا  ۷روز طول بکشد و سپس
شــروع به بهبودی کند ،اما میتوان از مســکنهایی
مانند اســتامینوفن برای تسکین گلودرد استفاده کرد،
اما در مورد کودکان خردســال ،نــوزادان و نوجوانان
میتوان مســکنهایی مانند استامینوفن و ایبوپروفن
به آنها داد .اما هرگز به کودک خود آسپرین ندهید،
زیرا ممکن اســت با یک بیماری تهدید کننده زندگی
در کودکان به نام سندرم «ری» همراه باشد ،بلکه با
استراحت کامل در خانه ،نوشــیدن مایعات فراوان و
خوردن غذاها و تنقالت او را درمان کنید.
در مورد درمان گلودرد باکتریایی نیز باید به روشی
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پروتئین های ضروری برای
حفظ سالمت قلب و عروق

مغزهــای آجیلی سرشــار از اُمگا  ۳هســتند.
آجیلها همچنین سرشــار از آنتی اکســیدانها و

مواد مغذی گیاهی هستند که با محافظت در برابر
کلســترول باال مرتبط بوده و باعث میشوند یک

اقداماتی که بیمار مسموم را
به کشتن میدهد

کار اگر یک قطره از نفت وارد ریه شــود میتواند موجب
مرگ بیمار شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز با اشــاره بــه راهکارهایــی برای پیشــگیری از

مزایای فوقالعاده دارچین

کنار هم جلوگیری کند .خواص ضدالتهابی دارچین به
همین جا ختم نمیشــود .این ماده همچنین میتواند
جلوی برخی از مواد مرتبط با رشد غیرطبیعی سلول را
بگیرد و در نتیجه خطر ابتال به بیماری را کاهش دهد.
 .۵تازه کردن تنفس
طرفــداران آدامس دارچینــی میتوانند به قدرت
تــازه کردن تنفس دارچین گواهــی دهند .در این جا
ســینامالدئید دوباره وارد عمل میشود و باکتریهای
مزاحم دهان را از بین میبرد .برای دستیابی به این
مزیت ،آدامس دارچینی خود را بجوید یا دهانشــویه
خود را با جوشــاندن  ۵چوب دارچیــن در  ۱فنجان
آب به مدت  ۵دقیقه بســازید ،سپس از آن مانند یک
دهانشویه معمولی استفاده کنید!
 .۶عمل به عنوان یک آنتی اکسیدان
آنتیاکســیدانها ترکیبات مهمی هســتند زیرا به
بدن کمک میکنند تا اســترس اکسیداتیو را کاهش

دهد .ثابت شــده اســت که استرس اکســیداتیو به
ســلولها آسیب میرساند و تقریب ًا به بروز هر بیماری
مزمنی ،از جمله دیابت نــوع  ،۲که قب ً
ال ذکر کردیم،
کمک میکند .جای تعجب اســت امــا قابلیتهای
آنتی اکسیدانی دارچین نسبت به بسیاری از ابَرغذاهای
معروف بیشتر است!
 .۷حجم دادن به لبها
از آنجایی که دارچین جریان خون در سطح پوست
را بهبود میبخشــد ،در حقیقت میتواند باعث حجیم
شــدن لبهای شــما ،بدون نیاز به تزریق شــود .به
راحتی  ۲/۱قاشق چایخوری دارچین آسیاب شده را
با مقداری وازلین یا چند قطــره روغن (ویتامین ،E
نارگیل یا حتی روغن زیتون) مخلوط کنید و خمیری
تهیه کرده و روی لبهای خود بمالید .اجازه دهید این
مخلــوط برای چند دقیقه روی لبها بماند و ســپس
آن را بشویید.
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غذای سالم برای قلب باشند.
سویا
مطالعات علمی ارتباط بین مصرف سویا و سطوح
پایین کلســترول را نشــان داده است که به طور
مستقیم با سالمت قلب و عروق مرتبط است.
لوبیا ،عدس ،نخود
لوبیــا ،عدس و نخود همگــی در محافظت در
برابر کلســترول بــاال نقش دارند زیرا سرشــار از
آنتی اکســیدانها و مــواد مغذی گیاهی هســتند.
خوردن یکی از این منابع پروتئین گیاهی در رژیم
غذایی همچنین میتواند فشار خون را کاهش دهد.
نخودفرنگی
نخود فرنگی اغلب به عنوان یک منبع پروتئین
نادیده گرفته میشــود ،اما فقــط به این دلیل که
کوچک اســت به این معنی نیســت که قدرتمند
نیســت .نخود فرنگی عــاوه بــر پروتئین باال
(هشت گرم در یک فنجان) ،حاوی دو اسید آمینه
لیزین (که به تبدیل اســیدهای چــرب به انرژی
کمک میکند) و آرژنین (که به بدن کمک میکند
ســریعتر پس از آسیب بهبود یابد و میتواند فشار
خون را کاهش دهد) نیز هست.
مســمومیتها ،بیان کرد :در مکانی کــه احتمال گزش
به ویژه گــزش مار یا عقرب وجود دارد باید نســبت به
سمپاشی اقدام شــود .وی افزود :تا حد امکان نیز دارو و
سم به اندازه زیاد در منزل نگهداری نشود .وجود داروی
زیاد در منزل میتواند به صورت اشــتباهی یا عمدی در
اختیار افراد قرار بگیرد و مصرف شــود؛ بنابراین باید دارو
در حــد نیاز در منزل نگهداری شــود .برخی افراد مانند
کشــاورزان نیز برای مزارع خود از سم استفاده میکنند،
در این شرایط نباید سموم در منزل و به ویژه در دسترس
کودکان قــرار بگیرند .با این اقدامات ،از بروز بســیاری
از مسمومیتهای کشــنده پیشگیری میشود یا حداقل،
عوارض این مسمومیتها کاهش مییابد.
رحمانی با بیان اینکه در مســمومیت پیشــگیری بر
درمان اولویــت دارد ،گفت :برخی مســمومیتها اصال
قابلیــت درمان ندارند .برای نجــات برخی بیماران دچار
مسمومیت با مواد ســمی مانند سیانور که بسیار کشنده
اســت ،حتی زمانــی که بــه مراکز درمانی میرســند
نمیتوانیم اقدامی کنیم.
وی افزود :در صورت بروز مســمومیت ،باید ســریعا
بیمــار به نزدیکتریــن مرکز درمانی منتقل شــود؛ در
اهواز در صورت نیاز بزرگســاالن به بیمارستام امام(ره)
و کودکان را به بیمارســتان ابوذر کــه در این خصوص
در نظر گرفته شدهاند ،منتقل شوند.
 .۸کند کردن عالئم پیری
مادامی که پوست ما پیر میشود ،کالژن و االستین
کمتری تولید میکند ،این دو ،پروتئینهایی هســتند
که به صاف و لطیف شــدن پوســت کمک میکنند.
بســیاری از تولیدکنندههای لوسیونها و کرمها ادعا
میکنند که به افزایش تولیــد این پروتئینها کمک
خواهند کرد ،اما عصارهی دارچین ،ممکن است بدون
کمک مواد شیمیایی اضافی ،این کار را انجام دهد.
 .۹ضدعفونی کردن دستها
نشان داده شده اســت که روغن دارچین تعدادی
از عفونتهای شــایع و اکتســابی بیمارستانی مانند
اســترپتوکوک ،اســتافیلوکوک وایکالی را از بین
میبرد .به منظور تهیهی یک ضدعفونیکننده طبیعی
دست ،توصیه میشــود که یک ترکیب معطر و مؤثر
از روغنهای ضروری که شــامل اســانس میخک،
اســانس رزماری ،اسانس لیمو ،اســانس اکالیپتوس
و مقدار مناســبی دارچین اســت را تهیه کنید( .البته،
این نبایــد جایگزیــن ضدعفونیکنندههــای مجاز
دســت که اســتانداردهای سازمان ســامت برای
کمک بــه محافظت در برابر کووید را دارا هســتند،
استفاده شود).
 .۱۰افزایش سرعت رشد مو
در حالی که هیچ مطالعهای برای اثبات قطعی این
مســأله وجود ندارد ،برخی از دانشمندان اصرار دارند
که دارچین میتواند به رشــد مو کمک کند .این کار
با هدایت جریان خون به ســمت فولیکولهای مو و
افزایــش گردش خون مورد نیاز برای رشــد موهای
شما ،انجام میشود.
طرز تهیه ماســک مو ۱ :قاشق غذاخوری دارچین
آسیاب شده را با  ۱قاشق غذاخوری عسل و حدود یک
فنجان روغن زیتون یا نارگیل مخلوط کنید تا خمیری
به دست آید .آن را روی پوست سر خود بمالید ،اجازه
دهید  ۱۰دقیقه بماند ،ســپس از یک شامپوی مالیم
برای شستشوی آن استفاده کنید.
متفاوت از عفونت ویروسی عمل کرد و پس از انجام
آزمایشــات الزم به وجود باکتریها و مثبت شــدن
نتیجه آن پی برد .پزشــک درمان مناســب را برای
بزرگساالن و کودکان تجویز میکند.
احتقــان گلــو را میتوان در خانه بــه چند روش
ســاده درمان کرد ،از جمله غرغــره کردن با محلول
نمکی ،نوشــیدن مایعات گرم برای کمک به تسکین
گلو ،مکیدن قرصهای پاستیل ،اما پس از مشورت با
پزشــک ،مصرف نکردن بیش از حد آنها ،و سنگین
نکردن گلو با کلمات.
گیاهان طبیعی در کمــک به درمان گلودرد نقش
بســزایی دارند ،امــا این به معنای عدم مشــورت با
پزشک و اســتفاده از دارو نیست ،گیاهان دارویی در
تسکین گلودرد و درمان آن در بسیاری از موارد موثر
هستند و از جمله گیاهانی است که برای درمان عالئم
گلودرد استفاده میشود دارچین ،مریم گلی ،زنجبیل و
گیاهان دیگر است.
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ویژگی های افراد ریسک پذیر

باشگاه خبرنگاران :هرچند صبر یک فضیلت است ،اما فرد متوجه می شود که
رویاهایش به سادگی برآورده نخواهد شد .زندگی یک بازی است برای برنده
شدن ،الزم است بداند که باید بازی کند و از ویژگیهای آدمهای ریسک پذیر
برخوردار باشد.
آدمهای ریسک پذیر آنچه را که قلبشان میخواهد دنبال میکنند ،زیرا
نمیتوانند اجازه دهند که زندگی از کنارشان رد شود و بگذرد.
در ادامه به خصوصیات آدمهای ریسک پذیر میپردازیم اگر فردی این
ویژگیها و خصوصیات را داشته باشد ،روحیه ایی ماجراجو و جسور دارد.
 .۱مشکلی با قرار گرفتن در شرایط دشوار ندارید
حتما شنیدهاید که رشد خارج از محدوده به راحتی اتفاق میافتد .چالشها و
مشکالت بدون شک یک مبارزه هستند .اما باید هم همینطور باشند.
شمشیر را نمیتوان بدون ضربه چکش آهنگر به دست آورد .انتظار اینکه
زندگی آسان خواهد بود فقط منجر به ناامیدی بی پایان میشود.
هرچند دوری از ریسک میتواند تا حدی آرامش بخش باشد ،اما برای شما
اشتباه است ،زیرا احساس میکنید نوعی ذخیره انرژی در شما وجود دارد که
از آن استفاده نمیکنید.
 .۲آماده خطر کردن هستید
در سرمایه گذاری یک قانون ساده وجود دارد .هرچه سرمایه گذاری شما کمتر
باشد ،بازده شما نیز کمتر خواهد بود .اما هرچه بیشتر سرمایه گذاری کنید ،سود
شما بیشتر است .تفاوت بین این دو را داشتن میل کافی به ریسکپذیری
تعیین میکند .افرادی که ریسک میکنند میدانند که آنچه به طور بالقوه
میتوانند از سرمایه گذاری خود به دست آورند میتواند زندگی آنها را تغییر
دهد .مهم نیست چقدر از دست میدهید ،شما میدانید که چیزی ،ذهن و اراده
شما برای پیشبرد وجود دارد که هیچ کس نمیتواند آن را بگیرد.
افراد همیشه راهی برای بازگرداندن درآمد خود پیدا خواهند کرد ،بنابراین
همیشه ریسک میکنند.
 .۳اهل عمل هستید
هنگامی که همه اهداف تعیین شده و برنامهها مشخص هستند ،تنها یک
کار باقی میماند :انجام آن.
افرادی هستند که وقتی فرصتی پیش میآید ،دچار تردید به خود میشوند.
این کار آنها را فلج میکند و آنها میمانند تا از دست رفتن فرصت را
مشاهده کنند .هر سالی که از زندگیشان سپری میشود افسوس فرصتهای
از دست رفته را میخورند .گاهی اوقات ،انجام ندادن هیچ کاری و ایمن ماندن
میتواند خطرناکترین کار باشد.
 .۴فرد میداند چه چیزی میخواهد

دانستن اینکه چه میخواهید اولین قدم برای انجام عمل است .علم نسبت
به خواستهتان ،به شما جهت و انگیزه میدهد .مشکل این است که اکثر مردم
نمیدانند در زندگی چه میخواهند .آنها تمام سالهای خود را در توجه و
بررسی میگذرانند و در واقع کار بسیار کمی را انجام میدهند .بدون درک
آنچه میخواهید ،ریسک؛ اتالف منابع ارزشمند خواهد بود.
از آنجایی که میدانید در زندگی چه میخواهید ،چه میخواهید بشوید و به
کجا میخواهید برسید ،میتوانید تصویر بزرگتری را ببینید.
 .۵به حس درونیتان اعتماد دارید
وقتی در زندگی با تصمیم بزرگی روبرو میشویم خرید خانه ،تغییر شغل،
مهاجرت به کشوری دیگر ،دنبال کردن یک رشته تحصیلی متفاوت حس
درونیمان همیشه نظر خود را میگوید ،چه بخواهیم و چه نخواهیم .حس
درونی و شهود ما ،اغلب بسیار بیشتر از ذهن منطقی ما میداند.

 .۷شکستها برایتان اهمیتی ندارند
گفته میشود که توماس ادیسون در تالش برای ایجاد المپ ،حدود  ۱۰هزار بار
شکست خورد .واکنش او به شکستها؟ من با موفقیت  ۱۰۰۰۰روش پیدا
کردم که کار نمیکند .در هر ریسکی احتمال شکست وجود دارد .شکستها
میتوانند ما را از دنبال کردن رویاهایمان منصرف کنند .اگر شکست را به
عنوان اتفاقی ویرانگر در نظر بگیریم ،واقعا ویرانگر خواهد بود.
اما این یکی از ویژگیهای آدمهای ریسک پذیر است که شکست را به
عنوان فرصتی برای بهتر شدن ،بهبود ایدههای خود و ارتقاء شرایط در دفعات
بعدی در نظر میگیرند.
 .۸قاطع هستید
تصمیم گیری میتواند مشکل باشد چرا که باید به انتخابهای خود متعهد
باشیم و اگر آنطور که ما امیدوار بودیم نشود ،باید مسئولیت آن را بر عهده
بگیریم .افراد زیادی تصمیم میگیرند و سپس اجازه میدهند شک و تردید به
وجودشان وارد شود و انتخابهای آنها را خراب کند .اما شما اینطور نیستید.
وقتی انتخاب خود را مشخص کردید ،به آن پایبند خواهید بود
مطمئن ًا اگر به نظر شما بهترین انتخاب نباشد ،ممکن است در مورد آن شکوه
و شکایت کنید ،اما میفهمید که این هزینه ریسک پذیری است؛ بنابراین
به تصمیم خود احترام میگذارید و از آن درس میگیرید ،به جای اینکه در
عصبانیت غرق شوید.
 .۹ذوق و اشتیاق دارید
اگر عالقهای به چیزی نداشته باشید ،حاضر به ریسک کردن نخواهید
بود .ریسک کردن برای کسی که هر روز فقط سر کارش حاضر میشود،
منطقی نیست .فقط افرادی که عاشق کاری که انجام میدهند ،هستند مایلند
فداکاری کنند و بزرگترین خطرات را به جان بخرند؛ و البته ،هرچند که عاشق
کاری هستید که انجام میدهید ،اما میدانید که این کار تمام زندگی شما
نیست .به همین دلیل تمایل زیادی به پذیرفتن ریسکهای زیاد دارید.
 .۱۰شما به خودتان اطمینان دارید
این باور اساسی افراد ریسک پذیر است که ،مهم نیست چه اتفاقی میافتد،
آنها با اعتماد به نفس از داستان خارج میشوند .ریسک کردن جزء الینفک
زندگی است .به عنوان یک فرد ریسک پذیر ،نمیتوانید راه دیگری برای
زندگی خود تصور کنید .شما دوست دارید وظیفه خود را دنبال کنید و دنبال
عالقه خود بروید ،حتی اگر منجر به دل شکستگی و سختی شود.
شما در مورد خطرات احتمالی هوشمند هستید ،زیرا میدانید چه چیزی را
میتوانید و چه چیزی را نمیتوانید کنترل کنید .این همان چیزی است که شما
را از بقیه متمایز میکند و احتمال موفقیت شما را افزایش میدهد.

شهود ما از عمیقترین بخش هویت ما ناشی میشود .منطقی نیست ،اما
این احساس میتواند آنقدر زیاد باشد که یک گزینه قابل توجه محسوب شود.
شما به عنوان یک آدم ریسک پذیر ،میدانید که حس درونیتان میداند که
در نهایت چه چیزی برای شما بهتر است .با این وجود ،گاهی اوقات پیروی
از آن دشوار است.
 .۶به طور طبیعی کنجکاو هستید
گاهی اوقات واقعا تنها یک راه وجود دارد که میتوانید ببینید آیا چیزی
موفقیتآمیز است یا خیر و آن را باید آزمایش کنید .در حالی که کنجکاوی
به طور طبیعی در همه ما وجود دارد ،شما کسی هستید که بر اساس آن عمل
میکنید .شما به دنبال پاسخ سواالتتان میگردید .کنجکاویتان در زندگی
ممکن است شما را به مکانهای غیر منتظره هدایت کند ،و شما با این قضیه
مشکلی ندارید اگر که قرار است به پاسخ سوالتان برسید.

مواردی که هرگز نباید به همکارتان بگویید

باشگاه خبرنگاران :خواه در زندگی حرفهای خود یک اتفاق بد را پشت سر
بگذارید و خواه در حال حاضر در مراحل اولیه سازگاری با محیط کار جدیدتان
باشید ،به هر حال باید به آنچه به همکارتان میگویید توجه کنید و برخی چیزها
را هرگز به او نگویید.
دوست یابی در محل کار بسیار ضروری است ،اما برای به دست آوردن اعتماد
دیگران و همچنین دادن حس اعتماد به دیگران زمان زیادی الزم است .گاهی
اوقات ،در اثر عصبانیت و تحریک ،کمی بیش از حد به همکاران خود اعتماد
میکنیم و تمام اسرار را فاش میکنیم؛ و زمانی متوجه اشتباه میشویم که
دیگر خیلی دیر است.
اگر برایتان اهمیت دارد که ساعات کاریتان را به بهترین نحو ممکن سپری
کنید و در محیط کار دچار دردسر نشوید ،مطالب زیر را بخوانید.
 .۱از گفتن فکر میکنم پرهیز کنید
هرگز جمله خود را با “فکر میکنم” شروع نکنید ،مگر اینکه واقعا مطمئن
نیستید .گفتن “من فکر میکنم” میتواند شما را نسبت به موقعیت خود در
شرکت کمی غیر قابل اعتماد جلوه دهد و همچنین میتواند شما را به عنوان
فردی که در زندگی خیلی مصمم و سرسخت نیست نشان دهد.
 .۲با گفتن شماها همیشه ...کسی را سرزنش نکنید
هنگامی که جملیتان را با عبارت “شما همیشه یا تو همیشه ”...شروع میکنید
و تمام کارها را به گردن همکارتان میاندازید ،ممکن است مدتی همکارانتان
اجازه دهند به این ترتیب پیش بروید ،اما این رفتار شکاف عمیقی بین شما و
آنها ایجاد میکند.
 .۳در مورد فالن چیز ،چیزی شنیدید؟
شایعه پراکنی در دفتر کار یکی از بدترین کارهایی است که میتوان در محل
کار انجام داد“ .خبر داری که...؟؟” یا “شنیدهای که ”...سواالتی هستند که
باید از پرسیدنشان اجتناب کرد .زیرا سواالتی هستند که غالبا مسیر اشتباهی
را طی میکنند.

 .۴استفاده از کلمه صادقانه را متوقف کنید
افزودن صادقانه به هر جملهای که برای برقراری ارتباط با همکار خود استفاده
میکنید ،در واقع میتواند باعث شود که او بیش از پیش به شما شک کند .اگر

در محل کار بهترین دوستان هم باشید ،وابستگی اقتصادی به آنها میتواند
اوضاع را در بین شما خراب کند .فقط درخواست پول میتواند عجیب باشد ،چه
رسد به اینکه پول را از آنها بگیرید.
 .۶دستمزدت چقدر است؟
هرگز به همکارتان نگویید که چقدر حقوق میگیرد .از آنجایی که نمیتوانید
حقوق خود را با همکارتان تقسیم کنید ،بسیار راحتتر است که از کسی در
مورد حقوق و دستمزدش سوال نپرسید .بسیار بی ادبانه است.
 .۷هرگز همکار خود را دست کم نگیرید
وای ،فکر نمیکردم چنین چیزی به دست بیاوری .این جمله فقط نشان
میدهد که شما همکارتان را دست کم گرفتهاید .این واقعیت که گفته شما
احساس حیرت را نشان میدهد ،برای همکارتان روشن میکند که چقدر نسبت
به او بی اعتماد هستید.
 .۸هرگز خود را دعوت نکنید
با گفتن آیا من هم دعوت شده ام؟ خود و همکارتان را دچار دستپاچگی نکنید.
اگر آنها بخواهند شما را دعوت کنند ،دعوت میکنند .در غیر این صورت
خودتان دست به چنین کاری نزنید.
 .۹او ایده من را گرفت ،نشان دهنده بی لیاقتی شماست
اینکه در محیط کارتان طوری جا بیندازید که انگار کسی ایده شما را به سرقت
برده ،فقط بی کفایتی به نظر میرسد .اگر آنها بیشتر از شما ترفیع گرفتهاند
یا موفقتر از شما شدهاند ،وقت آن است که بیشتر کار کنید و کاری انجام
دهید ،نه اینکه شخص دیگری را مقصر بدانید؛ و گفتن این حرف به همکارتان
همچنین میتواند شما را دچار مشکل کند.
 .۱۰از کسی در مورد زمان بازنشستگیاش نپرسید
اگر از فردی در مورد زمان بازنشستگیاش سوال بپرسید ،فقط خودتان را به
عنوان شخصی که منتظر این اتفاق است نشان میدهید .این سوال همکارتان رودﻛﻲ ﺟﺪول 478
را ناراحت خواهد کرد.

واقعا صادق باشید نیازی به گفتن این کلمه نیست.
 .۵هرگز از همکار خود پول نخواهید
قرض گرفتن از همکارتان یک «نه» بزرگ است .در حالی که ممکن است
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تماشاخانه
یکشنبه  30آبان 1400

اگر خنده را حاصل تحریک عصبی بدانیم،
فیلم های خنده دار و کمدی سینمای ایران را
باید کمدی قلقلکی نامیده شود! زیرا در بهترین
حالت ها ،تاثیر این نوع کمدی به خنده ای
می ماند که در اثر تاثیر قلقلک به وجود میآید.
خنده ناشی از این تحریک غیر زبانی و
ریشهای همانقدر بی معنی است که خنده حاصل
از به اصطالح مسخرگی ،شوخی سازهایی که مطلوب خود را در مضحکه
مجهوالت مییابند .این خصیصه فیلم خنده دار ایرانی است که فقط به یک
عنصر ساده موضوعی یا سوژه اصلی بسنده می کند .معمو ًال همه کوشش
شوخی ساز و طنزپرداز برای پروراندن آن به کار برده میشود و عناصر و
عوامل جنبی اهمیت ثانوی کسب میکند ،به طوری که به آسانی فدای آن
میشود تا لحظات خنده آوری را ولو سریع و گذرا برای آن عنصر یا سوژه
اصلی به وجود آورند و عناصر و عوامل جنبی از هر معنای دیگری تهی
هستند و غالب ًا بدون دلیل ظاهر میشوند ،و بدون دلیل غیب می شوند و
پی کارشان می روند .عامل تصادف وقایع انفرادی دستمایه اصلی اثر است.
مضامین و موقعیت های خنده دار نیز از جوهر درونی ماجرا بیرون نمی آیند؛
چون تصنعی هستند و فاقد قدرت و ماهیت تجسمی اند .به عبارت دیگر
مصالح و مالتی که لحظات و جلوه های کمدی بامزه و شیرین می آفرینند،
بدون الزامات و مقتضای کمدی ساخته می شوند؛ مجرد و بی مصداقند و
معمو ًال شالوده آنها بر کالم و دیالوگ متکی است به همین دالیل واقعیت
این است که در این نوع فیلمها نباید دنبال سناریو(فیلمنامه) و سوژه معینی
گشت و هیچ گونه تز و ایدهای در این سناریوها موجود نیست .کاراکترها
طبق هیچ اصول کمدی ،تغییر زمان و مکان می دهند و یک مشت شوخی
و لطیفه و وقایع ناگهانی خنده آور(قلقلکی) در سر راه خود می یابند.
با بررسی فیلم های تولید شده گذشته و حال و نیز تجربه نشان داده
که چنانچه هر گاه نکات و سوژه جدی را با این فیلمنامه ها ترکیب کنند
و پیوند زنند اساس کمدی را بر هم خواهند زد و از سوی دیگر باید گفت
که با موضوع های آبکی و عاریتی پیش پا افتاده و آشفته و نیز آدمهای
پا در هوا و شخصیت های شکل نگرفته نمی توان کمدی طنزآمیز ساخته
و پرداخته کرد .در کل ترکیب احساسات دقیق و سطحی و رفتار کودکانه
و نیز تالقی و برخورد محاسن و معایب انسانی بر بستری از ماجراهای
ناهموار زندگی پایه و اساس کمدی ایرانی است.
اما آنچه اساس کمدی را برهم خواهد زد وارد کردن نکات جدی در
آن نیست؛ شوخی بالصرفه جدیت کمدی نمی آفریند و اتفاق ًا عدم توفیق
فیلم های کمدی سینمای ایران و تنزل آنها به فیلم هایی که فقط لحظاتی
چند خنده دارند ،به طور کلی درک نادرست همین مطلب است .اغلب
شوخی سازها بر این پندارند که چون کمدی جلوههای نیرومند از شوخی و
مزاح دارد پس جدی نیست و حس آن در این است تا آنجا که ممکن است
به اصطالح هردمبیل باشد؛ اگر چه برخی از مسخره سازها اصرار و تاکید
دارند که من زندگی امروز را فیلم می کنم؛ تالش میکنم تصویری که
می سازم بغرنج نباشد؛ حرف هایم را ساده می زنم .فیلم فکاهی نمیسازم و
سعی میکنم با طنزی گزنده و آرام مسائل امروز جامعه خودم را نیش بزنم.
همانگونه که گفته شد این دعوی و ادعاهای مشابه از طرف چنین
طنزسازها ،تصویر روشن واقعیت و خصیصه های فیلم های خنده دار را
باز نشان نمیدهد؛ زیرا آنچه که این فیلم ها را به عنوان زندگی مردم
و رویدادهای مربوط به آن مطرح میکنند؛ نسخه بدل لغوی است که
اگر(نیشی) هم در آن باشد قبل از همه پیکر جامعه را مجروح خواهد کرد
و نه آنچه سزاوار نشتر است و اسم آن نیز هرچه باشد قطع ًا طنز نیست.
به طور کلی اساس و بافت ساختار فیلم های خنده دار ایرانی مبنی بر
توجه به هیبت و هیکل آدم ها و تظاهرات بیرونی آنها است و فیلم ساز با
برپا کردن هیاهو و شلوغ بازی با استفاده از تمهیدات کهنه و دست چندم
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سال بیست و ششم

شماره 7345

آیا خندیدن مسئله اساسی است؟
نازیبا شناسی فیلم های کمدی سینمای ایران

معصومه دهقان پیشه

آن را نشان می دهد مانند بزن بزن خنده آور ،پرتاب اجسام به ویژه بشقاب،
شکستن بطری و ریختن سطل آب بر سر آدم ها و جز این ها مصالحی
هستند که شوخی ساز ،شوخی های خود را به کمک آنها بنا میکند .مواردی
از قبیل شکلک درآوردن ،استفاده از لباس و آرایش عجیب و غریب ،ظاهر
جسمانی شلخته ،به راه انداختن جیغ و داد و انتشار اصوات بیمعنی و
گوشخراش ،به خدمت گرفتن لهجهها و زبانهای محلی و به کار بردن
کلمات و شوخی های غیر مودبانه ،هنر و استعداد و سرنخ های “کمدی“
و شوخی سازها هستند.
در کنار آنچه در مورد مشخصات کمدی های ایرانی گفته شد پیشامدها
و حوادثی که عارض میشوند جالب توجه است .واقعیت ها ولو سخت ترین
آنها به میل اشخاص تغییر میکنند؛ وقوع اتفاقات و تصادفات که معمو ًال
نیز نقشی مقدر دارند دارای هیچ عامل قابل توضیح نیستند .به طوری که
منطق نمیتواند آنها را توضیح دهد؛ زیرا این امکان وجود ندارد یا حداقل
نامحتمل است که آن اتفاقات و تصادفات برای دیگران رخ دهد .تنها
شوخی ساز و طنزساز است که با خمیر اندیشه خود ،آنها را شکل میدهد؛
دگرگون می سازد؛ و یا نیست و نابود می کند.
ریشخند معایب جسمانی
تخریب ظواهر واقعیت ،آمیختن تخیل و نمودهای زندگی اگر وسیله
دستیابی به حقیقت و واقعیت بیشتر و نه دور افتادن از آنها باشد؛ در
هنر کمدی مجاز و امتیاز است؛ اما مسلم ًا تحریف بی هدف و وهمی و
زشت یابی با آن قرابت ندارد .گوگول در مقابله با شوخی سازهایی که هجو
و تمسخر افراد و دشنام گویی را عمل شایستهای میدانند ،خوانندگان

آثارش را تشویق کرده است که نه بر بینی کژ ،بلکه بر روح کژ بخندند.
بنابراین اگر صاحب بینی کژ ،خود را الهه زیبایی بداند ،در این صورت باید
بر او و باز نه بر بینی کژش ،بلکه بر حماقت و روح کژ او خندید .تفکر
شماری از شوخی سازهای ایرانی متأثر از سنت مضحکه نویسی قبل از
مشروطیت که نیش و کنایه را متوجه افراد میکرد؛ عیب نمایی جسمانی،
ژنده پوشی و پست جلوه دادن آدمها را دستمایه شوخی ها و طنزهای خود
قرار دادهاند .انتخاب آدم هایی از میان معلوالن اجتماع ،آدم های کوتوله،
گوژپشت ،لوچ ،چالق ،سنگین گوش ،نیمه الل ،کر ،گر و غیره اینها طریق
معمول برای انگیزش خط خنده بوده است ،نه به این هدف که برای
مخاطب روشنگری کند و یا مورد تازهای برای آشکار ساختن حقیقت بر
اندوخته او افزون کند .هدف ،نمایش آدم عجیب الخلقه و بد قیافه و بینوایی
است که سیما و حرکات او شاید بتواند موجب پوزخندی شود .در واقع
نمایش تضاد ظواهر و قیافه ها ،سردترین و تقریب ًا تنها کاری است که از
مشاهیر شوخی سازها و طنزسازهای وطنی بر می آید .به عوض تضادهای
واقعی و قیافه های دروغین و متظاهر که محتوای دغل و دوروئی و تقلب
دارند به سراغ نشانههایی میروند که فقط دیدگان مخاطبین ساده بین را
جذب خود میکنند.
عناصری که در این قبیل فیلم ها به اصرار نمایش داده می شود برجسته
کردن عیوب جسمانی و تحقیر کجی های قامت و هیبت آدمها است ،نه
استهزاء روح گژ و کوله ای که پست و ناسالم است در واقع مشخصات
جسمی عمده میشوند تا به مختصات روحی اشاره نشود.
تمسخر لهجه ها

به رغم آن که ماده  ۱۷آیین نامه مصوب بیست و ششم “ ۱۳۴۷تمسخر
زبان یا لهجه اقلیتهای مقیم ایران یا لهجه و زبان مردم شهرستان های
مختلف را منحصراً به قصد استهزا و کوچک کردن آنان به طوری که
هیچ گونه نتیجه مثبتی از این عمل عاید نشود“ ممنوع کرده است،
استفاده از زبان بومی و گویشهای محلی همواره عاملی بوده است برای
شوخی سازهای سینمایی که به نوعی ریشه در هنر نمایش که تقریب ًا از
ربع قرن قبل از پیدایش سینما در ایران دارد؛ تقلید لهجه ها و خصوصیات
اهالی شهرها در نمایش های سنتی از قبیل مازندرانی ،گیالنی ،کاشانی،
یزدی ،مشهدی ،اصفهانی و غیره به صورت پیشپرده اجرا میشد .این
تقلید از ساده ترین و هموارترین تمهیدات و راهکارهای نمایشهای
شوخی آمیز بوده و هست که با گذشت زمان با ترکیباتی کم و بیش مشابه
به سینما راه یافته اند؛ بدین معنی که در دوره های مختلف و طوالنی
از تاریخ سینمای ایران ،افراط در سوء استفاده از لهجه ها و گویش های
مختلف بیش از هر چیز اهمیت داشته است به طوری که نتایج زیانبار آن
تا امروز ادامه دارد.
فکاهه و لطیفه
شمار زیادی از فیلم های خنده دار و به اصطالح کمدی ایرانی به قول
و محاوره شوخی آمیز متکی هستند یا به عبارت ساده تر “کمدی” گفتار
و فکاهی اند .بذله گویی و بیان مضامین مضحک بر محور کالم در آنها
رشتههای پررنگی دارد که بافت فیلم با آن تنیده می شود .شوخی ساز با
چرباندن صدا بر تصویر و استفاده مفرط از مکالمه شفاهی و مزه پرانی
خنده آفرینی می کند .مضمون ها و آثاری که با استفاده از این طریق ارائه
میکنند مشخصات استوار و توالی تصویری ندارد و شباهت آنها بیش از
هر چیز به نمایش های طنز و مضحک رادیویی است.
موسیقی و صداهای پس زمینه نیز درست همان نقش را دارند و ظاهراً
برای آرامش حس شنوایی بیننده به کار گرفته میشوند .باید گفت اصو ًال
فیلم هایی که به نام کمدی تاکنون در ایران تهیه شده اکثراً کمدی
سینمایی نیستند؛ زیرا حرکت در آنها آن طور که الزم است مشاهده
نمی شود و معمو ًال تنها (مثل تئاتر) با جمالت مضحک و مسخره قصد
خنداندن مخاطب را دارد .حال آنکه فیلمنامه نویسی کمدی مشکل ترین
رشته سناریونویسی است.
در سینما آن قدر که چشم و دیدن به انسان عزت میدهد؛ صدا و
گوش کردن لذت نمی دهد .که فیلنامه کمدی مهم ترین عنصر یک فیلم
کمدی است و باید قوی نوشته و پرداخته شود تا مخاطبان آن را باور کنند.
به همین دلیل نوشتن فیلمنامه کمدی کار بسیار دشواری است که انرژی
بیشتری میطلبد .در سینمای دنیا معمو ًال فیلم نامه بر اساس ویژگیهای
شخصیتی و نوع بازی کمدین نوشته میشود و دیگر احتیاج به تغییر و
تصحیح ندارد .ولی در کشور ما به این فرم نیست .یک فیلمنامه نوشته
می شود بدون اینکه قب ً
ال فکر شده باشد که چه کسی باید آن را بازی کند.
در نتیجه ما اص ً
ال سینمای کمدی و فیلم کمدی نداریم! زیرا در ایران
همیشه سینمایی کمدی به ابتذال و مسخره بازی نزدیک شده است و قبل
از انقالب تنها تعداد انگشت شماری فیلم طنز و کمدی داشتیم .به عنوان
مثال سری فیلم های ”صمد” .آنچه فیلم های خنده دار پس از انقالب را
نسبت به گذشته اندکی متمایز میکند این است که فیلم های خنده دار
جدید بیشتر به کمدی انتقادی و اجتماعی گرایش دارند و آنچه را که
ریشخند و هجو می کنند؛ کم و بیش از دایره رفتار و تحقیرهای افراد فراتر
است .هرچند کلی نگر ،تنگ مایه و کم مایه و در نتیجه شتابزده اند .اگرچه
در آنها از عناصر مستعمل و غیرمتعارف سینمای گذشته از قبیل بی ادبی
و لودگی بند گسیخته کمتر نشانهای است .اتکا به کالم و لطیفه ،جنجال
کردن و مسخره بازی های بی جا ،توسل به زشت نمایی و معایب جسمانی
برای خنداندن مخاطب و غیره هنوز به شدت مورد استفاده قرار میگیرد.

افشای این دروغ کمر سینمای مستند را خواهد شکست!

ایســنا :مدتی است جسته و گریخته ،آشکار و نهان در محافل مختلف از
نشســتهای خبری گرفته تا کارگاههای آموزشی و پیچینگهای رویدادها
از شیوع خطری مهم و قابل توجه در سینمای مستند خبر میدهند .خطری
کــه به گفته برخی اگر جلوی آن گرفته نشــود ،تبدیل به بحرانی جدی در
سینمای مستند خواهد شد.
مستندهای ساختی ،مستندهای دروغین ،مستندهای کاذب یا هرچه آن
را بنامید ویروســی شده به جان سینمای مســتند! پیر و جوان و تازهکار و
باتجربه هم ندارد .گاه به بهانه جشــنواره پسند شدن ،گاه برای کوتاه کردن
راه رســیدن به موفقیت و شــهرت یا حتی کم کردن هزینه ساخت و تولید
و گاه به تشــویق تهیهکننده و پخشکننده فیلم آثاری به نام مستند تولید
میشود اما...
عناوین و اصطالحات بســیاری برای این نوع فیلمها به کار رفته است
ولی با وجود اخطارهای دغدغهمندان سینمای مستند ،مرز مستند و سینمای
داســتانی کجاســت؟ نقش قصه و روایت در آثار مســتند چیست؟ تخیل،
داســتانپردازی و اســتفاده از بازیگران و نابازیگران و داشتن یک سناریو
مشخص در ساخت مستند چه جایگاهی دارد؟
علیرضا ســعیدی کیاســری ،فیلمنامهنویس ،روزنامهنگار و منتقد سینما
در گفتوگو با ایســنا درباره مستندهای ســاختگی با بیان اینکه “یکی از
مشــکالتی که در ســالهای اخیر به جان سینمای مســتند افتاده همین
مسئله اســت” ،توضیح داد :تولید ،پخش و نمایش این آثار مشکل بزرگی
است که نه مدیریت میشود ،نه آسیبشناسی میشود و نه کسی جلوی آن
را میگیرد .مستندساز در روز روشن آدمها را جابهجا کرده و قصهای فانتزی
وارد فضای مســتند میکند و به راحتی ســامت و اصالت مستندسازی را
زیر پا گذاشــته و به جشنوارهها وارد شده و جایزه میگیرد .در جشنوارههای
خارجی اصل بر اعتماد اســت و به فیلمساز اعتماد میشود زیرا او در کشور
خودش پروانه ســاخت و نمایش میگیرد ،پس حتم ًا اصالت دارد ولی مایی
که اینجا زندگی میکنیم از نزدیک شاهد هستیم که در کارهایشان مسائلی
وجود دارد .همین موضوع نســل جدید و عالقهمندان سینمای مستند را به
انحراف میکشاند و وانمود میکند ،میشود در سینمای مستند هم دست بُرد
و کارهایی انجام داد تا اثر بهتر دیده شــود ،مورد توجه قرار بگیرد و از این
طریق احساســات مخاطب را تحریک نموده و نظر منتقدان را به خودشان
جلب کنند .باید آگاه باشــیم زیرا این انحراف درآینده کمر سینمای مستند
را خواهد شکست!
این نویســند ه ســینمایی درباره نقش کارگردان و مرز فیلم داستانی و
مســتند توضیح داد :در سینمای مستند ،فیلمهای دو رگه یا هیبرید قابلیت
فیلم مســتند برای ترکیب یا پیوند با فیلم داستانی است که قاعده و قانون
تعریف شــده خاص خودش را دارد .در ســالهای اخیر تجربه نشان داده
برخی از مستندسازان با پرچم فیلم هیبرید مرزهای گونههای معین سینمای
مستند را رد کردهاند .از سویی در حیطه داکیودرام هم پایبندی از خود نشان

ندادند .داکیودرام برخالف مستند اصیل که از افراد و رخدادهای واقعی بهره
میگیرد ،در کار دراماتیزه کردن رخدادهای واقعی با استفاده از بازیگر است.
براســاس این تعریف ،درام مســتند ،تلفیقی از داستانپردازی و رخدادهای
واقعی است .درواقع تکلیف با مخاطب مشخص میشود و مستندساز اذعان
دارد تمامی کاراکترها بازیگر هســتند اما داســتان بر مبنای واقعیت ساخته
شده است.
سعیدی کیاســری اظهار داشت :سینمای مستند مبتنی بر واقعیت است.
اگر یک ترجمه تحتاللفظی هم داشته باشیم میفهمیم جایگاه و خاستگاه
ســینمای مستند واقعیاتی اســت که در دنیای پیرامون ما رخ میدهد .این
بدان معناســت که هیچ کارگردانی حق ندارد در واقعیت موجود دست ببرد
و چیــزی را جایگزین یا تحریف کرده و تغییر دهد .مستندســاز برای حفظ
زیباییشناســی در سینما و برای اینکه قالب کار هنری از نظر ارزشگذاری،
وجاهت خود را داشــته باشــد ،میتواند از فرم و تکنیکهای به روز سینما
استفاده کند اما حق ایجاد انحراف را ندارد ،یعنی نباید واقعیت را تغییر دهد
و حقیقت را نادیده بگیرد و هر آنچه که دلش میخواهد رقم بزند.
استناد میآورند اگر کارشان در مدیوم مستند نیست ،پس
چگونه توانستهاند جایزه بگیرند!

این روزنامهنگار گفت :در واقع لوکیشــن و فضا وجود دارد ،اتمســفر و
آدمها هســتند ،طبیعت بکری که آدمهایی با فرهنگ و آیین خاص زندگی
میکنند وجود دارنــد اما کارگردان در همان شــرایط چیزی زاییده تخیل
خودش میســازد که متعلق به سینمای داستانی اســت اما به آن چاشنی
مســتند میافزاید با این تصور که شانسی برای خودش قائل میشود تا در
جشــنوارهها و رقابتهای سینمای مستند اقبال بیشتری برای کسب داشته
باشد.
سعیدی کیاسری تاکید کرد :مشخص نیست در سالهای اخیر چه قرائتی
از ســینمای مستند شکل گرفته که به این سمت و سو میرود حتی عدهای
از پخش کنندهها و تهیهکنندهها این مسیر را به کارگردانان نشان میدهند
تا به چنین فضا ورود کنند .شــرایط تا جایی پیش رفته که این روند کامال
مرسوم شده و مثال باید برای یک مستند مشاهدهگر از نوجوان کارگری که
پدرش محکوم به اعدام شــده ،فیلمنامه کامل داستانی به تهیهکننده ارائه
شــود در صورتی که چنین امکانی وجود ندارد و نمیتوان پایان یک مستند
مشاهدهگر را پیشبینی کرد.
ایــن فیلمنامهنویس همچنین گفت :برای جلوگیری از این اتفاقات ،تنها
راه موجود ،نظارت مســتمر و موثر سیاستگذاران سینمایی است .سازمان

ســینمایی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی میتوانند نقش مهمی
در این حوزه داشته باشد و جهتدهی درستی انجام دهند .این بین تعارفاتی
شــکل گرفته است و یا آن که مدیران چشمهایشان را به روی آن بستهاند.
از آن مهمتر خود فیلمســازان هســتند و زمانی که به آنها اعتراض و انتقاد
میشــود فرار رو به جلو دارند و به گونهای برخورد میکنند که گویی منتقد
اشــتباه میگوید و آنها خطایی نکردهاند و استناد میآورند که اگر کارشان
درســت نبوده و در مدیوم مســتند قرار نمیگیرد ،پــس چگونه در چندین
جشنواره توانســتهاند جایزه بگیرند! این در حالی است که ما جشنوارههای
کاغــذی ،وبالگی و پولی بســیاری داریــم که هیچکدام اعتبــار و درجه
ارزشمندی باالیی ندارند.
جشنوارهزدگی ،آفت بزرگ سینمای ما  /با دقت بیشتری به
فیلمهای راه یافته به جشنواره نگاه کنید
او ادامه داد :جشــنوارهزدگی خود یک آفت بزرگ ســینمای ما شــده و
خوشــبختانه پخشکنندههای شناخته شده اخیراً به این مسئله توجه نشان
داده و معتقدند که نباید فیلمها به هر جشنواره ارائه شود و رتبه و اعتبار آن
بسیار مهم اســت .اگر بخواهیم بر اساس تعداد جایزه سینمایی کشورها را
مقایســه کنیم شاید بتوانیم بگوییم سینمای افغانستان از نظر تعداد شرکت
و دریافت جایزه جلوتر از ســینمای ما است درصورتیکه مساله مهم اعتبار و
اهمیت آن جشنواره است!
سعیدی با بیان اینکه “باید راه حلی پیدا شود تا جلو این اتفاق گرفته شود”
تصریح کرد :اگر جلوی این اتفاق گرفته نشود در دراز مدت بیاعتمادی در
جشنوارههای بینالمللی نسبت به فیلمهای ایرانی شکل میگیرد و به راحتی
جشنوارههای معتبر میتوانند فیلمهای مستند ایرانی را تعلیق کنند و بگویند
حق ندارند به این جشنواره وارد شوند.
این مستندساز ادامه داد :باید به صراحت بگویم که حتی به جشنوارههایی
نظیر «ایدفا»« ،هات داکس» یا «بیگ اسکای» با دقت بیشتری نگاه کنید.
به این نکته توجه کنیم که گاهی فیلمســاز با فضاسازی کاذب و رسانهای
کــردن فعالیتهای خود یک جلب اعتماد عمومــی ایجاد میکنند ،همین
مســئله باعث میشــود نظر منتقدان مورد قبول واقع نشود و حق به جانب
میگویند “من که جایزه گرفتهام و حضور فعال داشتهام درست میگویم یا
این شخص و رسانه؟” و به این شکل به راحتی فضاسازی میکنند.
او در پایان صحبتهای خود گفت :این اتفاق بســیار دردناکی است که
از یــک فرد محلی و بومی بازی بگیرنــد و او را مجبور به انجام کارهایی
یا گفتــن حرفهایی جلوی دوربین کنند که شــبیه زندگی او نبوده! دقیقا
همینجا مستند رنگ میبازد و از طرف دیگر برای سوژه فیلم سوال میشود
که چــرا باید چنین کارهایی را انجام دهد یــا چنین حرفهایی بزنند .این
اتفاق جالبی خواهد بود اگر بعد از ســاختن فیلمی به ســراغ سوژه بروید و
پای درد دلهایش بنشــینید ،آن وقت تاثیر ساخت این فیلم را بر زندگی او
مشاهده خواهید کرد که چه بر سرش آمده است!
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بیتوته :شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی یکی از شهرهای تاریخی
ایران است که وجود آثار و بناهای تاریخی از ویژگی های این شهر می باشد.
از بناهای تاریخی این شهر می توان آتشکده های دوران زرتشت را مثال زد
که اکنون آثار آنها بر جای مانده است .برخی از آتشکده ها با گذشت زمان
تبدیل به مساجد شده اند که مسجد جامع ارومیه یکی از آنهاست.
مسجد جامع ارومیه یکی از بناهای تاریخی و مذهبی این شهر است که
قدمت آن به قرن هفتم هجری بر می گردد .بر اساس برخی از روایات
این مسجد بر روی بقایایی از یک آتشکده ساخته شده است .آتشکده ای
که بعد از ورود اسالم به این سرزمین ویران شد و بر روی خرابه های آن
مسجد ساخته شد.
مسجد جامع ارومیه در مرکز شهر و در مجاورت بازار اصلی ارومیه قرار
دارد .این مسجد در سال  1314در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
براساس اسناد و شواهد یافت شده ،این مسجد بر روی بقایای یک آتشکده
زرتشتی ساخته شده است .این آتشکده مربوط به زمان قبل از انوشیروان
می باشد.
آتشکده دارای یک درب ورودی بوده است که رو به روی محراب اصلی
قرار داشت و امروزه نیز آثاری از آن وجود دارد.
در این آتشکده جایگاهی برای موبدان نیز در نظر گرفته شده بود .با ورود
اسالم به سرزمین ایران و در طی گرویدن مردم به دین اسالم ،این آتشکده
کاربری خود را از دست داد و متروک شد و سپس ویران شد .بعد از آن بر
روی ویرانه های این آتشکده یک مسجد بنا شد .هنوز هم بخشی هایی
از آن آتشکده بر جای مانده است .در مورد تاریخ دقیق بنای این مسجد
اطالعاتی در دسترس نیست اما بر اساس قدمت مواد به کار رفته در آن،
تاریخ ساخت آن را به عهد سلجوقی نسبت می دهند.
بخش هایی از این مسجد در زمان ایلخانی و حمله مغول ها دستخوش
تخریب و ویرانی قرار گرفت اما بعد ها دوباره بازسازی شد .این مسجد در
دوره زندیه نیز مرمت و بازسازی شده است .در دوره صفویه بخش هایی
از آن برای یک بار دیگر بازسازی شد و آخرین بازسازی های این مسجد
مربوط به سال های بعد از انقالب می باشد.
اما با وجود این همه تخریب و بازسازی هنوز هم آثار کتیبه ها و
گچبری های مربوط به قرن هفتم هجری بر روی محراب وجود دارد.
کتیبه ها و گچبری هایی که با دستان هنرمندان زمان سلجوقی خلق شده اند
و مزین به خط کوفی است .وجود این کتیبه های قدیمی گواه قدمت دیرین
این مسجد است.
به لطف بازسازی های این مسجد در دوره های مختلف تاریخی می توان
هنر معماری مربوط به هر دوره را در این مسجد مشاهده کرد که عمده ترین
آنها در قسمت سرستون ها ،گنبد و تزئینات و طاق های مسجد می باشد.
این مسجد تماما از آجر ساخته شده است که یکی از ویژگی های بارز آن
است .در قسمت های مختلف این بنا از آجرهای متفاوت استفاده شده است
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به طوری که نوع آجر های به کار رفته در گنبد و شبستان با آجرهای به کار
رفته در قسمت صحن مسجد کامال متفاوت است .تزئینات و گچبری های
به کار رفته در صحن و شبستان این مسجد از زیبایی چشم گیری برخوردار
است.
شبستان مسجد جامع ارومیه یکی از قسمت های اصلی است که نمایشگر
هنر معماری اصیل اسالمی است .این شبستان دارای یک گنبد است که
به سبک معماری سلجوقی ساخته شده است .شبستان در دوره سلجوقی
ساخته شد و در زمان ایلخانی ها بازسازی شد.
یکی از ویژگی های معماری این شبستان وجود محراب های هشت ضلعی
در یک طبقه و سپس تبدیل آن به  16ضلعی در طبقه دیگر است که در
باالترین طبقه تبدیل به گنبد اصلی شبستان شده است .سبکی از معماری
که از مشخصه های معماری ایلخانی هاست و احتمال می رود که در زمان
ایلخانی در طی بازسازی به این شکل درآمده است.
یکی از زیباترین بخش های این مسجد محراب آن است که با تزئینات
گچ بری و استفاده از خط کوفی جلوه زیبایی به آن می دهد .این محراب
مربوط به دوره ایلخانی است .ارتفاع آن  8متر و عرض آن  6متر بوده است.
در این محراب وجود دو ستون در انتهای آن که دارای کتیبه هایی است
جلب توجه می کند .قدمت این کتیبه ها به سال  676هجری باز می گردد
و آنطور که از نوشته های روی آن بر می آید توسط استاد عبدالمؤمن
تبریزی ساخته شده است .در این کتیبه که از شاهکار های هنر گچبری به
شمار می آید از خط رقاع برای نوشتن استفاده شده است .خط رقاع یکی از
خط های معروف سبک خطاطی در میان اعراب بوده است.
محرابی که امروزه آن را مشاهده می کنید بر روی محراب قدیمی قرار
گرفته است .محراب قدیمی متعلق به دوران سلجوقی بوده و دور تا دور آن
از خط کوفی استفاده شده است.
آن طور که از اسناد و شواهد بر می آید این قسمت از مسجد در سال های
بعد از ساخت بنای اصلی مسجد به آن اضافه شده است .با توجه به اشیایی
که هنگام بازسازی این مسجد در این قسمت کشف شده می توان احتمال
داد که این قسمت در دوره ایلخانی ساخته شده است .براساس شواهد ،این
مسجد در دوره ایلخانی در اوج زیبایی خود بوده است .در طول قرن های
گذشته به چهل ستون این مسجد صدمات زیادی وارد شده است که در
دوره های مختلف بازسازی شده است.
در صحن مسجد جامع ارومیه حجره هایی را مشاهده می کنید که تاریخ
ساخت آنها مربوط به دوره زندیه می باشد .مسجد جامع یک بار دیگر در
دوره زندیه مورد بازسازی قرار گرفته و این حجره ها در آن زمان به مسجد
اضافه شده است .بر اساس سنگ نوشته های موجود در این قسمت ،قدمت
و تاریخ ساخت حجره ها متعلق به سال  1184هجری قمری است .مواد
و مصالحی که در ساخت این حجره ها به کار رفته است از مواد و مصالح
به کار رفته در بخش های اصلی شبستان متفاوت است.

آگهی
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای محمدحســین ندافی برابر وکالتنامه شماره
 362مورخ  92/9/19دفترخانه  432استهبان از طرف خانم زیبا بنائی
پور با تســلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که تعداد یک
برگ سند مالکیت مربوط به ششــدانگ اعیانی یک واحد آپارتمان
تحت پالک  1417/3اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل
ثبت شماره  22194صفحه  79دفتر  241امالک به نام نامبرده ثبت و
سند مالکیت به شماره  234699صادر و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت .پالک مزبور برابر ســند رهنی شماره 24555
مورخ  86/5/13دفترخانه  67استهبان نزد بانک مسکن در قبال مبلغ
 285049083ریال به مدت  15ســال و مازاد پالک مزبور برابر سند
رهنی شــماره  21030مورخ  91/4/4نزد بانک مسکن در قبال مبلغ 200
میلیون ریال به مدت  18ماه در رهن می باشــد و مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظــرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /849م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت
تعاونی مصرف فرهنگیان فراشبند
تاریخ انتشار1400/8/30 :
پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شــرکت تعاونی
مصرف فرهنگیان فراشبند به تاریخ انتشار  1400/7/25و تاریخ جلسه  1400/8/26بند
 4و همچنین تعداد وکالت به دستور جلسه الحاق و اصالح می گردد.
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان فراشبند
(نوبت اول) رأس ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  1400/8/26در محل تاالر معلم فراشبند
تشــکیل می گردد لذا از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم
موضوعات ذیل در محل مجمع حضور بهم رسانید.
توضیحات-1 :داوطلبین عضویت در ســمت های هیئت مدیره و بازرسین موظفند حداکثر
یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه فرم و مدارک را
به تعاونی تحویل نمایند-2 .هر یک از اعضای تعاونی می توانند استفاده از حق رأی خود
را برای حضور و اعمال رأی در مجمع به یک عضو یا ســهامدار غیرعضو و یا شخص ثالث با
وکالت واگذار کنند( .هر عضو  3وکالت)
مدارک الزم برای ثبت نام هیأت مدیره و بازرسین:
کپی شناسنامه و کپی کارت ملیدو قطعه عکس 3*4کپی حکم کارگزینی (فرم ثبت نام در تعاونی موجود است)دستور جلسه:
-1قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرسین به مجمع عمومی
-2اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود درآمد و تقسیم آن و پاداش اعضای هیأت
مدیره و مدیرعامل طبق اساسنامه
-3تبیین خط مشی و برنامه تعاونی در سال 1400
-4بررسی صورت های مالی سال های  97و  98و 99
-5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

عمومی اي
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
در ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در
ﻓﺮاﺧﻮان
آﮔﻬﻲ
یک مرحله ای
مناقصه
شرکت
فراخوان
آگهي
اداره ﻛﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر و درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﻀﺎء اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت

ردﻳﻒ
1

2

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

اﺻﻼح ﻣﺴﻴﺮ ورودي ﺗﻮﻧﻞ اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﻗﻠﻴﺪ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه
ﺑﻬﺴﺎزي و روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺟﻬﺮم
– ﻓﺴﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
)رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

،

ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

26.751.185.857

1.338.000.000

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

107.572.836.784

5.379.000.000

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

99.458.128.231

4.973.000.000

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

27.887.685.856

1.395.000.00

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

درزﮔﻴﺮي  ،ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮي و روﻛﺶ
3

4

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺷﻴﺮاز – ﺳﭙﻴﺪان
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

الزامیﺑﺎﺷﺪ
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
مطابقﺑﺎبااﺳﻨﺎد
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
می .باشد .
مناقصه
اسناد
ﺻﻼﺣﻴﺖمعتبر
ﮔﻮاﻫﻲصالحيت
داﺷﺘﻦگواهی
 ()11داشتن
(2
 )2مهلت دریافت اسناد مناقصه مورخ  1400/09/01بمدت ( )5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
باشد.
آﺧﺮﻳﻦمی
امکان پذیر
ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ  :آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﻣﻮرخ
ﻣﻬﻠﺖ
(3
اداره
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻞ
 1400و
/09/16
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ
در اﺳﻨﺎد
ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج
ﮔﺰار ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن ﺑﻪ
بارگذاریﻧﺴﺨﻪ
 1400و ﺗﺤﻮﻳﻞ
/16 )3
اداري
آن وقت
پايان
ستاد تا
سامانه
اداريدر
الکترونیکی
صورت
مدارک به
بارگذاری
رﻋﺎﻳﺖمهلت
آخرین
قیمت :
پیشــنهاد
مدارک و
/09مهلت
آخرین
ﻛﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .و تحویل نســخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری  1400/09/16و محل آن
1400/09/16
مورخ
زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1400/09/17در اﻳﻦ اداره ﻛﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
(4
ﺷﺪ .کل می باشد.
اداره
دبیرخانه
ﺧﻮاﻫﺪ
اي
ﺟﺎده
ﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ و
مورخراﻫﺪاري و
اداره ﻛﻞ
ﺷﻴﺮاز ﺑﻠﻮار
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
مناقصهﺧﺼﻮ
نمایندگانﺑﻴﺸﺘﺮ در
درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
دﺳﺘﮕﺎه :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺗﻤﺎس
اﻃﻼﻋﺎت
(5
کل
اداره
این
 1400/09/17در
ﻣﺪرسصبح
ساعت 10:00
جلسه در
اﺳﻨﺎددر
گرانصحاضر
ﺟﻬﺖحضور
ﮔﺰار را در
پیشنهادها
پیشنهاد
گشایش
 )4زمان
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس – اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔﻲ
بازگشایی خواهد شد .
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
(6
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداري و حمل
دریافت
گزار جهت
مناقصه
دســتگاه
اﻃﻼﻋﺎتتماس
 )5اطالعات
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :
ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد
(7
رسیدگیو 88969737
85193768
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :
دﻓﺘﺮ
27313131
ﺗﻤﺎس :
و نقلﻣﺮﻛﺰ
پیمان و
اداره
فارس– ،
استان
جاده اي
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ " ﺛﺒﺖ ﻧﺎم /ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ  ":ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .
 )6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ آﮔﻬﻲ  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
(8
 )7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
اداره ﻛﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
مرکز تماس  ، 27313131:دفتر ثبت نام  85193768 :و 88969737
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1400/08/29 :
1400نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفایل تامین کننده/مناقصه گر  ":موجود
ثبت
تماس
دفاتر/08
دوم /30 :
اطالعاتﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر
است .
 )8وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
شناسه آگهی1222196 :
ﻣﻬﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرخ  1400/09/01ﺑﻤﺪت ) (5روز از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول1400/08/30 :
نوبت دوم1400/09/8 :
شهرداري ســده درنظر دارد براساس مصوبه
شوراي محترم اسالمي شــهر ،نسبت به فروش
تعدادي قطعه زمين واقع درمحل يكشنبه بازار قديم و همچنين
زمينهاي طرح تفكيكي جنب بهزيستي حاشيه بلوارشهيد بهشتي
متعلق به اين شهرداري از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد
لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد ازتاريخ نشــرآگهي
نوبت دوم بــه مدت /10ده روزكاري به شــهرداري مراجعه
ونســبت به دريافت اسناد و مدارك شــركت درمزايده و
همچنين ارايه قيمت پيشنهادي اقدام نمايند.
شرايط مزايده:
 -1به پيشنهادهاي بدون سپرده ،مشروط ،مخدوش و بعد از
اتمام مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم بترتيب در صورت برنده شدن
و عدم انعقاد قرارداد خريد ،ســپرده آنها به نفع شــهرداري
ضبط مي گردد.
 -3مبلغ سپرده شركت كنندگان در مزايده  5درصد قيمت
پايه جهت واريز به جاري ســپرده شــهرداري نزد بانك ملي
 0109986028003تعيين گرديد.
-4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -5تمامي شــرايط و ضوابط آيين نامــه معامالت مربوط به
مزايده از طرف شهرداري رعايت مي گردد و همچنين ساير
اطالعات الزم از طريق اسناد مزايده اعالم مي گردد.
 -6هزينه نشــرآگهي وكارشناسي و ارزش افزوده مزايده به
عهده برنده مزايده مي باشد.
تلفن تماس 071-44592216
شناسه آگهی1224562 :
روابط عمومي شهرداري سده
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  140060311034005769هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عبدالمجید فــروزان جهرمی فرزند مهدیقلی به
شماره شناســنامه  407صادره از جهرم در یکباب سوله به مساحت
 290مترمربع پالک  1272فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  3فرعــی از  2145اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از
مالک رســمی اکبر و حسن و غالمحســین و منوچهر و ایرج و اشرف
الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم پایدار محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/30 :
/4809م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی تجدید مزایده اجاره نمایشگاه ماشین شهرداری
نوبت اول1400/8/23 :
نوبت دوم1400/8/30 :
شهرداری سعادت شهر به استناد مجوز /311ش/س مورخ 1400/7/4
شورای اســامی ،در نظر دارد نسبت به اجاره نمایشگاه ماشین خود
واقع در روبروی بیمارســتان شــهر اقدام نماید متقاضیان می توانند
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اوراق مزایده به واحد مالی
شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط:
-1پیشنهاددهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را در پاکت سربسته
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت  10روز به دبیرخانه شهرداری
تحویل نمایند.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
-3هزینه درج آگهی و قیمت کارشناســی به عهــده برنده مزایده
می باشد.
-4چنانچــه نفرات اول تا ســوم به ترتیب حاضر بــه انعقاد قرارداد
نگردند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5قیمــت پایه اجاره پارکینگ به ترتیب به مبلــغ  120/000/000ریال به
صورت ماهیانه می باشد.
-6متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت  5درصد قیمت پایه
یکساله را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جاری
شــماره  3100007030000نزد بانک ملی به نام شهرداری سعادت شهر
اقدام نمایند.
-7به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8سایر اطالعات در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.
شناسه آگهی1222023 :
/5158م الف
سرپرست شهرداری سعادت شهر
محمدکریم هوشیار

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  140060311034005044هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضــی تمراس قربانــی فرزند مرادعلی به شــماره
شناسنامه  974صادره از ممسنی در یکباب خانه به مساحت 179/59
مترمربع پالک  5475فرعی از پالک  2086اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  6فرعی از  2086اصلی واقع در فارس بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی ناظم قنبری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
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 اول1400/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/30 :
/4806م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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شناسایی  ۳۵۳۹بیمار جدید کووید ۱۹در کشور
 ۱۱۸تن دیگر جان باختند

بنابــر اعــام وزارت بهداشــت در طول ۲۴
ســاعت ۳هــزار و  ۵۳۹بیمار مبتال بــه کرونا در
کشور شناســایی شــدند؛ کاهش آمار مبتالیان
شناسایی شــده درحالی اســت که متاسفانه آمار
فوتی های ناشی از این بیماری در کشور همچنان

سه رقمی است.
به گزارش ایسنا ،از روز جمعه تا دیروز  ۲۹آبان
 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۳هــزار و  ۵۳۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۶۱۶نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۷۳هزار و  ۹۸نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۱۱۸ ،بیمار
کوویــد ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۸۵۲نفر
رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۷۷۱هزار و
 ۳۶۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۴۱۶نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخــش های مراقبت هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۶۷۳هزار و  ۸۷۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۸شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۵۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شــهر
در وضعیــت زرد و  ۱۴۶شــهر در وضعیــت آبی
قرار دارند.

کشف سالح و مهمات در هورالعظیم

هالکت یک قاچاقچی و توقیف یک شناور
فرمانده مرزبانی ناجا از کشف سالح و مهمات
توســط مرزبانان هنگ مرزی دشــت آزادگان
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،سردار احمدعلی
گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا در تشریح جزئیات
خبر کشف سالح و مهمات از قاچاقچیان اظهار
داشــت :مرزداران هنگ مرزی دشت آزادگان
با اشراف اطالعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی
حوزه اســتحفاظی ،مطلع شدند یک باند قاچاق
ســاح و مهمات قصد دارد مقادیری ســاح
و مهمــات را از آب هــای هورالعظیــم وارد
کشور کند.

وی افــزود :بــا انجام اقدامــات اطالعاتی،
مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان مشخص و
مرزداران دالور با کنترل منطقه ،دو شناور مورد نظر
را شناسایی کرده و به آنها فرمان ایست دادند.
ســردار گودرزی تصریح کرد :بــا توجه به
هوشیاری و اتخاذ تاکتیکهای عملیاتی مناسب
مرزبانــان ،قاچاقچیان که توان مقابله با آنان را
نداشتند و خود را در محاصره میدیدند سعی در
متواری شــدن از منطقه را داشته که مرزبانان
با رعایت قانون به کارگیری ســاح به سمت
قاچاقچیان تیراندازی کرده و موفق شدند ضمن
به هالکت رســاندن یــک قاچاقچی و توقیف

یک شــناور ،یک قبضه ســاح کالشینکف ،
 79قبضــه کلت کمری به همراه مقادیر زیادی
مهمات جنگی مربوطه را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه تالش
برای دستگیری سایر اعضای باند در دستور کار
مرزبانان اســتان خوزستان اســت ،خاطرنشان
کرد :گروهکهای تروریســتی و اشرار بدانند
مرزداران ایران اســامی ،همچون گذشــته با
صالبت و غیرت وصف ناشــدنی به پاسداری
از مرزهای ایران اســامی ادامه خواهند داد و
در مقابل هرگونه ناامنی و شــرارت ایستادگی
خواهند کرد.

کشف بیش از  ۶۰۰کیلوگرم مرفین ،شیشه و ماری جوآنا

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
از کشــف بیش از  ۶۰۰کیلوگرم شیشه ،مرفین و
ماری جوآنا در  ۲عملیات پلیسی خبر داد.
سرهنگ عبدالوهاب حســنوند در گفتوگو با
ایســنا درباره ماموریتهای اخیر پلیس مبارزه با
موادمخدر پایتخت اظهارکرد :مبارزه با موادمخدر
و برخورد با ســوداگران و قاچاقچیان موادمخدر
همواره از سوی پلیس در حال انجام است و اخیرا
نیز عملیاتی مشــترک با پلیس استان سیستان و
بلوچستان به اجرا درآمد که در جریان آن بیش از
 ۵۹۰کیلوگرم مخدر شیشــه و مرفین کشــف و
ضبط شد.
وی ادامه داد :این عملیات پس از اطالع پلیس
از فعالیت یکی از قاچاقچیان سابقه دار و حرفه ای
مواد مخدر در شــرق کشور کلید خورد و ماموران
متوجه شــدند کــه این فرد اخیرا یــک محموله
مــواد مخدر را از مرزهای شــرقی وارد کشــور
کرده و پس از انتقال به یکی از شــهرهای استان
سیســتان و بلوچستان آن را در منزلی دپو کرده و
قصد دارد تا در فرصتی مناســب آن را به تهران
انتقال دهد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی و طرح ریزی
عملیات مشــترک با پلیس مبــارزه با موادمخدر
اســتان سیســتان و بلوچســتان گفت :سرانجام
ماموران ،خــودروی متهم را هنگام تردد در یکی
از محورهای مواصالتی متوقف کرده و در حالیکه
متهــم پس از توقف اقدام به فرار کرد با شــلیک
پلیس ،زمین گیر و دستگیر شد.
به گفتــه حســنوند ،ماموران در بازرســی از
خــودروی متهم  ۴۳۱کیلــو و  ۸۰۰گرم مرفین،
۱۵۸کیلو و  ۶۰۰گرم شیشــه ،یک قبضه اسلحه
کالش ،پنج تیغه خشــاب و یک دستگاه بی سیم
را کشف و ضبط کردند.
رییــس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر تهران
بزرگ همچنین از دستگیری عناصر اصلی توزیع
ماری جوآنا در شرق پایتخت در عملیاتی دیگر خبر
داد و گفت :در ایــن عملیات بیش از ۱۷کیلوگرم
ماری جوآنا از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
وی در توضیــح این عملیات نیــز اظهارکرد:
مدتی قبل اخبــاری مبنی بر فعالیت مشــکوک
 ۲تن از مواد فروشان پایتخت در مناطق شرقی و

شمالی تهران به پلیس مبارزه با موادمخدر واصل شده
و به همین دلیل گروهی از ماموران پایگاه چهارم
پلیس مبــارزه با مواد مخدر فاتب رســیدگی به
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
حســنوند ادامــه داد :عوامــل ایــن پایــگاه
طی اقدامات اطالعاتی موفق به شناســایی محل
فعالیت متهم در منطقه تهرانپارس شدند به همین
منظور مقدمات دســتگیری و برخــورد قانونی با
این افراد در دســتور کار قرار گرفت و بالفاصله با
هماهنگی قضایی مجوز ورود به مخفیگاه متهمان
صادر شد و تیم عملیاتی پلیس به مخفیگاه متهمان
اعزام شــدند و متهمان را در حالیکه در مخفیگاه
خــود در حال تهیه و بســته بندی مــواد مخدر
گل بودند دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
با بیــان اینکه ماموران در بازرســی از این محل
۱۷کیلو و ۱۹۰گرم مواد روانگردان ماری جوآنا را
کشف و ضبط کردند ،گفت ۲ :متهم نیز دستگیر و
به مقر انتظامی منتقل شدند که این افراد پس از
تشــکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم
روانه دادسرا شدند.

بین الملل

وقوع آتشسوزی گسترده در بازار
لوازم برقی بغداد

منابع محلی از وقوع یک آتشســوزی بزرگ در فروشگاه لوازم برقی در
منطقه کراده در پایتخت عراق خبر دادند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از فــرات نیوز ،منابع محلی
عصر روز جمعه از وقوع آتشسوزی بزرگی در فروشگاه لوازم برقی در منطقه
کــراده در بغداد ،پایتخت عراق خبر دادنــد .تیمهای امدادی برای اطفاء این
آتش بالفاصله به محل آتشسوزی اعزام شدند.
سرلشکر کاظم سلمان بوهان ،رئیس اداره دفاع غیرنظامی منطقه کراده،
بــا صدور بیانیهای اعالم کرد ۱۵« :تیم امدادی و آتشنشــانی بالفاصله به
فروشگاه وسایل برقی اعزام شده و موفق به مهار آتش شدند».
او در ادامه افــزود« :به دلیل اینکه این آتشســوزی در مجاورت منازل
مســکونی صورت گرفت ،تیمهای آتشنشــانی ابتدا ساکنان آنها را تخلیه
کرده و ســپس به اطفاء آتش پرداختند .آنها توانســتند با ورود مستقیم به
انبارهای در حال ســوختن ،بدون هیچ تلفات انســانی و با کمترین خسارت
مادی ،این آتشسوزی را مهار کنند».
پس از این حادثه کارشناســان نظامی و پزشــکان قانونی تحقیقات برای
علت وقوع این حادثه را آغاز کردند.

مرگ  228کودک به دست پلیس ترکیه
طی  10سال گذشته

دو مرکــز فعــال در زمینه حقــوق کودک در ترکیه ،از کشــته شــدن
 228کودک طی ده سال گذشته به دست پلیس این کشور خبر دادند.
به گزارش گــروه بینالملل خبرگزاری فــارس ،مرکز حقوق کودک در
کانون وکالی «ازمیر» و جمعیت حقوق بشر ( )ÎHDدر "آمِد" ،به مناسبت
روز جهانی حقوق کودک طی بیانیهای اعالم کردند که  ۲۲۸کودک توســط
پلیس ترکیه کشته شدهاند.
در این بیانیه که نسخهای از آن در وبگاه « »ANFمنتشر شد ،اطالعاتی
درباره حقوق کودک بین سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۲۱آمده است که نشان میدهد
طی این ســال ها ،دستکم  ۲۲۸کودک که  ۷۸درصد آنها پسر و  ۲۲درصد
دختر بودند و در این میان  ۳۰کودک زیر پنج ســال و شمار زیادی از آنها

بین  ۶تا  ۱۵سال سن داشتند ،توسط پلیس ترکیه کشته شدهاند.
بر اســاس این گزارش ،از  ۲۲۸کودک و نوجوان کشته شده ۶۴ ،نفر به
ضرب گلوله پلیس ترکیه و  ۶۲نفر به دلیل انفجار بمب ،کشته شدهاند.
مرکز حقوق کودک در کانون وکالی ازمیر نیز طی بیانیهای اعالم کرد:
«از آنجایی که تاکنون با آزار ،تضییع حقوق جنســی ،عاطفی ،جســمی و
اقتصادی کودکان مبارزه کردهایم ،در این زمینه و احقاق حقوق کودکان به
مبارزه و پیگیری قضایی ادامه خواهیم داد.
تاکنون بارهــا گزارشهایی از اقدام پلیس ترکیه در زیر گرفتن کودکان
در مناطق مختلف این کشور به ویژه مناطق ُکردنشین منتشر شده است.

برخورد مرگبار دو هواپیما در پایگاه هوایی تگزاس

در نتیجه برخــورد دو هواپیما در یک پایگاه هوایی تگزاس ،یک خلبان
کشته و دو نفر از سرنشینان زخمی شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،مقامها و رسانههای محلی
در آمریکا از برخورد مرگبار دو هواپیما در فرودگاه یک پایگاه نیروی هوایی
این کشور خبر دادند.
شبکه «سیانان» گزارش داد ،دو هواپیمای «نورثروپ تی ۳۸-تالون»
روز جمعــه در یک فــرودگاه واقع در جنوب غربی ایالــت تگزاس به هم
برخورد کردند.
نورثروپ تی ۳۸-تالون یک هواپیمای آموزشی دو موتوره است و دو نفر
میتوانند با آن پرواز کنند.
بنا بر گزارش ســیانان ،در نتیجه برخورد دو هواپیما در فرودگاه پایگاه
هوایی «لفلین» ،یک خلبان کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند.
مقامهــای آمریکایی خبر دادند ،یکــی از خلبانان از مرگ نجات یافته و
نیروهای امدادی او را برای درمان به بیمارستان «وال ورده» منتقل کردند.
نیــروی هوایی ایاالت متحده ،نیروهــای رزرو نیروی هوایی ،گارد ملی
هوایی و نیروهای هوایی کشورهای متحد آمریکا ،از پایگاه هوایی «لفلین»
به عنوان یک پایگاه آموزشی استفاده میکند.
مقامهــای آمریکا تاکنون به هویت افراد کشــته و زخمی شــده در اثر
برخورد هواپیما در تگزاس و چرایی این حادثه اشــارهای نکردند و از ادامه
تحقیقات در این باره خبر دادند.
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سرکرده باند قاچاقچیان چوب های جنگلی
در ممسنی دستگیر شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی گفت :با تالش
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی ســرکرده اصلی باند قاچاق چوب های
جنگلی در منطقه هرابلوط شهرستان ممسنی دستگیر شد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،بهنــام امیران با اعالم ایــن خبر گفت:
مأموران یگان حفاظت این اداره در راستای تداوم برخورد با عناصر اصلی و
قاچاقچیان چوبهای جنگلی با پایشهای دقیق و بررسی تحرکات منطقه
طی عملیاتی منســجم و هدفمند سرکرده باند قاچاق در منطقه هرا بلوط را
شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود :در تحقیقات انجام شده مشخص شد اعضای این باند بیش از
یک ســال در این منطقه اقدام به قطــع درختان بلوط و حمل چوب آن به
منطقه دریس کازرون میکردند.
امیران گفت :در بازرســیهای به عمل آمــده از این متخلفان مقادیری
چوب جنگلی بلوط ویک دستگاه اره موتوری کشف و ضبط گردید.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی گفت :متخلفان
پس از تشکیل پرونده و انتقال به مراجع قضایی روانه زندان شدند.

قاتل خواهر و خواهر زاده به دام پلیس فسا افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری قاتلی که خواهر و خواهر زاده
خود را در شهرســتان سروســتان به قتل رســانده و متواری شــده بود،
خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار کرد :یازدهم آبان ماه سال جاری در پی اعالم قتل و پیدایش اجساد
مادر  45و دختر  20ساله اش در شهرستان سروستان ،تحقیقات پلیس برای
شناسایی و دستگیری قاتل متواری آغاز شد.
وی ادامه داد :تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان
پلیس آگاهی شهرســتان فســا از تردد عامل قتل در این شهرستان مطلع
شدند و دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.
این مقــام انتظامی افزود :پس از انجام اقدامــات تخصصی و تعامل با
دادستان شهرستان ،ماموران انتظامی موفق شدند متهم را در شهرستان فسا
دستگیر و یک قبضه اسلحه گرم بکار گرفته شده در قتل را کشف کنند.
سرهنگ قسام گفت :قاتل  29ساله انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختالف
خانوادگی با مقتوالن عنوان کرد.

شايعه تا واقعيت

برخورد قانونی مامور پليس راه المرد
با راننده متخلف

رییس پلیس راه جنوب استان گفت :برخورد مامور گشت پلیس راه المرد
بــا راننده خودرو متخلف برابر قانون بوده و هیچگونه قصوری از جانب وی
صورت نگرفته است.
ســرهنگ حمد ا ...هوشــمندی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در خصوص كليپ منتشر شــده در فضاي مجازي مبنی بر برخورد
مأمــور پلیس راه المرد با یــک راننده ،بيان كرد :حوالــی ظهر روز جمعه
( 28آبان) ،تيم گشت پلیس راه شهرستان المرد در محورعالمرودشت  -محمله
به راننده يك دســتگاه کامیون به دلیل ناخوانا بودن پالک خودرو و نبستن
کمربند ایمنی دستور ایست و توقف می دهند.
این مقام انتظامی افزود :در ادامه افسر گشت پلیس راه به منظور اعمال
قانــون راننده متخلف از وی درخواســت ارائه مدارک مــی کند که راننده
هیچگونه همکاری نکرده و از ارائه مدارک خودداری می کند.
وي افــزود :پس از اعمال قانــون ،راننده متخلف تحت تاثیر شــرایط
ایجاد شــده و به دلیل عدم کنترل بر رفتار و عصبانیت خود اقدام به تهیه
فیلــم بر علیه مامــور انتظامی و مجری قانون کــرده و در فضای مجازی
انتشار می دهد.
ســرهنگ هوشــمندی با بیان اینکه در اين خصوص پرونده تشــكيل
و از طریق مبــادی مربوطه پیگیری های الزم صــورت خواهد گرفت ،از
شهروندان خواست به شایعات و کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی
توجه نکنند و در صورت داشــتن هرگونه انتقاد یا شکایت از نحوه عملکرد
ماموران پلیس ،مراتب را از طریق سامانه تلفنی  197و یا مراجعه به ادارات
بازرسی فرماندهی انتظامی یگان ها پیگیری و دنبال کنند.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در کازرون

فرمانــده انتظامي شهرســتان کازرون از كشــف بالغ بــر  3ميليارد و
 500میلیون ريال انواع كاالي قاچاق در بازرســي از يك منزل مســكوني
خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيــان كرد :مأموران انتظامي کازرون با اقدامات فني و پليســي از دپو انواع
كاالي قاچاق در یک منزل مســكوني در يكي از محلههاي اين شهرستان
مطلع شــدند و بررســي موضوع را به صــورت ويژه در دســتور كار خود
قرار دادند.
وي افزود :پس از هماهنگي با مقام قضایي ،مأموران به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند  ۲۴طاقه پارچه در اندازه های
مختلف  ۲۴ ،عدد مهتابی مربعی شکل و  ۳۲۴عدد المپ نورافکن مهتابی
قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون با اشــاره به اینکــه ارزش اموال
مكشوفه برابر نظر کارشناســان  3ميليارد و  500میلیون ريال برآورد شده
است ،تصريح كرد :در اين خصوص يك متهم دستگير و براي انجام مراحل
قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

توقیف موتورسیکلت های متخلف در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و توقیف
موتورسیکلت های متخلف خبر داد.
سرهنگ آرش بخشــایی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،از
برخورد جدی با راکبین موتورســیکلت هایی خبر داد که با حرکات نمایشی
و مارپیچ ،تک چرخ زدن و ایجاد صدای ناهنجار سبب ایجاد مزاحمت برای
شهروندان میشوند.
وی با بیان اینکه ماموران در صورت مشاهده موارد فوق موظف هستند
ضمن صدور قبض جریمه ،موتورســیکلتهای متخلــف را توقیف نمایند،
گفت :نیروی انتظامی سروســتان با توجه بــه مطالبات عمومی ،طرحهای
پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است.
سرهنگ بخشــایی بیان کرد :برابر ماده  20قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،رانندگان موتورسیکلت هایی که مرتکب تخلفاتی نظیر حرکت در
پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز ،ایجاد عمدی صدای ناهنجار ،حرکات
نمایشــی مارپیچ ،تک چرخ زدن ،حمل یدک و عدم استفاده از کاله ایمنی

شوند ،موتورسیکلت آنها توقیف و به پارکینگ انتقال داده می شود.
وی ادامــه داد :در این خصوص طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ســطح
شهرستان سروســتان اجرا و  10دستگاه موتورسیکلت فاقد پالک و دارای
تخلف مزاحمت های خیابانی ،به پارکینگ انتقال داده شدند.

مامور وظیفه شناس طالی  500میلیونی را
به صاحبش رساند

فرمانــده انتظامــی ارســنجان از تحویل یک بســته طــا به ارزش
 500میلیون ریال به شــهروند ارســنجانی توســط یکی از کارکنان این
فرماندهی خبر داد.
ســرهنگ محمدعلی فرهادی در گفــت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار کرد :یکی از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان ارسنجان هنگام
انجام مأموریت در محورهای مواصالتی شهرســتان ،یک بسته حاوی طال
را پیدا می کند.
وی افزود :این مأمور انتظامی پس از جســتجوهای فراوان صاحب این
بســته طال که  500میلیون ریال ارزش داشت را شناسایی و پس از بررسی
دقیق و تنظیم صورت  جلسه ،بسته طال را به وی تحویل داد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ارسنجان با بیان اینکه احساس مسئولیت و
صحت عمل این مأمور وظیفه شــناس باعث خوشحالی صاحب طال شد،
گفت :خدمت به شهروندان را توفیقی بزرگی می دانیم و توان خود را برای
آرامش،آسایش و امنیت شهروندان به کار می گیریم.

توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز در مرودشت

جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت :با تالش مأموران
انتظامی ،یک دســتگاه حفاری برقی غیر مجاز چاه به ارزش  5میلیارد ریال
توقیف شد.
سرهنگ فرهام عســکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ماموران گشــت
پاســگاه انتظامی ابرج يك کامیون حامل دســتگاه حفاری را براي بررسي
بيشتر متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بررســی های صورت گرفته مشخص شد محموله
توقیف شده قاچاق و فاقد مجوز قانونی است ،گفت :در این راستا یک متهم
دستگیر و پس از تشــكيل پرونده برای انجام مراحل قانوني تحويل مرجع
قضایي شد.
جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت افزود :کارشناسان ارزش
محموله قاچاق کشف شده را 5 ،ميليارد ريال برآورد کرده اند.

كشف كاالي قاچاق در شيراز

فرمانده انتظامي شهرستان شیراز از توقیف یک دستگاه خودرو سمند و
کشف کاالي قاچاق به ارزش  3میلیارد ريال خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :ماموران انتظامی شهرســتان شیراز هنگام گشت زنی در یکی از
خیابان های حوزه استحفاظی به يك دستگاه خودرو سمند مشكوك شدند
و آن را براي بررسي بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این خودرو ،یک هزار و  525ثوب انواع پوشاک
قاچاق و فاقد مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان شیراز با اشــاره به اينكه در اين خصوص
یک متهم دســتگير و تحويل مرجع قضایي شــد ،تصريح كرد :برابر نظر
كارشناســان ارزش کاالی قاچاق کشــف شــده 3 ،ميليارد ريــال برآورد
شده است.

کالهبرداری از طریق فروش اکانت بازی های
رایانه ای جعلی

رییس پلیس فتا استان از دستگیری مرد  30ساله شیرازی که با فروش
اکانت بازیهای رایانهای جعلی اقدام به کالهبرداری از شهروندان میکرد،
خبر داد.
سرهنگ حشمت سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی شکایت شهروند شــیرازی مبنی بر اینکه یک نفر در
فضای مجازی با اغفال فرزند  12ســالهاش ،اکانت یک بازی رایانهای که
بیش از  500هزار تومان قیمت نداشــته را مبلغ  100میلیون ریال فروخته
است ،موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد :فرزند شــاکی در یکی از بازیهــای رایانهای با فردی
که خود را نوجوان  15ســاله معرفی کرده بود ،آشــنا و وی با صحبتهای
دروغین اقدام به فروش یک اکانــت بازی رایانهای به قیمت  100میلیون
ریال به این فرد می کند.
رییس پلیس فتا استان فارس گفت :باتوجه به حساسیت پرونده ،موضوع
در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی صورت
گرفته ،مشخص شــد متهم با ایجاد اکانتهای نامعتبر و جعلی بازیهای
رایانهای اقدام به کالهبرداری از شهروندان می نماید.
سرهنگ ســلیمانی با اشاره به اینکه کارشناســان پلیس فتا این فرد را
شناسایی و وی را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند ،افزود :برای
اینکه فرزندان در فضای مجازی کمتر آسیب ببینند ،نیاز است که والدین بر
فعالیتهای سایبری آنها و همچنین بازیهای رایانهای که انجام میدهند
نظارت کافی داشته باشند.
وی از مردم خواســت تا در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا
مجرمانه در فضای مجازی ،آن را از طریق وب ســایت پلیس فتا به نشانی
اینترنتــی  www.cyberpolice.irو یا با شــماره تلفن  096380با
کارشناسان ما در میان بگذارند.

توقیف پژو  405حامل سیگار قاچاق در كوهچنار

فرمانده انتظامی شهرســتان كوهچنار گفت :با تالش مأموران انتظامی،
خودرو پژو  405حامل  392هزار نخ سیگار خارجی قاچاق توقیف شد.
سرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
بیان جزئیات این خبر اظهار داشت :ماموران يگانامداد شهرستان كوهچنار
هنگام گشتزني در محور ممسني-شيراز به يك سواري پژو  405مشكوك
شدند و دستور ايست دادند كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ،ماموران انتظامي موفق
شــدند خودرو را توقيف و در بازرســي از آن  392هزار نخ سیگار خارجی و
قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان كوهچنار با بيان اينكه كارشناســان ارزش
اموال مكشــوفه را یک میلیارد و  200ميليون ریال برآورد كردهاند ،گفت:
در اين خصوص يك متهم دســتگير و بــراي انجام مراحل قانوني تحويل
مرجع قضایي شد.
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مدیرعامل شرکت ملی نفت مطرح کرد:

تعهد بدهید ،حقوق بگیرید!

ایران به دنبال موقعیتهای برد-برد در بخش سرمایهگذاری
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه باید از بهترین روشها و
مدلها برای تامین منابع مالی در داخل و خارج کشــور استفاده و زمینههای
سرمایهگذاری تسهیل شــود ،گفت :وقتی میگوییم باید قراردادها را بهبود و
قــدرت چانهزنی و جذابیــت طرحها را افزایش دهیم ،لزومــا به معنای تغییر
ماهیتی در روشهای گذشــته نیســت ،بلکه به دنبال بهبــود و به اصطالح
امروزیها ایجاد موقعیتهای برد-برد هستیم.
به گزارش ایســنا ،محسن خجستهمهر در نشســت تکریم و معارفه مدیر
سرمایهگذاری و کسب و کار این شرکت ،با بیان اینکه ایجاد ساختار مدیریت
ســرمایه گذاری و کسب و کار در شــرکت ملی نفت اقدام خوبی بود که در
گذشــته انجام شــد و به عنوان یک ضرورت باید به حداکثر اثربخشی برسد،
اظهار کرد :نفت در چند ســال آینــده ماموریتهای مهمی پیش رو دارد و در
این زمینه الزم است مدیریت امور سرمایهگذاری و کسبوکار با دیگر بخشها
از جمله مدیریت برنامهریزی تلفیقی ،معاونت توســعه و مهندسی ،امور مالی و
امور بینالملل همراه و در مسیر همافزایی حرکت کند.
درآمدزا بودن فعالیتهای نفت به سرمایهگذاری وابسته است
وی با اشــاره به اینکه فعالیت های نفت هم سرمایهبر است و هم درآمدزا
که درآمدزا بودن فعالیتها به  شــدت به سرمایه گذاری وابسته است ،تصریح
کرد :در طی دو دهه گذشته شرایط داخلی و محدودیت های بین المللی باعث
شد تا از مساله ســرمایه گذاری و تامین منابع مالی تا حدی غافل شویم و تا
حدودی نیز در کشور دیر به این مساله مهم پرداخته شد.
خجســته مهر ادامه داد :با مطرح شــدن بحث اصل  ۴۴قانون اساســی و
واگذاری برخی بنگاه ها و برون سپاری فعالیت ها ،رویه بخش سرمایه گذاری
و تامیــن منابع مالــی کمی تغییــر کرد و در این مســیر متاســفانه برخی
واگذاری ها ذیل اصل  ۴۴به صورت ناقص اجرا شــد که مستقیما مانعی برای
سرمایه گذاری های بعدی بود.
وی تصریح کرد :در ادامه به تدریج کشــور وارد شرایط پیشرفته تری شد و
به ســمت تامین منابع مالی با شیوه ها و اسامی مختلف مانند فاینانس ،انتشار
اوراق ،قراردادهای بیع متقابل و ...حرکت کردیم که هدف این سرمایه گذاری ها،
بهبود کسب و کار بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه دالیل عدم توفیق در زمینه
تامین منابع مالی و ســرمایه گذاری را نباید تنها به مســایل داخلی ربط داد

بلکه زمینه های بین المللی نیز در این بخش اثرات منفی گذاشــته بود ،افزود:
طرح های نفتی عمدتا جذاب و ســودآور هستند و حتی مواقعی که قیمت نفت
کاهش می یابد نیز در بخش باالدستی و به ویژه در برخی میدان ها و طرح ها
برای سرمایه گذاران جذابیت هایی وجود دارد.
خجســته مهر با بیان اینکه شــرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی باید
رویکردهــای متنوعی را مدنظر قــرار دهد ،گفت :نفت در چند ســال آینده
ماموریتهــای مهمی پیش رو دارد و در این زمینه الزم اســت مدیریت امور
ســرمایهگذاری و کســبوکار با دیگر بخشها از جمله مدیریت برنامهریزی
تلفیقی ،معاونت توســعه و مهندســی ،امور مالی و امور بینالملل همراه و در
مسیر همافزایی حرکت کند.
حداکثرسازی درآمدهای داخلی نفت
وی بــا بیان اینکــه زمانی که نمــی توانیم از ظرفیت هــای بین المللی
به طور کامل اســتفاده کنیم باید درآمدهای داخلی خود را به حداکثر برسانیم،
گفت :این درست نیست که شرکت ملی نفت برای دیگران درآمدزایی کند اما
عایدی برای خودش نداشته باشد؛ خوشبختانه در مدت اخیر نیز در هیات مدیره
شرکت ملی نفت ایران تصمیمات خوبی گرفته شده است که به تکمیل شدن

زنجیره ارزش کمک می کند.
خجستهمهر افزود :از منابع داخلی برای توسعه طرح ها استفاده می شود که
این یک نوع اســتقراض است و شرکت باید بتواند سهم خود از محل فروش
نفت خام و میعانات گازی را افزایش دهد.
ترسیم زنجیره طرحهای باالدستی
طبــق اعالم شــرکت ملی نفت ،وی با اشــاره به اینکــه برخی طرح ها
کامل اجرا نشــده است و زنجیره طرح های باالدســتی باید ترسیم تا هدف
ســرمایه گذاری که باالبردن درآمد است محقق شود ،گفت :باید نقدینگی را
احراز کرد؛ یکی از مشــکالت این است که شــرکت ملی نفت درآمد دارد اما
نقدینگی ندارد.
معــاون وزیــر نفت با بیان اینکــه اقتصاد نفت باید مردمی باشــد ،گفت:
ظرفیت  های ســرمایه گذاری در بین مردم نیز وجــود دارد و عالوه بر اینکه
سبد ســرمایه گذاری خارجی محفوظ اســت باید از ظرفیت های مردمی نیز
استفاده کرد.
وی افــزود :وقتی می گوییم باید قراردادهــا را بهبود و قدرت چانه زنی و
جذابیــت طرح ها را افزایش دهیم لزوما به معنای تغییر ماهیتی در روشهای
گذشته نیست ،بلکه به دنبال بهبود و به اصطالح امروزیها ایجاد موقعیتهای
برد-برد هستیم.
صدور خدمات فنی و مهندسی
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران با بیان اینکه صــدور خدمات فنی و
مهندســی را باید ارتقا و در این زمینه اقدام های جدی را در دســتور کار قرار
دهیم ،گفت :باید زمینه سرمایه گذاری بخش پایین دست در باالدست را فراهم
کنیــم ،وقتی نفت ،خوراک آن بخش را تامین می کند ،بخش پایین دســت
نیز می تواند در بخش توسعه که جذابیت های مناسبی هم دارد حضور یابد.
تقویت ساختار و استفاده از نیروهای توانمند
وی افزود :برای اینکه کارهای مهم را به ســرانجام برسانیم نیاز به قالب و
ســاختار مناسب داریم و از آن مهمتر ،فردی است که قرار است در آن ساختار
کار کند که باید به دنبال افراد کارآمد و دارای دیدگاه های متعالی باشیم.
خجسته مهر ادامه داد :شاخص های مدیریت ریسک در شرکت ملی نفت
باید تدوین و ریسک های شرکت باید شناسایی و محاسبه شود تا در اقدام های
تی ریسک زیادی متوجه شرکت نفت نباشد.

ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز!
ارزش واقعی سهام عدالت همسو با روند نزولی بازار رو
به کاهش است ،به طوری که ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی نسبت به حدود دو هفته قبل
بیش از  ۲۰۰هزار تومان کاهش داشته است.
به گزارش ایســنا ،پس از آزادســازی سهام عدالت
مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت
ســهام خود انتخاب کرده بودنــد میتوانند با مراجعه به
سامانه  www.samanese.irارزش واقعی سهام
و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند.

البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات
بازار افزایشــی یا کاهشی میشــود .برای مثال ارزش
واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی
در  ۲۰اسفند سال گذشته  ۱۸میلیون و  ۷۸۰هزار تومان
قیمت داشت ،در حالی که قیمت این سهام در  ۱۶تیرماه
ســال جاری تا  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هــزار تومان کاهش
یافته بود.
ســهامی که در روزهای نخســتین آزاد سازی سهام
عدالت یعنی اردیبهشتماه و خردادماه سال  ۱۳۹۹بیش از

مالیات خانههای خالی معطل اطالعات!

 ۲۰میلیون تومان قیمت داشت.
در ایــن راســتا ،در یازدهــم مهرمــاه ارزش واقعی
ســهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی بیش از
 ۱۲میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان قیمت داشــت و طبق
آخریــن قیمت ها ،این ســهام اکنون کمی بیشــتر از
 ۱۱میلیون و  ۷۵۰هزار تومان قیمت دارد که هفت میلیون
تومان آن قابل فروش است.
همچنین در  ۲۵مهر سال جاری ،ارزش سبد  ۵۳۲هزار
تومانی ســهام عدالت به  ۱۳میلیون و  ۳۷۰هزار تومان

رسید و در پنجم آبان ماه نیز ارزش این سبد تا  ۱۳میلیون
و  ۱۰۸هزار تومان کاهش یافت.
بر این اساس طبق آخرین ارقام که در  ۲۸آبان ماه به
روز رسانی شده است ،ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش
اولیه  ۴۹۲هزار تومانی حــدود  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان قیمت داشــت که نسبت به دو هفته قبل بیش از
 ۲۰۰هزار تومان کاهش داشــته است .همچنین از این
میزان ،حــدود  ۶میلیون و  ۹۰۰هــزار تومان آن قابل
فروش است.
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با مشروط شــدن واریز حقوق آبان به ورود اطالعات کارکنان در
ســامانه پاکنا ،دستگاههایی که در این رابطه اقدام نکردهاند از دیروز
(شنبه) در صورت مراجعه به سازمان اداری و استخدامی با ارائه تعهد
کتبی ،برایشان مجوز واریز حقوق صادر خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،بعد از دستور رئیس جمهور جهت شفاف سازی
وضعیت پرداختهای حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا،
طــی هماهنگی صورت گرفته بین ســازمان اداری و اســتخدامی،
سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور ،مقرر شد
که حقوق کارکنان دســتگاههای اجرایی در صورتی مجوز پرداخت
داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطالعات
عمل کرده باشد ،در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.
در همیــن رابطه ،ســازمان اداری و اســتخدامی اعــام کرد:
دستگاههایی که ورود اطالعات نداشتهاند تنها در صورت ارائه تعهد،
برایشــان مجوز صادر میشود .بر این اســاس ،از دیروز همزمان با
 ۲۹آبان ماه ،باالترین مقام مجاز دســتگاه اجرایی که عموما معاونان
مالی و اداری ســازمانها هســتند باید با مراجعه به سازمان اداری
و اســتخدامی ،به ســازمان تعهد کتبی بدهند کــه اطالعات را هر
چه ســریعتر در ســامانه بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و
اســتخدامی نیز در اسرع وقت نســبت به صدور مجوز واریز حقوق
اقدام کند.
این در حالی اســت که گزارش اخیر سازمان اداری و استخدامی
هر چند که جزئیات زیادی را منتشــر نکرده بود ولی نشــان داد که
همچنان در کنار بخشی از دســتگاه های دولتی ،سایر دستگاهها از
جملــه مجلس و زیر مجموعه آن هم اوضاع خوبی در درج اطالعات
نداشــتهاند و حقوقهای این ماه آنها هم تحت الشــعاع این شــرط
قرار دارد.
اینکه پرداخت حقوقها به ورود اطالعات کارکنان در سامانه ثبت
حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران مشروط شده ،به تکلیف قانون
بودجه در دو ســال اخیر بر میگردد که به استناد الزام قانون برنامه
ششم توسعه مصوب شده است.
طبــق تبصره  ۲۰قانون بودجــه  ،۱۴۰۰تخصیص اعتبار حقوق
کارکنان فقط باید بر اســاس اطالعات ســامانه پاکنا صورت گیرد و
از خردادماه ،هر گونه پرداخت مســتقیم و مســتمر به کلیه کارکنان
دســتگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و
اختصاصی صرفا پس از ثبت اطالعات آنها در این ســامانه مشروط
شده بود.
همچنین در بودجه سال گذشــته این شرط وجود داشت و تاکید
شــده بود از ابتدای خــرداد ماه ( )۱۳۹۹هر گونه پرداخت مســتقیم
و مســتمر به کلیه کارکنان دســتگاههای اجرایی از محل اعتبارات
هزینــهای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطالعات در
سامانه کارمند ایران انجام شود.
امــا تاکنون تکلیف قانــون برای عدم پرداخت به دســتگاههای
اجرایی که اطالعات کارکنان را در ســامانه ثبت حقوق و مزایا وارد
نکردهاند ،اجرایی نشــده بود و از این به بعد نیز با وجود ورود دولت،
اینکه با مقاومتی که بین برخی دســتگاهها در این مورد است ،امکان
اجرا وجود داشته باشد ،جای سوال دارد.

یک کارشناس اقتصادی:

درحالیکه دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانههای خالی ارسال
میشــود ،بر خالف ادعای مسئوالن وزارت راه و شهرســازی مبنی بر ارسال اطالعات خانههای
خالی به سازمان امور مالیاتی ،هنوز اطالعاتی به این سازمان ارسال نشده است.
به گزارش ایســنا ،در راســتای اخذ مالیات از خانههای خالی ابتدا وزارت راه و شهرسازی باید
اطالعات تجمیع شده از خانههای خالی را از طریق سامانه امالک و اسکان به سازمان امور مالیاتی
ارسال کند تا امکان اخذ مالیات برحسب اطالعات باشد.
اما در این بین مســئوالن وزارت راه و شهرســازی میگویند  ۱.۳میلیون واحد مسکونی خالی
به ســازمان امور مالیاتی" معرفی شده اســت ،در حالیکه طبق اعالم معاون سازمان امور مالیاتی،
هیچ اطالعاتی در این زمینه به ســازمان ارسال نشــده و تا زمانی که اطالعات خانههای خالی از
طریق سامانه امالک و اسکان دریافت نشود ،امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد.
از سوی دیگر ،برزگری  -مدیرکل دفتر طراحی و هوشمندسازی سازمان مالیاتی  -نیز میگوید
بر اســاس بند یک تبصره  ۸ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،ارائه اطالعات واحدهای
مســکونی خالی تا پایان خرداد مهلت داشت که تمدید شد .این مهلت تا پایان آذر امسال تمدیده
شــده و پس از تجمیع اطالعات ،ســازمان امور مالیاتی نســبت به اطالع رسانی و وصول مالیات
اقدام میکند.
بنابراین ،اگر تا پایان آذرماه اطالعات خانههای خالی به دســت ســازمان مالیاتی برســد ،این
ســازمان باید تا پایان دی ماه به صاحبان این خانهها اطالع دهد تا با فرصت یک ماهه مالیات را
وصول کند.
در صورتی که اشخاص مشــمول پس از ارسال مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی نسبت به
پرداخت مالیات اقدام نکرده باشند ،سازمان از اسفندماه نسبت به ارسال برگههای مالیاتی و وصول
مالیات اقدام خواهد کرد.
طبق قانون ،اگر واحد مســکونی در شــهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز خالی از
سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی
بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه ،سال
دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

ن پابرجاست
استقراض در کار نیست ولی تورم همچنا 
یک کارشــناس اقتصادی گفت :افزایش نرخ
ســود در بازار بیــن بانکی بیانگر این اســت که
تزریق پایــه پولی به این بازار کم شــده و علت
افزایش این نرخ ناشــی از کاهش عرضه اســت
که میتواند نشــاندهنده استقراض نکردن دولت
از بانک مرکزی باشد ،اما رشد نقدینگی باالست و
بانکها در حال خلق پول بسیار زیادی هستند که
نشاندهنده برداشت دولت به صورت غیرمستقیم
از بانکها است.
کامران نــدری در گفتوگو با ایســنا ،درباره
دســتور رئیس جمهوری مبنی بر تــداوم تامین
مالی بدون استقراض از بانک مرکزی ،اظهار کرد:
با توجه به اینکه در ســال جاری ســقف برداشت
دولــت از تنخواه در دولت قبلی به پایان رســیده
اســت ،دولت فعلــی قانونا نمیتوانــد به صورت
مســتقیم از بانک مرکــزی اســتقراض کند اما
همه دولتها غیرمســتقیم از منابع بانکی استفاده
میکنند و ممکن است که دولت فعلی نیز در این
مدت به طور غیرمستقیم از شبکه بانکی استقراض
کرده باشــد .متاسفانه در این مدت ،وزارت اقتصاد
به صورت شــفاف اعالم نکــرده که چگونه برای
دولت تامین مالی کرده است.

وی افــزود :ممکن اســت دولت بــه صورت
غیــر مســتقیم از بانکها و شــرکتهای دولتی
استقراض کرده باشد که این موضوع پس از ماهها
بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی تاثیر میگذارد.
یک روش غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی
که در دولت قبلی بارها تکرار شد ،دریافت ریال از
بانک مرکزی در قبال منابع مسدودی است.

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد :دولت چه
از بانک مرکزی اســتقراض کرده باشد چه نکرده
باشــد ،نرخ تورم و نقدینگی همچنان باالست و
کاهشی نداشته است که مهمتر از استقراض کردن
یا نکردن ،کنترل تورم اســت اما متاســفانه فعال
تورم در اقتصاد ایران پابرجاســت .مســاله اصلی
اقتصــاد ،کنترل تورم اســت و زمانی که دولت از

بانک مرکزی اســتقراض نکند اما همچنان تورم
باال باشــد ،نشانگر این است که دولت در راستای
تحقق اهداف اقتصاد کالن نا موفق بوده است.
نــدری با بیــان اینکه نشــانههایی از کاهش
برداشت دولت از بانک مرکزی وجود دارد ،گفت:
افزایش نرخ ســود در بازار بین بانکی بیانگر این
اســت که تزریق پایه پولی به این بازار کم شده و
علت افزایش این نرخ ناشــی کاهش عرضه است
که میتواند نشاندهنده استقراض نکردن دولت از
بانک مرکزی باشــد اما رشد نقدینگی باالست و
بانکها در حال خلق پول بسیار زیادی هستند که
نشاندهنده برداشت دولت به صورت غیرمستقیم
از بانکها است.
وی بیــان کرد :اســتقراض غیر مســتقیم از
بانکها اینگونه اســت که به طــور مثال ،دولت
میخواهد از کشــاورزان گندم بخرد و از شرکت
بازرگانــی میخواهد که ایــن کار را انجام دهد و
این شرکت نیز از بانکها وام میگیرد و به بانک
بدهکار میشود و بانک مورد نظر با این بدهی به
بانک مرکزی فشــار میآورد که با تاخیر منجر به
بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشــد پایه پولی
میشود.

سرعت اینترنت موبایل در ایران به  ۳۵مگابیتبرثانیه رسید

متوســط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در مــاه اکتبر ،۲۰۲۱
بــه  ۳۵.۰۹مگابیتبرثانیه رســید و ایران در رتبه  ۷۳از میان  ۱۴۰کشــور
قــرار گرفت؛ در حوزه اینترنت ثابت نیز متوســط ســرعت دانلود در ایران،
 ۲۲.۰۱مگابیتبرثانیه اســت که رتبه ایران را به  ۱۳۴از میان  ۱۷۵کشــور
میرساند.
به گزارش ایســنا ،در حال حاضر متوسط ســرعت دانلود اینترنت موبایل
در ایران  ۳۲.۳۰مگابیتبرثانیه و رتبهاش  ۸۰جهانی اســت ،متوسط سرعت
دانلود اینترنت ثابت نیز  ۲۱.۳۵مگابیتبرثانیه است و در جایگاه  ۱۳۴اینترنت
ثابت در جهان قرار دارد.
ســرعت اینترنت از مواردی اســت کــه همواره برای کاربــران دغدغه
بوده و یکــی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محســوب میشــود و

وبســایت  Speedtes tشــاخصهای جهانی اینترنت را در کشورها
بررسی میکند.
بر این اســاس تا ماه ژانویه  ،۲۰۲۱متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت
موبایل ۴۶.۷۴ ،مگابیتبرثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل،
 ۱۲.۴۹مگابیتبرثانیه و تاخیر ۳۷ ،میلیثانیه بود.
در حــوزه اینترنــت ثابــت نیــز متوســط جهانــی ســرعت دانلــود،
 ۹۶.۹۸مگابیتبرثانیه و متوســط جهانی سرعت آپلود  ۵۱.۲۸مگابیتبرثانیه
و تاخیر ۲۰ ،میلیثانیه بود.
طبق آخرین آمار منتشــر شده در اسپیدتســت ،تا ماه اکتبر سال ،۲۰۲۱
متوســط جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل ۶۸.۴۱۴ ،مگابیتبرثانیه و
متوســط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۳.۷۹ ،مگابیتبرثانیه و تاخیر
 ۳۶میلیثانیه است .در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود،
 ۱۱۶.۸۶مگابیتبرثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود  ۶۴.۷۳مگابیتبرثانیه
و تاخیر  ۱۸میلیثانیه است.
در حالی که تا ماه ســپتامبر سال  ،۲۰۲۱متوســط جهانی سرعت دانلود
اینترنت موبایل ۶۳.۱۵ ،مگابیتبرثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت

موبایل ۱۳.۳۷ ،مگابیتبرثانیه و تاخیر  ۳۶میلیثانیه بود.
در حــوزه اینترنــت ثابــت نیــز متوســط جهانــی ســرعت دانلــود،
 ۱۱۳.۲۵مگابیتبرثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود  ۶۲.۴۵مگابیتبرثانیه
و تاخیر  ۱۹میلیثانیه بود.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه سپتامبر  ،۲۰۲۱به ترتیب
به امارات متحــده عربی ( ۲۷۳.۸۷مگابیت برثانیــه) ،کره جنوبی (۲۱۴.۴۷
مگابیت برثانیه) ،قطــر ( ۱۷۸.۸۳مگابیتبرثانیه) ،نــروژ ( ۱۷۸.۷۰مگابیت
برثانیه) و کویت ( ۱۷۰.۶۷مگابیت برثانیه) تعلق دارد.
همچنیــن رتبه یک تــا پنج اینترنت پهنباند ثابــت در جهان ،به ترتیب
به موناکو ( ۲۷۰.۲۵مگابیتبرثانیــه) ،هنگکنگ ( ۲۶۰.۳۵مگابیتبرثانیه)،
ســنگاپور ( ۲۵۷.۱۵مگابیتبرثانیــه) ،رومانــی ( ۲۴۱.۳۵مگابیت برثانیه) و
سوئیس ( ۲۳۱.۹۶مگابیتبرثانیه) تعلق دارد.
متوسط سرعت موبایل در ایران
در حــال حاضر متوســط ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل در ایران
 ۳۵.۰۹مگابیتبرثانیــه و متوســط ســرعت آپلــود اینترنــت موبایــل،
 ۱۲.۶۲مگابیتبرثانیه و تاخیر  ۳۸میلیثانیه اســت که رتبه ایران را به  ۷۳از

میان  ۱۴۰کشور رسانده است.
این در حالی اســت که در ماه ســپتامبر  ،۲۰۲۱متوســط سرعت دانلود
اینترنــت موبایل در ایران  ۳۵.۴۸مگابیتبرثانیه و متوســط ســرعت آپلود
اینترنــت موبایــل ۱۲.۵۳ ،مگابیتبرثانیــه بــود و ایــران در جایگاه ۷۱
قرار داشت.
همچنین طبق این آمار ،اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از کاستاریکا،
تونس و ارمنستان کندتر و از برزیل ،سورینام و مکزیک سریعتر است.
در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت ،متوســط ســرعت دانلود در ایران،
 ۲۲.۰۱مگابیتبرثانیه و متوسط سرعت آپلود  ۱۲.۹۹مگابیتبرثانیه و تاخیر،
 ۴۲میلیثانیه است که رتبه ایران را به  ۱۳۴از میان  ۱۷۵کشور میرساند.
این درحالی اســت که در سپتامبر  ،۲۰۲۱در حوزه اینترنت ثابت ،متوسط
ســرعت دانلــود در ایران ۲۱.۳۶ ،مگابیتبرثانیه و متوســط ســرعت آپلود
 ۱۲.۵۶مگابیتبرثانیــه و تاخیــر  ۴۱میلیثانیــه بود و ایــران در رتبه ۱۳۷
قرار داشت.
همچنین طبق این آمار ،اینترنت ثابت ایران در حال حاضر از میکرونزی،
گواتماال و صحرای غربی کندتر و از میانمار ،فیجی و تاگو سریعتر است.
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شماره 7345

سرمربی جوانان آرمان شیراز مطرح کرد:

برگزاری نخستین جشنواره ورزشی کودکان اوتیسم در شیراز

ظرفیت باالی فوتبال شیراز و کمبود امکانات
ایســنا :تیم فوتبال جوانــان آرمان یکی از چند
تیم شیرازی حاضر در مسابقات رده   های پایه سطح
کشــور است .این تیم در لیگ دســته اول جوانان
ایران حضور دارد و ســرمربی این تیم امیدوار است
که با وجود مشکالت زیاد ،آرمان بتواند هم مدعی
صعود به لیگ برتر باشد و هم بازیکنان خوبی را به
فوتبال شیراز معرفی کند.
وحید رضازاده به ایســنا گفت :تیم آرمان امسال
با خرید امتیاز نماینده ایذه استان خوزستان به لیگ
یک کشور راه یافته و حدود  ۵ماه است برای حضور
در مســابقات کشوری تمرین می کند .قرعه کشی
مســابقات به تازگی انجام شده و از یکی دو هفته
آینده رقابت   ها آغاز می شود.
وی دربــاره شــرایط تیمش گفت :تیــم ما از
لحاظ فنی وضعیت خوبی دارد اما متاســفانه از نظر
امکانات و زیرساخت در شهر شیراز دچار مشکالتی
هســتیم که رفع آنها از اختیارات ما خارج اســت.
هزینه   های سرســام آوری در فوتبال وجود دارد که
با کمک خانواده   های بچه   ها ،مدیریت و اسپانســر
توانســته ایم تا حدودی منابع مالــی را تامین کنیم
اما کافی نیست و شرایط سختی برای همه تیم   ها
وجود دارد.
رضازاده افزود :هزینه   های اجاره زمین چمن واقعا
زیاد اســت .برای هر سانس باید  ۵۰۰یا  ۶۰۰هزار
تومان بپردازیم و با توجه به اینکه تیم   های کشوری
هــر روز باید تمریــن کنند ،یعنــی در ماه حداقل
 ۱۵میلیون فقط باید برای کرایه زمین هزینه کنیم.
حــاال این فقط هزینه زمین اســت و اگر بخواهیم

دســتمزد مربیان و ســایر هزینه   هــا را هم اضافه
کنیم می شود روزی یک تا یک میلیون و دویست
هزارتومــان .از تیم ما هم فقط یک شــخص خیر
حمایــت می کند که بخشــی از هزینه   ها را تقبل
کرده اما برای ادامه راه نیاز به حمایت   های بیشتری
احساس می شود.
این مربی شیرازی ســاعات در نظرگرفته شده
برای تمرین فوتبالیســتها را یکی از مشــکالت
دانســت و افزود :گاهی زمین را فقط برای ساعات
 ۸یــا  ۹صبح به ما مــی دهند که ایــن موضوع
به خصوص در ماههای فعالیت مدارس ،خیلی برای
ما دردسرساز است .حتی در روزهایی که مدرسه   ها

تعطیل باشــد ،باز هم ســاعت  ۸صبح زمان خوبی
برای تمرین فوتبال نیست و در سایر نقاط دنیا هم
چنین چیــزی وجود ندارد .اما به دلیل کمبود زمین
مناسب ،مجبوریم در این ساعات هم تمرین کنیم.
وی درباره زمین چمن ورزشگاه شهید دستغیب
شــیراز نیز گفت :خیلی   ها بــه چمن مصنوعی این
ورزشــگاه ایراد مــی گیرند اما من مــی گویم ای
کاش چهار زمین مانند همین ورزشــگاه در شیراز
وجود داشــت تا بخشی از مشکالتمان حل میشد.
متاسفانه اخیرا زمین چمن دستغیب را هم به مزایده
می گذارند و دیگر دســت هیأت فوتبال هم نیست.
کال هیــچ چیزی روی اصــول و روال خوبی پیش

حرکت جسم در کنار اندیشه

نخســتین جشنواره ورزشــی کودکان اوتیسم ،کم توان ذهنی و ســندرم داون ( )IDدر رشته
ترامپولین در مجموعه ورزشی پارک کوهستانی دراک شیراز برگزار شد.
این مراســم به مناسبت آغاز فعالیت   های ورزشــی ،برای این فرشته   ها در راستای گسترش،
توسعه و همگانی کردن ورزش به خصوص در بین افراد استثنایی با حضور  110نفر برگزار شد.
این عزیزان با شــور و شوق و پرش بر روی ترامپولین به عنوان یک ابزار توانبخشی به تخلیه
هیجان و انرژی پرداختند.
لبخند و ابراز شادمانی این عزیزان به نشانه برکت همگانی کردن ورزش واقعا دیدنی بود.
از مهمانان مسئول حاضر در این جلسه محسن ساالری معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،سیروس پاک فطرت رییس هیات ورزش همگانی فارس ،مجیدصباغ زاده
ريیس و مجید نورایی پور مســئول ورزش های  IDو فاطمه محمدی راد دبیر انجمن ،به همراه
ایمان حســینی کمیته توســعه ورزش ،هيات جانبازان و معلولين استان فارس ،رضا مرادي مدير
عامل موسسه حاميان اوتيسم شیراز بودند.
به گفته ريیس هيات جانبازان و معلولين اســتان فارس ،این جشــنواره ،آغاز دوباره ای برای
توانمند ســازی و ایجاد انگیزه ورزشی کودکان کم توان ذهنی بود و امیدواریم با فروکش کردن
مخاطرات ناشی از اپیدمی کرونا بتوانیم هر چه بیشتر در این راستا قدم برداریم.
صباغ زاده افزود :هیات ورزش های جانبازان و معلولین اســتان فارس ایجاد نشاط و شادابی از
طریق ورزش را ســرلوحه کار خود قرار داده و در این راســتا برنامه ریزی و هدف گذاری ویژه ای
داشته است.

نمی رود و همین اســت کــه خروجی   های فوتبال
شیراز بسیار اندک و محدود شده است.
مربی تیم فوتبال آرمان شــیراز افزود :چند روز
پیش با مســئول برگزاری مســابقات پایه کشــور
صحبت می کردم و ایشــان می گفت شیرازی   ها
 ۳۰تیم در رده   های مختلف پایه دارد و همه تیم   ها
برای بازی   های خانگی از زمین شــهید دســتغیب
اســتفاده می کنند و اگر اینطور پیش برود شــاید
مجبور شویم بازی   های بعضی تیم   های شیرازی را
در زمین   های بی طرف برگزار کنیم .واقعا هم حرف
بیراهی نیست و برای شهر بزرگی مثل شیراز چنین
اتفاقی اصال قشــنگ نیست .باید برای حل معضل
زیرساخت   های ورزشی به خصوص در حوزه فوتبال
فکر اساسی شود.
وحید رضازاده خاطرنشــان کرد :وجود این همه
تیم از شــیراز در رده   های کشــوری نشان دهنده
پتانسیل باالی بچه   های این شهر در حوزه فوتبال
اســت اما با این شرایط ،این اســتعدادها به جایی
نمی رســند .همین حاال که مشغول صحبت با شما
هســتم ،نمی دانم فردا کجا و چه ســاعتی تمرین
دارم .در این شــرایط چطور می توانم روی مسائل
فنی تمرکز کنم؟ برای خریــد امتیاز و هزینه   های
تیمی مثل آرمــان ،حدود یک میلیارد تومان هزینه
شده و اگر به خاطر کمبود امکاناتی مثل زمین ،این
امتیاز از دست برود ،آیا اسپانسر حاضر است باز هم
در فوتبال بماند؟ باز هم باید خداراشــکر کنیم که
چنین مدیری داریم و توانســته این بچه   ها را حفظ
کند وگرنه معلوم نبود سرنوشتشان چه می شود.

گفتنی است ،این مراسم به همت ،هیأت ورزش   های جانبازان و معلوالن استان فارس ،موسسه
خیریه حامیان اوتیسم شیراز و هیات ورزش های همگانی استان فارس برگزار شد.
در پایان این جشــنواره ورزشی دوساعته که با دعای خیر والدین این فرشته   های زمینی همراه
بود ،هدایایی به شرکت کنندگان اهدا شد.

تقویم والیبال در سال ۲۰۲۲

تداخل رقابت  های جهانی و بازی های آسیایی دردسر جدید والیبال ایران
 ۱۷مسابقه والیبال در سال  ۲۰۲۲برگزار خواهد شد که تیم های
مردان و زنــان ایران در رده   هــای مختلــف در  ۱۳رقابت حضور
خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی والیبال و کنفدراسیون والیبال
آســیا برنامه مســابقات ســال  ۲۰۲۲را اعالم کردند .طبق برنامه
اعالم شده قرار است  ۱۷مسابقه به صورت فشرده برگزار شود.
تقویم فشــرده رقابت   ها طوری اســت که مســابقات قهرمانی
جهان روز بیســتم شهریور به پایان میرسد و این در حالی است که
بازیهای آسیایی  ۲۲شــهریور آغاز میشود! تیم ملی والیبال ایران
بــرای حضور در این دو رقابت به مشــکل خواهد خورد چرا که اگر

قرار باشد یک تیم در هر دو رقابت شرکت کند ،ایران برای دور اول
رقابت   های آسیایی به مشکل خواهد خورد.
باتوجــه به این موضوع میطلبد فدراســیون والیبال دو تیم ملی
تشکیل داده تا والیبال ایران بتواند در هر دو رقابت با شایستگی تمام
حضور داشته باشد .بهتر است فدراسیون والیبال اکنون موضع دقیق
خود را مشــخص کند و طبق آن تصمیم گیری   های خود را به اجرا
در آورد .باتوجه به فشــردگی رقابت   ها تشکیل دو تیم ملی ضروری
به نظر می رســد اما ممکن اســت فدراسیون نشــین   ها بخواهند
تصمیم دیگری بگیرند و یک تیم در دو مســابقه سنگین بالفاصله
شرکت کند.

نمایندگان والیبال ایران در ســال  ۲۰۲۲از  ۱۷مسابقه موجود در
 ۱۳رقابت شــرکت خواهند کرد که هشت مســابقه آن در تابستان
 ۱۴۰۱خواهــد بود .قهرمانی مردان جهان  ۲۰۲۲در روســیه و لیگ
ملتها والیبال مردان دو رویداد مهم تیم ملی بزرگســاالن ایران در
سال  ۲۰۲۲خواهد بود.
با توجه به درخواست کشورهای متعدد برای حضور در رقابتهای
قهرمانی مردان و زنان آســیا در سال  ،۲۰۲۲برای انتخاب تعدادی
از تیمها مســابقات زیر گروه لیگ ملتهای آسیا برگزار خواهد شد
و تیمهــای ملی مردان و زنان ایران بدون حضور در این رقابتها و
بر اساس ردهبندی آسیا در مرحله نهایی شرکت خواهند کرد.

عبدی :رقبا دست پرسپولیس را خواندهاند

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است رقبا دست این تیم را از نظر مباحث تاکتیکی خواندهاند.
حسین عبدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره تساوی یک بر یک پرسپولیس برابر مس رفسنجان اظهار
کرد :مس بازی را بهتر شــروع کرد و چند فرصت خوب به دست آورد اما نتوانست از آن فرصتها به
خوبی استفاده کند .با این حال بعد از گذشت زمان ،بازی متعادل شد .البته در طول بازی ،بازی خوبی
از پرسپولیس ندیدم و بهتر است بگویم پرسپولیس خیلی بد بازی کرد.
وی افزود :پرســپولیس نه تنها نمیتوانست به حریف فشار بیارود بلکه حتی نمیتوانست مالکیت
توپ را در اختیار داشته باشد .به طور کلی بازی باکیفیتی را شاهد نبودیم.
او در ادامه با اشــاره به سیســتم سه دفاع پرسپولیس هم گفت :وقتی تیم قرار است با سیستم سه
دفاع بازی کند ،باید اطالعات کافی از آن سیســتم به بازیکنان داده شود اما ما این موضوع را در تیم
نمیدیدیم چون بازیکنان در بازی ســازی دچار مشکل میشدند .در هر صورت بازی خوبی را شاهد
نبودیم .نکته مهم این بود که رقبای باالی جدول هم امتیاز از دســت دادند و فاصله پرســپولیس با
صدر جدول زیاد نشد.
عبدی همچنین گفت :پرسپولیس آن انسجام فصل گذشته را ندارد .این شاید به خاطر این موضوع
باشد که بازیکنان جدید هماهنگ نیستند و شاید هم دالیل دیگر داشته باشد .به طور کلی آن انسجام
تیمی که قبال از پرســپولیس شاهد بودیم را نمیبینیم .پرسپولیس همیشه روی کارهای دفاعی خوب
کار میکــرد امــا االن میبینیم به راحتی دروازه این تیم باز میشــود .این برای تیمی که میخواهد
قهرمان شود ،خوب نیست .پرسپولیس در بحران نیست اما مشکالتی دارد .شاید نفراتی که وارد زمین
میشــوند نمیتوانند انتظارات کادر فنی را برآورده کنند .پرسپولیس ُکند بازی میکند و این موضوع
کامال مشهود است.
مربی ســابق پرسپولیس درباره عملکرد بازیکنان جدید این تیم هم گفت :بازیکنان جدید انتظارات
را برآورده نکردند .شــما بازیکنی مثل حامد پاکدل را با علی علیپور مقایسه کنید .نورالهی را با رضا
اســدی مقایســه کنید و متوجه میشوید که بازیکنان جدید نتوانســتهاند جای ستارههایی را که جدا
شــدهاند ،پر کنند .تیم باید به خود بیاید و هرچه سریعتر به هماهنگی برسد .فکر میکنم تیم باید در
تاکتیک هم تغییراتی ایجاد کند چون دســت پرسپولیس را خواندهاند .وقتی با سه دفاع بازی میکنید
باید خیلی نسبت به حریف برتری داشته باشید که پرسپولیس اینچنین نبود.

مسابقات تیراندازی «بنچ رست» کالس  ۵۰متر در اشکنان المرد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مسابقات تیراندازی بنچ رست کالس  ۵۰متر با حضور ساره جوانمردی
عضــو تیم ملی تیراندازی و دارنده مدال طال در مســابقات پاراالمپیک ،و صادق فرنجکی رئیس
انجمن بنچ رست ایران و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش اشکنان برگزار شد.
این مسابقات به همت ،گروه جهادی حسینیه اعظم اشکنان و همکاری اداره ورزش و جوانان
شهرستان المرد و هیأت تیراندازی بخش اشکنان برگزار شد.
در پایان این مراســم ،صادق فرنجکی از اســتان گلســتان ،محمد جــوکار و اکبر جعفری از
شهرستان کازرون موفق به کسب مقام اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.
۲۲و رزشکار در این دوره از بازیها شرکت داشتند.

تیم ملی به طارمی نیاز دارد؟

داور شیرازی مرحله نهایی پیکارهای جهانی ساواته را
قضاوت می کند

ایرنا :وحید سنایی داور شیرازی ،مرحله نهایی پیکارهای رشته رزمی ساواته (بوکس فرانسوی )
مجازی جهانی که به میزبانی عربستان برگزار می شود را قضاوت می کند.
نایب رییس کمیته ورزش رزمی ســاواته فارس روز شــنبه در مصاحبه بــا خبرنگار ایرنا گفت:
از سوی فدراسیون بینالمللی ساواته  ۲داور ایرانی برای قضاوت در مرحله نهایی مسابقات مجازی
جهانی معرفی شدند.
پریا حیدری ادامه داد :وحید سنایی که مربی تیم ملی نوجوانان هم است به همراه مهناز امیری
سرمربی تیم ملی بزرگســاالن  ۲داور ایرانی هستند که قضاوت این مسابقات را بر عهده دارند که
این امر افتخار بزرگی برای رشته ساواته ایران است.
وی گفت :مرحله مقدماتی دومین دوره مســابقات جهانی ســاواته با موضــوع نمایش آمادگی
جســمانی ،خالقیت و ابتکار ورزشکاران بیش از ۱۰۰فدراسیون بین المللی تحت پوشش را پس از
ارزیابی فیلم های ورزشکاران ،نفرات برتر به مرحله نهایی معرفی می شوند.
نایب رییس کمیته ســاواته فــارس افزود :مرحله نهایی رقابت های مجازی جهانی ســاواته از
یکم لغایت  ۶آذرماه به میزبانی کشور عربستان برگزار می شود.
رشته ساواته یک هنر رزمی است که به آن بوکس فرانسوی هم گفته می شود و ورزشکاران در
رینگ بوکس با اســتفاده از دستکش و ضربات دست و پا به مبارزه می پردازند و این رشته بیش از
 ۳۰۰سال قدمت دارد و زیر نظر فدراسیون جهانی است.
این رشته از سال  ۸۷در فارس شروع به کار کرد و طی این مدت وحید سنایی موفق شده مدال
طالی آسیا را کسب کند و همچنین ورزشکار دیگری از این استان در مسابقات جهانی جوانان در
سال  ۲۰۱۹یک مدال برنز بدست آورد.

برگزاری مسابقات تیراندازی در اشکنان المرد

یک کارشناس فوتبال میگوید ایران همچنان به
مهدی طارمی به عنوان یک مهاجم موقعیت شناس
و گلزن نیاز دارد.
منصور رشــیدی در گفت و گو با ایسنا ،درباره
بــازی تیم ملی فوتبــال ایران مقابل ســوریه و
عملکرد بهتر نســبت به بازی بــا لبنان گفت :در
دیدار مقابل ســوریه بد نبودیم و نسبت به بازی
با لبنان عملکرد بهتری داشتیم .در بازی با لبنان
در یک ربع و بیســت دقیقه آخر فشــار آوردیم و
موقعیت کســب کردیم اما در ایــن دیدار بازی
روانتری را به نمایش گذاشــتیم و در نیمه دوم
هــم به علــت خــروج ســوریه از الک دفاعی،
موقعیتهای بیشتری کسب کردیم.
وی همچنین به تاثیرگذاری غیبت طارمی در
ترکیب تیم ملی اشــاره کرد و گفت :نبود طارمی
در بازی تیم ملی به چشم میآید .او یک مهاجم
موقعیت شناس است و می تواند از موقعیت   های
پنجاه درصد اســتفاده بهینه کند .درست است که
گل زدیم اما بار گلزنی روی خط   هافبک است .هر
چند آزمون هم یکی دو موقعیت خوب داشت که
فقط یکی به گل تبدیل شد.
این کارشــناس فوتبال در واکنش به اینکه آیا
آمارها و ارقام مبنی بر موفقیت اســکوچیچ با تیم
ملی و کســب  ۱۲پیروزی از  ۱۳مســابقه ،برای
تایید عملکرد او کافی اســت ،گفــت :بعضی   ها
بیشتر روی آمار صحبت میکنند اما اهل فوتبال،
واقعیت فوتبال را میبینند و یا حرکات تاکتیکی را
در نظر میگیرند .در طول تاریخ فوتبال ایران این
تعداد بازیکن لژیونر نداشــتیم و االن  ۲۰بازیکن
ما در خارج از کشــور بازی میکنند و در تیمهای

خود ستاره هســتند .این بازیکنان در آسیا و اروپا
بینظیر هستند .به همین دلیل توقع ما از این تیم
بیشتر است.
رشیدی خاطرنشان کرد :بازی   های مقدماتی
انتخابی جام جهانی در حد تیم ملی ایران نیست
و بایــد از حیث تاکتیک تیمــی عملکرد بهتری
را بــه نمایش بگذاریم .این موضــوع به مربی،
بازیکنان یا تمرینهای تیم ملی بر میگردد که
چطور برای یک مسابقه آماده میشوند.
وی در پاســخ به این ســوال که ایرادهای او
به کدام بخش از بازی تیم ملی اســت ،گفت :در
هفت ،هشت بازی اخیر که به دقت تماشا کردم،
ما روی حفظ توپ مشــکل داریم و نمیتوانیم
با ســرعت باالیی بازی را اداره کنیم .از طرفی
با اینکه در خــط حمله بازیکنان خوبی داریم اما

در خلق موقعیت چنــدان خوب عمل نکردیم و
مهاجمان ما کمتر تغذیه میشوند .مشکل کنونی
ما به وضعیت   هافبکهای تیم ملی باز میگردد.
باید بیشتر از اینها گردش توپ را داشته باشیم.
توپ   هایی که به خط حمله میرســد ،کارســاز
نیستند و مهاجمان باکیفیت تیم ملی نمیتوانند
از آن اســتفاده کنند .حال باید بررسی کرد و دید
مشکل از بازیکن است یا مربی .این یک معضل
تیمی است که باید حل شود.
این کارشــناس فوتبــال در واکنش به اینکه
برخــی هرگونه انتقــاد از بازی تیــم ملی را به
مسابقه تخریب اسکوچیچ قلمداد میکنند ،گفت:
همه اطالع دارند که اسکوچیچ مربی درجه یکی
در لیــگ برتر ایران نبــود و در بین داخلیها و
خارجیها هم او دستاورد خاصی نداشت .اگر چه

برخــی خیلی از او انتقاد مــی کنند اما به عنوان
فوتبالیســت کــه در تیــم ملــی هم بــودم و
موفقیتهایی را به دست آوردم و دنبال نشستن
جا او هم نیستم ،دوســت دارم تیم ملی بهتر از
این   ها عمل کند و نتایج بهتری را به دست آورد.
رشــیدی با اشاره به صعود پنج تیم از آسیا به
جام جهانی گفت :روزگاری فقط یک تیم از آسیا
و اقیانوسیه به جام جهانی میرفت که ما این کار
را انجام دادیم اما االن پنج تیم صعود میکند .در
حال حاضر باید هدفهای ما بزرگتر باشد.
این مربی فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا
میتواند با این کادرفنی و بازیکنان دستاورد بهتری
نســبت به پنج دوره گذشــته که در جام جهانی
حضور داشــتیم ،کســب کنیم ،گفت :ما جوان
با استعداد زیادی داریم اما امکانات ما کم است.
با این وضع امکانات و گرانی که برای هر کسی
مشــکل آفرین شده و قیمت یک کفش ورزشی
به شش میلیون تومان رسیده است ،کدام خانوادهای
میتواند برای فرزنــد خود به راحتی یک کفش
فوتبال تهیه کند؟ نمــی دانم چه بگویم .چطور
یک خانواده که نیازمند نان شبش است ،میتواند
برای فرزندش کفش شش میلیون تومانی تهیه
کند؟ برای من بازنشســته سخت است که برای
فرزندم کفش چهار ،پنج میلیون بخرم .امکانات
ورزشی ما در حد کشورهای منطقه و حتی هیچ
کشوری نیســت .اســتادیوم   های قطر ،کویت،
عربستان و امارات را ببینید .ما جوان   های خوبی
داریم و می توانیم کارهای سخت را انجام دهیم
اما باید سرمایهگذاری کنیم .تا وقتی کار نکنیم،
نمیتوانیم توقعی هم داشته باشیم.

نوری:
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل میگوید
آبیپوشان یک بازیکن بازیساز کم دارند.
محمد نوری ،پیشکسوت تیم فوتبال استقالل،
در گفتوگو با ایســنا ،درباره تســاوی بدون گل
آبیپوشــان پایتخت مقابل نســاجی مازندران در
هفته پنجــم رقابتهای لیگ برتــر اظهار کرد:
بازی خیلی خوبی بود .بــه نظر من فوتبال زیبا و
هیجانانگیزی را شــاهد بودیم .استقالل در این
بازی شایســته پیروزی بود امــا از موقعیتهایش
استفاده نکرد.
او در ادامه با انتقاد از عملکرد علیرضا فغانی در
این بازی خاطرنشان کرد :امان از این داوری .آقای

فغانی با غرور سوت میزند
استقالل یک بازیساز کم دارد
فغانی االن گشــت و گذارهایش را میکند و اینجا
میآیــد و او را داور میکننــد و برای بازی به این
مهمی قضاوت میکند .ایشان با غرور سوت میزند
و رفتــارش با بازیکنان مثل یک برده اســت .باید
کمیته داوران پاســخگو باشد که چرا چنین داوری
باید این عملکرد را داشــته باشد .االن استقالل را
دیدند به آرامش رســیده اســت ،میخواهند با هر

ترفندی که هست به این تیم ضربه بزنند.
نــوری درباره ضــرورت حضور یــک بازیکن
بازیســاز در خط   هافبک تیم استقالل تاکید کرد:
امیدوارم استقالل روند خوب خود را ادامه دهد .تیم
باید یک بازیکن بازیساز داشته باشد تا مهاجمانی
مثل یامگا و ژســتد گلزنی کنند و امیدوارم شرایط
خوبی در تیم به وجود بیاید.

این بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل درباره
حضور تماشــاگران پس از  ۲۲ماه گفت :ما خیلی
خوشــحال شــدیم و این اتفاق را بــه فال نیک
میگیریم .یــک مقداری هواداران کــم بودند اما
امیدوارم هواداران بیشتر شوند .واقعا فوتبال بدون
هواداران استقالل لذتی ندارد .امیدوارم در ماههای
بعد تماشاگران بیشتری به استادیوم بیایند.
او در پایــان گفت :اســتقالل لیاقت قهرمانی را
دارد .مــن بازی تیمهای دیگــر را دیدم و مطمئن
شــدم آبیها یک سر و گردن از تیمهای دیگر بهتر
بازی میکنند .به نظر من اگر شــرایط فراهم باشد،
استقالل میتواند از مدعیان اصلی قهرمانی باشد.
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قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد

پیامبر اکرم (ص)

باحضور جمعی از مسئولین و استقبال مردم شیراز افتتاح شد

مشیر؛ منحصر به فردترین مجتمع تجاری و تفریحی جنوب کشور
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس:

با تکمیل این پروژه که با ۴۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده یک هزار شغل ایجاد می شود
زهرا جعفری

مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری توسعه سپهر
فارس در آیین افتتاح پروژه تجاری و تفریحی مشیر
گفــت :حضور این جمعیت در این مراســم خســته
نباشــید خوبی از جانب شهروندان به کسانی بود که
در راه اجــرای این پروژه تــاش کردند و این یک
هدیــه ناقابل از جانب ما بود که تقدیم شــهروندان
شیرازی شد.
محمدرضا دیهیمی با اشاره به برخی از ویژگی  های
این پروژه گفت :در حال حاضر این پروژه بیش   از۸۰
درصد پیشــرفت دارد که امروز فاز اول آن از جمله
هایپر مارکت آن به بهره برداری میرســد و تا پایان
امســال نیز پروژه تکمیل می شــود و به طور کامل
مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی تصریــح کــرد :ایــن پــروژه در زمینــی به
مســاحت۱۲هزار متر مربع و در  ۷طبقه با زیربنای
قریب به ۷۵هزار متر مربع اجرا شــده که  ۳۵۰واحد
تجاری و بزرگترین بام ســبز (روف گاردن) کشور از
جمله بخش های این پروژه است.
دیهیمی در خصوص هدف از اجرای این پروژه در خیابان
مشیر شرقی در نزدیکی دروازه کازرون نیز گفت :هدف
از اجرای این پروژه در این محل این بود که بتوانیم
یک پروژه فاخر را در مرز بافت تاریخی ایجاد کنیم؛
اعتقاد ما بر این است که اگر یک پروژه را در مرز بافت
تاریخی ایجاد کنیم این سرمایه گذاری موجب آبادانی
مناطق اطراف آن می شود که این مهم ،با سیاست باز
زنده سازی بافت تاریخی و فرهنگی شهر نیز همسو
می باشد.
وی گفت :یکی از اهداف و در واقع ویژگی اول این
پروژه انجام یک کار بزرگ عمرانی در شــهر بوده
اســت و برای این کار بــزرگ عمرانی ،بالغ بر ۴۰۰
میلیارد تومان هزینه شده است.
وی ادامه داد :دومین ویژگی این پروژه آن است که
فقط ســاختمان ساخته نشده و کل پروژه در خدمت
شهروندان است و در کنار آن بزرگترین هایپر مارکت
جنوب کشــور (هایپرمی) در دل این پروژه اجرا شده
که امروز شاهد بهره برداری از آن بودیم.
مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری توسعه سپهر
فارس گفت :یکی از مشــکالت ما در مجتمع های
تجاری بزرگ بحث پارکینگ است که ما برای رفع
این مشــکل ۱۶متر حفاری کردیــم و بیشاز ۹۰۰
واحد پارکینگ برای اســتفاده مراجعان آماده شــده
است.
وی ادامه داد :ما در حالی چنین پروژه ای را با این قد
و قــواره و ویژگی ها در این محل با هزینه  های باال
اجرا کردیم کــه در زمان تملک زمین آن ،قرار بود
این محل تبدیل به بازاری مانند بازار انقالب شود.
دیهیمــی گفــت :پــروژه تجــاری و تفریحــی
مشــیر بــه گونــه ای تعریــف شــده کــه
یــک خانواده کامل از فرزنــدان و پدر و مادر گرفته
تا حتی افراد ســالخورده نیز بتواننــد از امکانات آن
استفاده کنند.
وی با اشــاره به برخی از امکانات این پروژه گفت:

این پــروژه شــامل بخش های مختلفــی از جمله
پردیس سینمایی با  ۵سالن سینما ،سالن آمفی تئاتر،
فروشــگاههای متعدد ،پارکینگ بزرگ فود کورت،
ســالن بولینگ و بیلیارد ،روف گاردن و بخش هایی
است که مورد استفاده و اســتقبال هر خانواده قرار
می گیرد.

است که در مرز محدوده ترافیکی شهر قرار گرفته و
در صورت اجرای طرح محدوده ترافیکی ،پارکینگ
این مجموعه می تواند کمک شــایانی به اجرای این
طرح داشته باشــد .از سوی دیگر فاصله این پروژه
تا ایســتگاه خط دوم مترو تنها  ۳۰۰متر اســت و
ایــن موقعیت می تواند به عنوان یکی از ویژگی های

دیهیمی با اشــاره به اینکه مسئولین استان فارس
همواره گالیه مند بودند که چرا بانک های استان در
اســتان هزینه نمیکنند و این پروژه یکی از سرمایه
گذاری های بزرگ بانک صادرات بوده است.
ویافزود :یکی دیگــر از ویژگی های این پروژه آن

منحصر به فرد پروژه مطرح باشد.
دیهیمی با اشاره به نقش اشتغالزایی این پروژه گفت:
از زمان آغاز عملیات اجرایی تاکنون به طور میانگین
 ۳۰۰نفر در این مجموعه مشغول به کار بودند که حال
با افتتاح فاز اول به همین تعداد اشــتغال و با تکمیل

آن تا یک هزار شغل در این مجتمع ایجاد می شود و
امیدواریم که با حمایت شهروندان و سرمایه گذاران
فعالیت این مجتمع هم برای سرمایه گذاران سودمند
باشــد و هم خیر و برکت آن به شــهروندان برسد.
مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه
ســپهر فارس از مســولین اســتانی و مهمانانی که
از اســتان های تهــران و اصفهــان در ایــن آیین
شــرکت کردند و از همــه مهمتر از شــهروندانی
کــه دعــوت مجموعه مشــیر را پذیرفتند تشــکر
و قدردانــی کرد و گفت :امیدواریــم خدمتگزارانی
صادق و سالم برای شما باشیم.
عرضه چهل هــزار قلم تنــوع کاالیی با
تخفیفات ویژه در هایپرمی
در ادامــه ایــن مراســم مدیرعامــل مجموعــه
هایپــر مارکت ایــران معروف بــه هایپرمی گفت:
در ایــن فروشــگاه بیــش از چهــل هــزار قلــم
تنــوع کاالیی بــا تخفیفــات ویژه به شــهروندان
فرهنگ  مدار شیراز ارایه می شود.
منصور عالی پور افزود :مایه مسرت و شادمانی است
که بیســت و ششمین شعبه فروشــگاه هایپرمی با
استقبال گرم مردم شیراز به بهره برداری می رسد.
این کارآفرین برتر در بخش دیگری از سخنانش به
نقش پررنگ ایجاد فرصت   های شغلی در جامعه اشاره
کرد و افزود :با راه  اندازی این شعبه از هایپرمی۳۰۰ ،
فرصت شــغلی پدید آمده که با ایجاد دپارتمان های
جدید به پانصد نفر افزایش خواهد یافت.
حضــور برند شــناخته شــده هایپرمی بــا بیش از
 ۲۵شــعبه در سراسر کشــور در هایپرمارکت هشت
هزار متر مربعی مشــیر که در طبقه منفی یک واقع
شده اســت باعث خواهد شــد تا مراجعان با صرفه
جویی در وقت و هزینه ،اوقاتی خوب و پر نشــاط را
تجربه نمایند.
عالی پور در پایان اظهار داشــت :امیدواریم خدمات
صادقانه و ارزنده ای را که در مجموعه هایپرمارکت
ایران به شهروندان عرضه می کنیم با استقبال اهالی
فرهنگ مدار شیراز مواجه شود.
گفتنی است پارکینگ مجتمع تجاری تفریحی مشیر
در چهار طبقــه و با ظرفیت  ۹۰۰دســتگاه خودرو
به صورت کامال مکانیزه طراحی شــده اســت؛ این
پارکینگ با شرایط منحصر به فرد خدمت بزرگی به
منطقه بافت قدیم شهری و مشتریان مجتمع مشیر
خواهد کرد.
برخورداری از سیستم اعالن و اطفاء حریق ،دوربین
پ برقی
مدار بســته ،سیســتم تهویه مطبــوع ،رم 
در طبقات پارکینگ و  ۶دســتگاه آسانســور ،سبب
میگردد تا ضمن آســودگی خیال مشتریان مجتمع
برای استفاده از خودروی شخصی ،امکان دسترسی
سریع و آسان به طبقات تجاری فراهم آید.
گفتنــی اســت مجتمع تجــاری تفریحی مشــیر
به عنــوان اولیــن بــازار تخصصــی کاالی مادر
و کــودک بــا ســرمایه گذاری شــرکت توســعه
ســپهر فارس (وابســته به بانک صــادرات) احداث
شده است.

