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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

دبیر فرهنگستان هنر:

شیراز همچون نگینی در تاریخ و فرهنگ هنر میدرخشد

فاصله دست و زبان
اسماعیل عسلی
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دبیـر فرهنگسـتان هنـر گفـت :شـیراز بـا مردمـان هنرمنـد و صاحـبذوق ،بـا شـعرا ،ادیبـان
و هنرمنـدان بزرگـش ،میـراث باسـتانی ،باغهـای معـروف ،اماکـن مذهبـی و آسـتان مقدس
شـاهچراغ (ع) همچـون نگینـی در تاریـخ و فرهنـگ هنـر میدرخشـد .در همایـش تجلیـل از
خادمـان هنـری مکتـب شـیراز با همـکاری شـهرداری شـیراز و موسسـه فرهنگـی ...
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معاون اول قوه قضاییه خبر داد

امام جمعه شیراز :

تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی
در کلیه مراکز استانها

مصرف منابع
مدیریت شود
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عضو هیئت رئیسه
اتاق بازرگانی فارس:

جانمایی طرحهای
پتروشیمی در فارس
مناسب نیست

ترابی عضو شورای شهر شیراز:

آقایان مدیر ،خود را
عقل کل ندانند
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هشدار رحیمی جهانآبادی
به مخالفان ورود قرص کرونا به کشور

با محدودیتهای درآمدی
مواجه هستیم
امیرعبداللهیان:

بحث ایرانیان دو تابعیتی باید
یکبار برای همیشه حل شود
قهرمانپور مطرح کرد

تنظیم رفتار آژانس در قبال
ایران بر اساس رنگ دود
دودکش مذاکرات  ۸آذر
2
نگاهی گذرا به سفرهای شهرستانی استاندار فارس
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ترابی عضو شورای شهر شیراز:

آقایان مدیر ،خود را عقل کل ندانند
زهرا جعفری

ظرفیتهـای پایانناپذیـر ملـت اسـت .آنجا کـه مدیران
متوجـه شـدهاند کـه کارهـا بایـد با مشـارکت مـردم حل
شـود و ایـن ظرفیـت بینظیر مـردم متدین ایـران زمین
میتوانـد گرهگشـا باشـد؛ بـه سـرعت مسـائل پیچیـده و
علـی الظاهـر الینحـل  ،حـل شـده؛ یـا گرفتاری هـای
مـردم بـه حداقل رسـیده اسـت.
ترابـی کفـت :مطمئـن باشـید اگـر راه امـام راحـل (ره)
و مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه) در پیـش گرفتـه
شـود .در آینـده نزدیـک خیلـی از مسـائل شـهری بـه
سـمت صلاح و حـل معضلات پیـش خواهـد رفـت
.زیـرا وقتـی تمـام کارهـا بـرای مـردم اسـت و رضایـت
خداونـد نیـز در رضایـت مـردم اسـت و مبنـای اقدامات
قطعا خواسـت
بـر اسـاس خواسـت عمـوم مردم باشـد ً ،
عمومی مـردم مسـلمان و متدیـن مـا بهتریـن خواهـد
بـود .
وی در بخشـی دیگـر از سـخنانش بـا اشـاره بـه این که
کمربنـدی شـیراز بـه قتلـگاه مـردم ایـن شـهر تبدیـل
شـده اسـت :گفـت :ایـن اتفـاق تاسـف بـار ناشـی از
کـم کاری و عـدم هماهنگـی دسـتگاههای متولـی در
گذشـته بـوده و وزارت راه بایـد آن را جبـران نمایـدو
اسـتانداری فـارس نیـز پیگیـر رفـع مشـکالت مـردم
باشـد .
ترابـی تصریـح کرد:شـرکت آب و فاضلاب شـیراز
متولـی حـل مشـکالت انتقـال فاضلاب در جنـوب
شـهر شـیراز اسـت .نمیشـود در قسـمتی از شـهر،
شـبکه فاضلاب احداث کـرد و فاضالب را در قسـمت

دیگـری از شـهر رهـا نمـود و سـاکنان آن مناطـق را
گرفتـار انـواع بیماریهـا و آالیندههـا نمـود .
وی فـرو نشسـت زمیـن در در شـیراز را امـری
جـدی دانسـت وافزود:نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامی بحث تخصیـص آبهـای زیرسـطحی شـیراز
و پسـاب شـهری را بـه دشـت های اطـراف و بعضـی
کارخانههـا پیگیـری نمایندزیـرا زلزلـه و حادثـه خبـر
نمی دهـد.
وی در پایـان از بسـیج بـه عنـوان مجموعـه ای کـه در
آن پاکتریـن  ،فداکارتریـن و آمـاده بـه کار تریـن افـراد
وجوانـان کشـور در راه اهـداف عالـی ایـن ملـت و برای
بـه کمـال رسـاندن و بـه خوشـبختی نائـل کـردن ایـن
کشـور جمـع شـده اند،کفـت:
شـاید اذهـان جامعـه بیـش از همـه نقـش بسـیج را در
دفـاع مقدس شـناخته باشـد کـه در آن مقطع حسـاس
نیز جانفشـانی بسـیجیان در میـدان نبرد بـه عنوان قله
درخشـان تاریـخ ایـران زمیـن ثبـت گردید .
امـا همانگونـه کـه رهبـر معظـم انقلاب فرمودنـد:
بسـیج نیـروی کارآمـد در همـه میدانهـا میباشـد و
بسـیجیان در همـه عرصههـای علمـی ،پژوهشـی،
کارآفرینـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی ،امنیتی،
سیاسـی و نظامی گره گشـای مشـکالت جامعه اسـت.
لـذا میتـوان از این کالم اینگونه برداشـت کرد آنجا که
مشـکالت باقـی اسـت و گرفتاری هـای مـردم برطـرف
نشـده آن جایـی اسـت کـه از ظرفیـت مردمی اسـتفاده
نشـده است.

اعتراض مردم چهارمحال و بختیاری به مسائل آبی
بـا تغییـر اقلیـم و کاهـش بارشهـا چهارمحـال و
بختیـاری دچـار بحـران آبـی شـده بـه گونـهای کـه
 ۲۰۰شـهر و روسـتا ایـن اسـتان بـا تانکـر آب رسـانی
میشـود .عـدم توجـه مسـئوالن و وعدههـای عملـی

نشـده همچـون تکمیـل نشـدن طـرح انتقـال آب
«بـن» « -بروجـن» کـه برای تأمیـن آب نیمی از مردم
اسـتان طراحـی شـده ،گالیهمندی مـردم چهارمحال
و بختیـاری در پـی داشـته اسـت.

جوکار:

مجلس و دولت پیگیر حل مشکالت جامعه کارگری هستند
رئیـس مجمـع نماینـدگان یـزد مجلـس شـورای
اسلامی ،تاکید کرد :مشـخص اسـت که کارگران
نسـبت بـه تـورم بـاالی موجـود در جامعـه حقـوق
اندکـی دریافـت می کننـد و مـا در مجلـس پیگیـر
حـل مشـکالت معیشـتی ایـن قشـر هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدصالـح جـوکار در آییـن

گردهمایـی کارگـران یـزدی بـه مناسـبت سـالروز
تصویـب قانـون کار ،بیـان کـرد :امسـال سـال
تولیـد ملـی اسـت و مجلـس یازدهـم در ایـن راسـتا
تمـام تلاش خـود را بـه کار گرفتـه تـا رضایتمنـدی
حاصـل شـود کـه نمونـه آن اعتبـار بـرای همسـان
سـازی بازنشسـتگان بـود کـه بخشـی از آن

تحقـق یافتـه اسـت .مجلـس حامی مـردم اسـت و
مصـداق عملـی آن تصویـب طـرح تامیـن مسـکن
اسـت و ایـن اطمینـان را می دهـم کـه در مجلـس
مطالبهگـر حـق مـردم هسـتیم و دوسـتی بـا هـر
دولتـی کـه بخواهـد حـق مـردم را نادیـده بگیـرد،
نداریـم.
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زنی در شیراز ،یک سال جسد
مومیایی شوهرش را در منزل
نگه داشت
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

رسیدگی به مشکل کم آبی صرفأ به وزارت نیرو منحصر نمیشود
رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر ضـرورت ارتبـاط نزدیـک
و متقابـل دولـت و جوامـع علمـی و مراکـز پژوهشـی
و دانشـگاهی ،گفـت :نخبـگان و جوامـع علمی بایـد
در ایـن ارتبـاط دو سـویه بـرای مسـایل و مشـکالت
مختلـف کشـور ،راهـکار علمـی و اجرایـی پیشـنهاد
دهنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
عصـر امروز یکشـنبه در جلسـه هیـأت دولت با اشـاره
بـه مشـکل کـم آبـی و خشکسـالی تصریـح کـرد:
صرفـا بـه وزارت نیـرو
رسـیدگی بـه مشـکل کـم آبـی
ً
منحصـر نمیشـود و همـه دسـتگاههای مرتبـط،
وظیفـه دارنـد در مشـورت بـا جوامـع دانشـگاهی
راه حـل ملـی بـرای بـرای خشکسـالی بیابنـد.
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد چنانچـه مـردم در
موضوعـی گلهمنـد هسـتند وظیفـه داریـم ابعـاد
مختلـف مشـکالت و راهکارهـای موجـود را بـرای
مـردم تبییـن و تشـریح کنیـم.
وی تغییـر الگـوی کشـت را یکـی از راههـای مواجهـه
بـا کمآبـی دانسـت و گفـت :بایـد متناسـب بـا اقلیـم
و داشـتههای منابـع آبـی بـرای کشـت محصـوالت
اقـدام شـود و آمـوزش مـورد نیـاز نیـز بـه کشـاورزان
ارایه شـود.

رئیسـی در ادامـه توجـه بـه آینـده تحصیلـی و شـغلی
دانشـجویان و نخبـگان را ضـروری دانسـت و گفـت:
وزارتخانههـای «علـوم» و «بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی» و معاونت علمی ریاسـت جمهوری
بایـد بـرای اسـتفاده از ظرفیـت فار غالتحصیلان
و امیـدوار کـردن دانشـجویان بـه آینـده شـغلی و
تحصیلـی خـود راهکارهـای الزم را اتخـاذ کننـد.
رئیـس جمهـور در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه
ضـرورت امادگی دسـتگاهها بـرای مقابلـه با حمالت

سـایبری اشـاره کـرد و تاکید کـرد :خدمات ارائه شـده
در بسـتر فضـای مجـازی بـه مـردم بایـد از امنیـت
کامـل برخـوردار باشـد و بایـد از "خدمـات و داده هـا"
در مقابـل حملات سـایبری دشـمن کاملا حفاظـت
شود.رئیسـی در ادامـه بـه ادعاهـای دروغیـن علیـه
دولـت و شـایعه پراکنـی در فضـای رسـانه ای کشـور
پرداخـت و تاکیـد کـرد :عـده ای قصـد دارنـد بـه
اعتمـاد و امیـد مـردم لطمـه بزننـد امـا الزم اسـت بـا
سـرعت و دقت به اینگونه شـایعات پاسـخ داده شـود.

نصيري عضو شورای شهر شیراز:

در صورت عدم استفاده از ظرفیت ها
هیچ امیدی به هوشمندسازی نداشته باشید

پنجره مهر؛

مـردم چهارمحـال و بختیـاری بـا حضـور در خیابان و
اجتمـاع مسـالمتآمیز گالیـه خـود را بـه مدیریت آبی
نشـان دادند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،طـی سـالهای اخیـر
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معاون اول رئیس جمهور:

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس
شـورای اسلامی گفت :بایـد هـر
فـردی کـه مانـع دسترسـی مـردم
بـه دارو و واکسـن کرونـا شـود را
بـه دلیـل ارتـکاب «جنایـت علیـه
بشـریت» و «قتـل عمـد» تحـت
تعقیـب داخلـی و بینالمللـی قـرار
داد تـا بداننـد ملت بی پناه نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،جلیـل رحیمی جهان آبـادی نماینـده تربت جـام و تایباد
در مطلبـی در صفحـه توییتر خود نوشـت:
«خـط و نشـان کشـیدن های برخـی مسـئوالن و مافیـای داروی کشـور
بـرای ممانعـت از ورود قـرص درمانی کرونا به کشـور شـروع شـده! باید هر
فـردی کـه مانـع دسترسـی مـردم بـه دارو و واکسـن کرونا شـود را بـه دلیل
ارتـکاب «جنایـت علیه بشـریت» و «قتـل عمد»تحت تعقیـب داخلی و بین
المللـی قـرار داد تـا بداننـد ملـت بی پناه نیسـت».
ص خوراکـی تولیدشـده کرونـا بـا اثربخشـی  ۸۹درصـدی
جدیدتریـن قـر 
در مبتالنشـدن بـه نـوع حـاد و مـرگ بـر اثـر ایـن بیمـاری ،پاکسـلوید
« »Paxlovidتولیـدی شـرکت فایـزر آمریکاسـت کـه ...

عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا بیـان ایـن کـه
آقایـان مدیـر  ،خـود را عقـل کل نداننـد و از ظرفیـت
مشـارکت مردمـی در همـه سـطوح اسـتفاده نماینـد،
گفـت :بایـد بـا مردم بـا صداقـت رفتـار نموده و خـود را
خـادم مـردم بدانیـد.
غالمعلـی ترابـی از شـهردار شـیراز خواسـت در دوره
مدیریـت خـود  ،نقـش مـردم را در سـطح مدیریـت
شـهری افزایـش داده و آنـان را در کنـار خـود ببیننـد .
وی تأکیـد کـرد :مدیریت خود را از پشـت درهای بسـته
خـارج و بـه اجتماع و بین مردم بکشـانید .
ترابـی تصریـح کـرد  :مـدل اداره جامعـه در حکومـت
اسلامی مدل امـام و امـت اسـت .یعنـی ارتبـاط قلبـی
و عملـی بیـن مـردم و حاکمیـت و ایـن اصل بایـد برای
همـه رده مدیـران جامعـه مـا ّ
مبـرز و تثبیـت گـردد .
عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز خاطـر نشـان
کرد:.مبنـای اقدامـات بایـد بـر اسـاس خواسـت عموم
وقطعـا خواسـت عمومی مـردم مسـلمان و
مـردم باشـد
ً
متدیـن مـا بهتریـن خواهـد بـود .
وی افـزود :هـر جاکـه مشـکالت باقـی اسـت و
گرفتاری هـای مـردم برطـرف نشـده همان جایی اسـت
کـه از ظرفیـت مردمی اسـتفاده نشـده اسـت.
ترابـی اظهـار داشـت ؛امـروز مدیـران حاکم بـر جامعه
اعـم از قـوه مجریـه ،قضاییـه و مقننـه و مدیـران
میانـی همـه دسـتگاهها بایـد بداننـد کـه تنهـا راه بـرون
رفـت از مشـکالت اقتصـادی جامعـه بهـره جسـتن از
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زهرا جعفری

رییـس کمیسـیون هوشمندسـازی ،فناوری هـای نوین
و اطالعـات شـورای اسالمی شـهر شـیراز با بیـان این
کـه هوشمندسـازی بایـد بعنـوان اولویـت اول مدیریـت
شـهری در نظـر گرفتـه شـود ،گفـت :قطـب اقتصادی
شـدن  ،بـه معنـای ایجـاد بسـتر اشـتغال ،کاهـش
محرومیـت ،افزایـش قـدرت شـهر بـرای گردشـگری
بیشـتر ،بسـتر سـازی بـرای کسـب و کارهـای جدیـد
،جذابیـت بیشـتر بـرای سـرمایه گـذاران و معرفـی
الگـوی اسلامی ایرانی شـیرازی بـه کشـور و جهـان
اسـت.
مهـدی نصیـری افـزود :هوشمندسـازی شـهر یعنـی
اینکـه شـهر بـر پایـه فناوری هـای نویـن ماننـد اینترنت
اشـیا و فنـاوری اطالعـات مدیریـت گـردد.
وی تصریـح کـرد :هوشمندسـازی شـهرها کـه بـر
اسـاس تحلیـل داده هـای بدسـت آمـده از سـمت
شـهروندان اسـت ،باعـث بهـره وری بیشـتر و افزایـش

کیفیـت زندگـی شـهروندان می شـود.
نصیـری بـا بیـان اینکـه بـا افزایـش جمعیـت
حساسـیت ایـن موضـوع بیشـتر احسـاس
میشود،گفت:درهوشمندسـازی بایـد بـه دوبخـش
زیر سـاخت ها و کاربرد هـا توجـه کرد،زیـر سـاخت هایی
ماننـد فیبـر نـوری ،مرکـز داده ،کیـف پـول الکترونیک
کـه برای هوشمندسـازی ضـروری اسـت وکاربردها یی
همچـون تکنولوژی اینترنت اشـیا و توسـعه نرم افزاری
 ،واز فناوری هـای نویـن همچـون هـوش مصنوعـی،
هـوش تجـاری و داشـبوردهای مدیریتـی ،ایجـاد انباره
داده متمرکـز شـهرداری و واقعیـت مجـازی بـه عنـوان
یـک ضـرورت بهـره بـرد
.وی خواسـتار ارتقاءجایـگاه و قـدرت در اختیـار دادن
بـه سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری
شـیراز شـد واظهـار داشـت :ایـن سـازمان بایـد بتوانـد
تمـام پروژه هـای بهـره بـرداران در سـازمانهای دیگـر
هدایـت و زمینـه ارتبـاط بـا نخبـگان ،شـرکت های

دانـش بنیـان و نوپـا و همچنیـن دانشـگاه ها را فراهـم
نماید.نصیـری تأکیـد کـرد:در صـورت عدم اسـتفاده از
ایـن ظرفیـت هیـچ امیدی به هوشـمند سـازی نداشـته
باشـید .نصيـري يـاد آور شـد :در صورتـی می توانیـم
شـهرمان را هوشـمندتر معرفـی کنیـم کـه تعـداد
پروژه هـای عمرانـی را کاهـش دهیـم  ،مدیریـت حمل
ونقـل بـا هزینـه کمتـر ،خدمـات بـا کیفیـت تـری بـه
شـهروندان ارائـه کنـد و ترافیـک شـهر بـا هزینه هـای
بسـیار کمتـر بهبـود بیشـتری داشـته باشـندو بـه طـول
خالصـه باعـث صرفـه جویـی حـدود  120سـاعت در
یـک سـال از عمـر یـک شـهروند باشـد.
وي افـزود؛ هوشـمند سـازی بعنـوان پـل ارتباطـی بین
شـهروندان و سـازمانهای دولتـی و شـهرداری می تواند
باعـث کاهـش ارتبـاط مسـتقیم و رو در رو ،کاهـش
احتمـال ارتـکاب بـه جرم و تخلف از سـوی شـهروندان
و کارکنـان کاهـش هزینه هـای عملیاتـی ،افزایـش
شـفاف سـازی فعالیت هـای شـهرداری شـود.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

فاصله دست و زبان
سـخنرانی های مناسـبتی برخـی از مسـئولین در
ردیـف اخبـاری اسـت کـه بازخوردهـای گوناگون
بـه دنبـال دارد .مـا در سـال تقریبـا در هـر هفتـه
دو یـا سـه مناسـبت داریـم کـه برخـی از ایـن
مناسـبت ها ملـی اسـت  ،برخـی مذهبـی و برخـی
مناسـبت ها نیـز جهانی اسـت  .همچنیـن در پیوند
بـا بزرگداشـت شـخصیت ها  ،مـرگ هنرمنـدان
و اهـل علـم و چهره هـای سیاسـی و اجتماعـی و
مناسـبت های جنبـی از جملـه حـوادث غیرمترقبه
نیـز کسـانی می آینـد و حرف هایـی می زننـد و
می روند .البتـه در مـواردی اطرافیـان مسـئولین از
آنهـا می خواهنـد که جمعیتـی را با سـخنرانی خود
مفتخـر کننـد و بدیـن وسـیله آنها را در شـرایطی
ویـژه قـرار می دهنـد و بـا تشـویق و صلـوات
مسـئولین را پشـت تریبون قرار می دهنـد  .انتظار
معقـول از مسـئولین ایـن اسـت که از اظهـار نظر
پیرامـون موضوعـی کـه بـر آن اشـراف ندارنـد
خـودداری کننـد زیـرا کلـی گویـی چیـزی بـه
شـنونده و مخاطـب نمی افزایـد  .اجبـاری هـم در
کار نیسـت  .چـه ایـرادی دارد وقتـی مسـئولی در
یـک مراسـم حضـور می یابـد از فـردی مطلـع
و آگاه دعـوت کننـد تـا سـخن بگویـد و در ادامـه
نیـز مسـئول کشـوری  ،اسـتانی و محلـی اگـر از
اقدامـات مرتبـط بـا موضـوع گردهمایـی چیـزی
می دانـد و اطالعاتـی در اختیـار او قـرار داده انـد ،
اظهـار نظـر کنـد  .البتـه در برخـی از جوامـع ،
مسـئولین  ،مشـاور فرهنگـی و هنـری و اقتصادی
و اجتماعـی و صنعتـی دارنـد  .وظیفه ی مشـاورین
ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه برنامه هـای دیـد و
بازدیـد و مالقات هـا و سرکشـی ها و جلسـات
یـک مسـئول بـرای او مقدماتـی را فراهـم کنند و
اطالعاتـی در اختیـار او بگذارنـد  .از آمـار و ارقـام
و مشـکالت و انتقـادات گرفتـه تـا موفقیت هـا
و درخواسـت ها و پیشـنهاد ها  ،ضمـن ایـن کـه
حداقـل سـرفصل های سـخنرانی او را نیـز تنظیم
می کننـد  .سـخنرانی هایی کـه معمـوال کوتـاه
و پرمحتواسـت  .از جملـه موضوعاتـی کـه در
جریـان سـخنرانی های مناسـبتی بـدان پرداختـه
می شـود ترسـیم دورنمـای وضعیـت اسـتان و
کشـور و منطقـه و جهـان اسـت و اعلام موضـع
پیرامـون شـنیده ها در داخـل و خـارج و همچنیـن
وعده هایـی کـه مثـل نقـل و نبـات بـر سـر مردم
ریختـه می شـود  .از آنجایـی که قـول و وعده های
یـک مسـئول بایـد بـا امکانـات و پشـتوانه های
مالـی و تسـهیالت قابـل دسترسـی همخوانـی
داشـته باشـد  ،کارشناسـان مرتبـط با مشـاورین
هـر حـوزه وظیفـه دارنـد در خصوص سـقف مجاز
وعده هـا تذکـر بدهنـد .
متاسـفانه بعضـی از مسـئولین میانـی در جامعه ی
مـا به دلیـل این که بـه چنین نـکات ظریفی توجه
نمی کننـد  ،پـس از مدتـی وجاهت سخنانشـان در
معـرض انـواع سـوء ظن هـا قـرار می گیـرد و یـا
ایـن کـه مطالبـه تراشـی می کننـد  .فرضـا عـده
ای از روسـتائیان بـر سـر حجم آب سـهمیه بندی
شـده خـود بـا یکدیگـر اختلاف دارنـد و ناگهان
کدخـدا بـرای ایـن کـه موقتـا آنهـا را آرام کنـد
و اینگونـه وانمـود شـود کـه چنیـن گرهـی را بـا
سرانگشـت تدبیـر بـاز کـرده قـول احـداث یـک
سـد بـا حجـم چنـد میلیـون متـر مکعـب آب را
می دهـد  .وعده هایـی نظیـر فرسـتادن فضانورد به
هوا و سـاخت صدهـا میلیـون واکسـن و صادرات
آن در آینـده ی نزدیک شـباهت زیـادی به وعده ی
مسـکن همگانـی و زمیـن رایگان در سـال 1358
دارد کـه بـر زبان آقای خسروشـاهی جاری شـد و
بیـش از  4دهـه از ایـن وعـده می گـذرد و اتفاقی
هـم نیفتاده اسـت .
هـر وعـده ای بایـد علمی  ،عملـی و عقلـی بوده و
بـا امکانـات و بودجـه و تکنولـوژی در دسـترس ،
همخوانی داشـته باشـد  .ظریفی می گفـت  :برخی
مسـئولین اگـر از ابتـدای انقلاب بـه جـای حرف
زدن و وعـده دادن عمـل می کردنـد االن طلبـکار
مـردم هـم بودنـد امـا چـون حرف هـا و وعده هـا
نسـبت بـه عملکردهـا چربـش بیشـتری داشـته
بدهـکار بـه حسـاب می آینـد .
اگـر مسـئولی اهـل مطالعـه نباشـد و در عین حال
بخواهـد بـه مناسـبت هفته کتـاب سـخنرانی کند
یـا بایـد مطلبـی برایـش بنویسـند تـا از روی آن
بخوانـد و یـا ایـن کـه بـا کلـی گویـی سـر و تـه
قضیـه را بـه هم بیـاورد  .البتـه باید قـول بدهد که
چنـد بـاردر حضـور نویسـنده مطلـب از روی متن
نوشـته شـده بخواند تـا خدایـی ناکـرده در حین
سـخنرانی مرتکـب خطایـی فاحش نشـود .
نقـل می کنند کـه در زمان شـاه یکی از مسـئولین
محلـی بـرای ابـراز ارادت به سـاحت شاهنشـاه ،
بـه جای ایـن که بگویـد قلب مـن مملو از عشـق
اعلیحضـرت اسـت می گویـد قلـب من ممـه لو از
عشـق اعلـی حضرت اسـت و اغلـب حضـار را به
خنـده وامیـدارد و رسـوایی بـه بـار می آید .
حضـرت علـی (ع) می فرمایـد  :سـخن تـا زمانـی
کـه بر زبـان جـاری نشـده در بند صاحب سـخن
اسـت امـا همین کـه بر زبان جـاری شـد  ،گوینده
را بـه بند می کشـد  .وعـده ممکن اسـت در کوتاه
مـدت آرامـش بخـش و انتظـار آفریـن باشـد اما
در دراز مـدت وعـده دهنـده را به فـردی بدهکار و
بـی دین تبدیـل می کند زیـرا در آموزه هـای دینی
وفـای به عهـد شـرط ایمان اسـت  .ال دیـن لمن
ال عهـد له
یـک وقـت یـک سـخنران بـه مجلـس ختـم و
یادبـودی دعـوت می شـود کـه اغلـب شـرکت
کننـدگان در آن صرفـا برای ادای دین به شـخص
اد امه د  ر ستون روبرو
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معاون اول رئیس جمهور:

با محدودیتهای درآمدی مواجه هستیم
معـاون اول رییـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه
گرانـی زمینه هـا و پیـش فرض هایـی دارد ،گفـت:
بـا یـک کسـری بودجـه جـدی و محدودیتهـای
درآمـدی مواجـه هسـتیم و چیـزی کـه تحویـل
گرفتیـم تـورم باالیـی بـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مخبـر طـی سـخنانی
در مراسـم افتتـاح  ۲۵۵۰پـروژه محرومیـت زدایـی
سـازمان بسـیج مسـتضعفین و آغـاز عملیـات
اجرایـی احـداث  ۴۰هـزار مسـکن مددجویـی کـه
در محـل ایـن سـازمان برگـزار شـد  ،بـا بیـان اینکه
دولـت مصمـم اسـت از همـه ظرفیتهـای بسـیج
اسـتفاده کنـد ،اظهار کـرد :در همه مشـکالتی که
االن بـا آن مواجـه هسـتیم دولـت مصمم اسـت از
ظرفیـت بسـیج حداکثـر اسـتفاده را داشـته باشـد.
چـون نمـاد مـردم بسـیج اسـت .بسـیجی قشـر
خاصـی و جریـان خاصـی نیسـت هیـچ مشـخصه
خـاص خـارج از مردمی بـودن نـدارد .بسـیج یـک
مکتـب الهـی اسـت کـه تمـام شـئونات افـراد را در
بـر میگیـرد.
وی بـا یـادآوری حضـورش در جریـان زلزلـه
هرمـزگان ،تاکیـد کـرد :مـن در همـه اتفاقاتـی

معمـوال جـزو افـرادی بـودم
کـه در کشـور افتـاده،
ً
کـه در مسـئولیت قبلـی هـم حضـور اولیـهای در
جریـان حـوادث داشـتم .امـا هیچ کجا حضـور پیدا
نکـردم مگـر اینکـه تنهـا دادرس مردمی کـه گرفتار
مصیبـت و حادثـه شـده بودنـد را بچههـای بسـیج
دیـدم.
معـاون اول رئیـس جمهـوری ادامـه داد :در
سـیل و در زلزلـه و در محرومیتزدایـی مـا جـزو

نسـبتا
دسـتگاههایی بودیـم کـه در ایـن بخـش
ً
فعـال بودیـم ولی هیچ جـا جلوتر از بسـیج نبودیم و
جلوتـر از آنهـا حضور پیـدا نکردیم .در هـر بحرانی،
بسـیج اولیـن جریانـی بود کـه حضور پیـدا میکرد.
مخبـر بـا بیـان اینکـه امـروز کشـور بـا مشـکالت
متفـاوت و مختلفـی مواجـه اسـت ،اظهـار کـرد:
مشـکالتی کـه در جمهـوری اسالمی هسـت،
نسـبت بـه راهحلهایـی کـه خداونـد بـه ودیعـه

اصلا قابل مقایسـه نیسـت .ما
بـرای مـا گذاشـتهً ،
واقعـا
ولـی
داریـم
گرانـی
و
مشـکل بیـکاری ،تـورم
ً
نعمتهایـی کـه خداونـد در ایـن کشـور قـرار داده،
هـر کـدام میتوانـد یکجـا این مسـائل را حـل کند.
وی یـادآور شـد :مـا در معضالتـی کـه بـه مـردم
رجـوع کردیـم موفـق بودیـم .هرجـا گرفتـاری در
کشـور وجـود داشـته و نظـام و حکومـت و دولـت
بـه مـردم مراجعـه کـرده آنجـا موفـق شـده اسـت.
معـاون اول رییـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه
گرانـی زمینه هـا و پیـش فرض هایـی دارد ،گفـت:
بـا یـک کسـری بودجـه جـدی و محدودیتهـای
درآمـدی مواجـه هسـتیم و چیـزی کـه تحویـل
گرفتیـم تـورم باالیـی بـود.
مخبـر تصریـح کـرد :ارز ترجیحـی را مفیـد به حال
کشـور نمیدانـم .ارز ترجیحـی جـزو ابزارهایـی بود
کـه فنـر قیمتهـا را در ایـن چند سـال متراکم نگه
داشـته اسـت .متاسـفانه بخـش عمـده مجـوزی
کـه مجلـس بـرای سـال  ۱۴۰۰روی ارز ترجیحـی
اختصـاص داده بـود ،وقتی که دولت جدید شـروع
بـه کار کـرد ایـن بودجههـا هزینـه شـده بـود ،در
نتیجـه بـا مشـکالت متفاوتـی مواجـه بودیم.

امیرعبداللهیان:

بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یکبار برای همیشه حل شود
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان تاکیـد کـرد :بحـث
ایرانیـان دو تابعیتـی بایـد یکبـار بـرای همیشـه
حـل شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـین امیـر عبداللهیـان
صبـح روز یکشـنبه در اولیـن جلسـه روسـای
کارگروه هـای شـورای عالـی امـور ایرانیـان خـارج
از کشـور کـه در محـل وزارت خارجـه برگـزار شـده
بـود ،گفـت :بحـث ایرانیـان دوتابعیتـی موضوعـی
اسـت کـه یکبار برای همیشـه باید حل شـود و این
موضوعـی اسـت کـه بایـد در سـطح قانونگـذاری
در مجلـس موضـوع آن انجـام شـود.
وی خطـاب بـه روسـای کارگروه هـای شـرکت
کننـده در ایـن جلسـه گفـت :مـن از همـه شـما
خواهـش می کنـم کـه در تـک تـک کارگروه هـا
بـر موضوع ضـرورت تدویـن قانـون ایرانیـان خارج

از کشـور و بحث هـای مهمی مثـل ایرانیـان دو
تابعیتـی و مسـائلی که از نظر حقوقـی بر آن مترتب

معاون اول قوه قضاییه خبر داد

می شـود پرداختـه شـود و مـا بایـد بـه عنـوان یـک
واقعیـت بـه ایـن موضـوع در دولـت توجـه کنیـم و

آن را حـل کنیـم.
وی همچنیـن در بخـش دیگـری از صحبت هـای
خـود در ایـن نشسـت گفـت :ایـران هراسـی در
بیـن ایرانیـان خودمـان در خـارج از کشـور اکنـون
یـک معضـل اسـت.وزیر امـور خارجـه کشـورمان
گفـت :ممکـن اسـت ایـن نگرانـی در بیـن برخـی
از ایرانیـان در خـارج از کشـور وجـود داشـته باشـد
کـه در هنـگام ورود بـه کشـور در فـرودگاه دچـار
مشـکل شـوند ،در ایـن چارچـوب سـامانه ای در
وزارت خارجـه از حـدود یـک هفتـه دیگـر بارگزاری
می شـود کـه به این افـراد در ایـن زمینـه راهنمایی
می کنـد و اعلام می کنـد کـه شـما هیـچ مشـکلی
بـرای ورود و برگشـت نداریـد و اگـر مشـکلی پیـش
آمـد وزارت خارجـه مسـئول اسـت و مـا این مسـئله
را تضمیـن می کنیـم.

العامری:

تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی
در کلیه مراکز استانها

اسناد کافی برای لغو نتایج انتخابات
عراق را به دادگاه فدرال دادهایم

معـاون اول قـوه قضاییـه گفـت :اکنـون در مراکـز
تمامی اسـتانها رسـیدگی بـه جـرم سیاسـی موضـوع
قانـون جرم سیاسـی با حضـور هیـأت منصفه صورت
می گیـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی معاونـت
اول قـوه قضاییـه ،حجـت االسلام والمسـلمین
مصـدق معـاون اول قـوه قضاییـه گفـت :مطابـق
اصـل  ۱۶۸قانـون اساسـی مـاده  ۴قانـون جـرم
سیاسـی مصـوب  ۱۳۹۵رسـیدگی بـه جرایـم جـرم
سیاسـی بـا حضـور هیـأت منصفه صـورت مـی گیرد.
در ایـن راسـتا در سـال  ۱۳۹۹دسـتورالعمل رئیـس
قـوه قضاییـه در خصـوص نحـوه اجـرای قانـون جرم
سیاسـی ابالغ شـد و مطابـق بند  ۱این دسـتورالعمل
حضـور هیـأت منصفـه در رسـیدگی بـه جـرم سیاسـی ضـروری اسـت.
مصـدق افـزود :بـه منظـور تحقق ایـن تکلیف قانونـی از سـال  ۱۳۹۹و در زمان تصدی حجت االسلام
و المسـلمین محسـنی اژهای در معاونت اول قوه قضاییه پیگیری تشـکیل هیأت منصفه جرم سیاسـی
در اسـتان ها در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـه تدریـج در اسـتان های مختلـف تشـکیل شـد و اکنـون در
مراکـز تمامی اسـتانهـا رسـیدگی به جرم سیاسـی موضـوع قانون جرم سیاسـی با حضور هیـأت منصفه
صـورت می گیرد.

ائتلاف الفتـح عـراق درباره اسـناد و مدارکی که تقلـب در نتایج انتخابـات پارلمانی اخیـر را ثابت میکند،
توضیح داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از پایگاه شـفق نیوز ،محمـود الحیانی ،از رهبـران ائتالف الفتـح عراق گفت:
تغییـری کـه اخیـرا بعـد از تصمیمـات هیئـت قضایـی در نتایـج انتخابـات پارلمانـی بـه وجـود آمـد وجـود
تقلـب و دسـتکاری در نتایـج انتخابـات را ثابـت میکنـد .ایـن دلیل و سـندی اسـت که تصمیمـات هیئت
قضایـی بـه ویـژه بعـد از پیـروزی نامزدهـای شکسـت خـورده و شکسـت نامزدهـای پیـروز آن را ثابـت
میکند.الحیانـی گفـت :کشـف عملیـات تقلـب و دسـتکاری توسـط هیئـت قضایـی گروههـای سیاسـی
و مردمـی را بـه افزایـش فشـار بـرای بازشـمارش دسـتی آرای تمـام حوزههـا وادار خواهد کرد تا براسـاس
اراده و خواسـت ملـت عـراق و نـه براسـاس دسـتورکارهای خارجی عملیـات تقلب به صـورت کامل فاش
شـود.در ایـن راسـتا هادی العامـری ،رئیـس ائتلاف الفتـح اعلام کـرد کـه ائتلاف وی اسـناد و مدارک
کافـی بـرای لغـو انتخابـات بـه دادگاه فدرال داده اسـت.
ایـن اظهـارات در دیـدار العامـری بـا حیـدر العبـادی ،رئیس ائتلاف النصر و ایـاد عالوی ،رئیـس ائتالف
الوطنیـه در بغـداد بـرای بررسـی تحـوالت سیاسـی و پرونـده تقلب در نتایـج انتخابات ایراد شـد.
العامـری ،العبـادی و علاوی بـر لـزوم پیگیـری شـکایتهای مربوط بـه انتخابـات با روشهـای قانونی
و قضایـی تأکیـد کردند.
العامـری گفـت کـه شـکایتی که این ائتالف پنجشـنبه بـه دادگاه فدرال ارائـه داده دارای اسـناد و مدارک
کافی بـرای لغو انتخابات اسـت.
همچنـان صدهـا تـن از حامیـان ائتلاف الفتح و گروههای شـیعه به تحصـن خود در مقابل منطقه سـبز
بغـداد در اعتـراض به نتایـج انتخابات ادامـه میدهند.

هشدار رحیمی جهانآبادی به مخالفان ورود قرص کرونا به کشور
یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی گفت :بایـد هر
فـردی که مانع دسترسـی مـردم به دارو و واکسـن
کرونـا شـود را بـه دلیـل ارتـکاب «جنایـت علیـه
بشـریت» و «قتـل عمـد» تحـت تعقیـب داخلـی
و بینالمللـی قـرار داد تـا بداننـد ملـت بـی پنـاه
نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،جلیـل رحیمی جهـان آبـادی
نماینـده تربـت جـام و تایبـاد در مطلبـی در صفحه
توییتـر خـود نوشـت:
«خـط و نشـان کشـیدن های برخـی مسـئوالن

و مافیـای داروی کشـور بـرای ممانعـت از ورود
قـرص درمانـی کرونـا به کشـور شـروع شـده! باید
هـر فـردی کـه مانـع دسترسـی مـردم بـه دارو و
واکسـن کرونـا شـود را بـه دلیـل ارتـکاب «جنایـت
علیـه بشـریت» و «قتل عمد»تحـت تعقیب داخلی
و بیـن المللـی قـرار داد تـا بداننـد ملـت بـی پنـاه
نیسـت».
ص خوراکـی تولیدشـده کرونـا
جدیدتریـن قـر 
بـا اثربخشـی  ۸۹درصـدی در مبتالنشـدن بـه
نـوع حـاد و مـرگ بـر اثـر ایـن بیمـاری ،پاکسـلوید
« »Paxlovidتولیـدی شـرکت فایـزر آمریکاسـت

کـه با هدف دسترسـی گسـترده در دنیـا ،خط تولید
آن قـرار اسـت از سـوی نهـاد عامالمنفعـه MPP
سـازمان ملـل متحد به  ۹۵کشـور جهـان از جمله
ایـران واگـذار شـود اما ایـران برای راهانـدازی خط
تولیـد آن چندیـن شـرط دارد.
بـه گفتـه یـک مقـام مسـئول در وزارت بهداشـت
راهانـدازی خـط تولیـد و دسترسـی بـه قـرص فایزر
ایرانـی نیـاز بـه چهـار شـرط دارد؛ تأیید کمیسـیون
مربوطـه در سـازمان غـذا و دارو ،بـر هـم نخوردن
نظـام دارویـی کشـور ،جمعبنـدی حقـوق مالکیت
فکـری و ثبـت در فهرسـت دارویـی کشـور.

عربستان از ابتدای جنگ یمن  ۶۳میلیارد دالر
خرید تسلیحاتی از آمریکا داشته
دادههـای وزارت دفـاع آمریـکا حاکـی از ایـن هسـتند کـه بـا وجـود
اینکـه جـو بایـدن ،رئیس جمهور این کشـور توقف حمایت واشـنگتن
از جنـگ علیـه یمـن را اعلام کـرد اما فـروش سلاحهای آمریکایی
به عربسـتان ادامـه دارند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه خبـری المیادیـن ،دادههـای
وزارت دفـاع آمریـکا اسـتمرار فـروش سلاحهای ایـن کشـور بـه
عربسـتان از ابتـدای حملـه ریـاض بـه یمـن را نشـان میدهنـد.
نتایـج یـک تحقیـق حاکـی از ایـن اسـت کـه ارزش قراردادهـای
تسـلیحاتی امضـا شـده از مـارس  ۲۰۱۵نزدیـک بـه  ۲۸.۴میلیـارد
دالر هسـتند کـه  ۲۰قـرارداد آنهـا بـه ارزش  ۱.۲میلیـارد دالر در دوره

ریاسـت جمهـوری جو بایدن در سـال جاری میالدی امضا شـدهاند.
عربسـتان در همـان مقطـع زمانـی حـدود  ۳۴میلیـارد دالر را نیـز
بـرای خریـد اسـلحه از دیگـر طرفهـا هزینـه کـرد و بـر ایـن اسـاس
خریدهـای نظامی عربسـتان از منابـع آمریکایی از ابتـدای حملهاش
بـه یمـن تـا امـروز حـدود  ۶۳میلیـارد دالر بـرآورد میشـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا سـه عضـو مجلـس سـنای آمریـکا
مخالفـت خـود را بـا امضـای قـراردادی تسـلیحاتی بـا عربسـتان
شـامل  ۲۸۰موشـک پیشـرفته هوابه هـوای میان برد مـدل ایآیام
 ۱۲۰سـی ۷و  ۵۹۶موشـکاندار مدل الاییـو  ۱۲۸و دیگر مهمات
اعلام کردند.

بایـدن چهـارم فوریـه جـاری توقـف حمایتهـای آمریـکا از جنـگ
علیـه یمـن و توقـف فروشهـای تسـلیحاتی بـه عربسـتان را اعلام
کرد.
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تنظیم رفتار آژانس در قبال
ایران بر اساس رنگ دود
دودکش مذاکرات  ۸آذر
یـک کارشـناس مسـایل بینالملـل دربـاره رویکـرد و رفتـار آژانـس
در رونـد فعلـی مذاکـرات هسـتهای و اجـرای برجـام تصریـح کـرد:
معتقـدم آژانـس منتظـر اسـت ببینـد در  ۸آذر دود سـفیدی از
دودکـش مذاکـرات بیـرون میآیـد یـا نـه و بـر اسـاس آن رفتـارش
را نیـز تنظیـم میکنـد.
رحمـان قهرمانپـور در گفتوگـو با ایسـنا با اشـاره به سیاسـتهای
تـوام بـا فشـار اروپـا و آمریـکا بـا همراهـی آژانـس بـه ایـران گفـت:
هـم ایـران و هـم آمریـکا و اروپـا سیاسـت "دو خطـی" را نسـبت بـه
یکدیگـر در پیـش گرفتـه انـد .اروپـا و آمریـکا هـم ایـن سیاسـت را
دنبـال می کننـد یعنـی همزمـان که بـرای مذاکـرات و نحـوه انجام
آن و گرفتـن امتیـاز برنامـه ریـزی می کننـد بـه مـوازات آن هـم بـه
برنامـه دوم یـا "ب" خودشـان یـا خـط دوم توجـه دارنـد و بـرای آن
برنامـه ریـزی میکننـد .افزایـش فشـار به ایران ،سـفر رابـرت مالی
بـه منطقـه ،تلاش بـرای کاهـش خریـد نفـت از ایـران و بیانیـه
حقـوق بشـر علیـه ایران ،اقداماتی هسـتند که آمریـکا و اروپا در این
مـدت بـه موازات خـط اول یعنی تالش بـرای مذاکره و بارگشـت به
برجـام انجـام دادند.
وی ادامـه داد :در آمریـکا و اروپـا برنامـه "ب" جـدی مطـرح شـده
اسـت مبنـی بـر اینکـه اگـر توافـق نشـود آمریـکا چـه خواهـد کـرد.
ایـن مسـاله آنقـدر مهـم اسـت که آنتونـی بلینکـن و رابـرت مالی در
سـخنانی گفتنـد کـه آمریـکا بـرای شکسـت مذاکـرات هـم طرح و
برنامـه دارد .هـر چنـد جـوزپ بـورل گفتـه اسـت کـه هر نـوع برنامه
"ب" غیرقابـل اجـرا و یـک ایـده بـد اسـت و نباید بـه آن فکـر کنیم.
ایـن کارشـناس مسـایل بینالملـل اظهـار کـرد :بـه لحـاظ واژگانی
بحـث شکسـت کامـل مذاکـرات در چارچـوب برنامـه "ب" تعریـف
می شـود در حالـی که سیاسـت دو سـتونی یا دو خطی بـه دنبال آن
اسـت کـه از فشـارها برای پیشـبرد مذاکـرات اسـتفاده کنـد .برنامه
"ب" بـرای زمانـی اسـت کـه کاملا مذاکـرات بازگشـت بـه برجـام
شکسـت بخـورد امـا آنچـه االن اروپـا و آمریـکا انجـام می دهنـد،
خـط دوم اسـت کـه میخواهنـد بـه ایـران فشـار بیـاورد تـا امتیازات
بیشـتری بدهـد یـا بـه همیـن امتیـازات موجـود رضایـت دهـد و بـا
احیـای برجـام موافقـت کنـد ،از ایـن رو االن بحـث ایـن اسـت کـه
سیاسـت دو خطـی ادامـه خواهد داشـت یـا آمریکا و اروپا به سـمت
برنامـه "ب" خواهنـد رفـت .هنـوز زود اسـت در اینبـاره نظـر قطعی
دهیم.
قهرمانپـور دربـاره سـفر رافائـل گروسـی مدیـرکل اژانـس بیـن
المللـی انـرژی اتمی بـه ایـران در هفتـه جـاری ایـن سـفر را در
راسـتای سیاسـت دو خطـی آمریـکا دانسـت و افـزود :رویکـرد اروپا
و آمریـکا در اسـتفاده از آژانـس ،بـازی اسـت که در زمـان اوباما هم
وجـود داشـت .اروپا بـرای تقویت روابـط فراآتالنتیکی ناگریز اسـت،
امتیـازات بیشـتری بـه آمریـکا دهـد چـون اروپـا بیشـتر بـه موفقیت
در مذاکـرات هسـته ای و بازگشـت بـه برجام احتیـاج دارد .از لحاظ
داخلـی اتحادیـه اروپـا دسـتور کار زیـادی در سیاسـت خارجـی
مشـترکش ندارد و مسـاله هسـته ای ایران از معدود دسـتورکارهای
آن اسـت .در ایـن راسـتا هـم به آمریـکا و هم ایـران فشـار می آورند
کـه مذاکـرات انجـام شـود و تصـور اینکـه اروپـا در برابـر آمریـکا
میایسـتد ،درسـت نیسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :از ایـن بـه بعـد همراهـی آمریـکا با اروپـا زیاد
می شـود و آژانـس هـم تابع سیاسـت دو خطـی آمریکا و اروپاسـت و
سـعی دارد بـه عنـوان ابزار فشـار بیشـتر بـر ایـران عمل کنـد .البته
سیاسـت مـا هـم دو خطـی اسـت یعنـی از یـک سـو آمادگـی ایـران
بـرای احیـای برجـام و توافـق اسـت و در خـط دوم تاکیـد می شـود
کـه آمریـکا بایـد تحریـم را بـردارد و اگـر برنـدارد برنامه هسـتهای با
قـدرت ادامـه می یابـد.
ایـن کارشـناس مسـایل بینالملل تصریح کـرد :معتقدم تـا دی ماه
این سیاسـت در دسـتور کار است.
اد  امه از ستون روبرو

مرحـوم یـا مرحومـه و بـه احتـرام زنده هـا و دید
و بازدیـد بـه مجلـس آمـده انـد و زمـان موقـت
حضورشـان هـم ایجـاب نمی کنـد کـه شـنونده
خوبـی بـرای واعـظ دعـوت شـده باشـند .اغلـب
وعـاظ هـم با اطلاع از چنیـن وضعیتی بخشـی از
وقـت سـخنرانی را به مقدمـه ای عربی کـه اغلب
سـردرنمی آورند اختصـاص می دهنـد و هـر جا که
دچـار لکنـت شـدند و کم آوردنـد یا حافظـه یاری
نکـرد  ،صلـوات می طلبنـد و بـه تعریـف و تمجیـد
مرحـوم یـا مرحومـه می پردازنـد و در انتهـا نیز از
حضـار در مجلـس کـه از اقصـی نقـاط آمـده انـد
تشـکر می کننـد و همـه چیـز بـه خیـر و خوشـی
می گـذرد و خانـواده مصـاب هـم از ایـن کـه
توانسـته اند مجلسـی شـلوغ و آبرومند را سـامان
دهنـد در پوسـت خـود نمی گنجنـد .
بدیهـی اسـت کـه دنبالـه روی از چنین شـیوه ای
بـرای سـخنرانی در مجامـع علمـی و محافـل
فرهنگـی و جلسـات و نشسـت های سیاسـی
مناسـب نیسـت و مشـکل آفریـن اسـت  ،زیـرا
همـه مخاطبـان بـرای شـنیدن و تجزیـه و تحلیل
آمـده اند و خبـر چنین جلسـاتی در رسـانه ها و در
فضـای مجـازی بازتـاب پیـدا می کنـد .
متاسـفانه اغلـب سـخنرانی ها لبریـز اسـت از
جملات کلیشـه ای وام گرفته شـده از سـخنوران
معـروف نظیـر دکتـر شـریعتی و مرتضـی مطهری
ودیگـران که در حـال و مقامی متفاوت بـه اقتضای
شـرایط مطالبـی را مطـرح کـرده انـد و ربطـی
هـم بـه برخـی از نشسـت ها نـدارد و چـه بسـا
در جریـان چنیـن سـخنرانی هایی بحـث مالکیـت
معنـوی هـم نادیـده گرفته شـود زیـرا ایـن که ما
در مقـام اسـتدالل و مقدمـه چینـی از کسـی وام
بگیریـم و نهایتـا بـه نتایجـی برسـیم کـه هیـچ
سـنخیتی بـا دیـدگاه او نـدارد  ،رفتـاری اخالقی و
پسـندیده نیسـت  .بگذریـم  .علـی (ع) می فرماید :
تکلمـوا  ،تعرفـو فـان المـرء مخبـوء تحت لسـانه
– سـخن بگوییـد تا شـناخته شـوید زیرا انسـان
در زیـر زبانـش پنهـان اسـت  .امـروزه بـا توجـه
بـه بی تفاوتـی ایجـاد شـده در مـردم نسـبت بـه
حرف هـا و وعده هـا بایـد گفـت هـر مسـئولی را
بایـد بـا عملش شـناخت زیـرا اگر چه بین دسـت
و زبـان فاصلـه زیـادی نیسـت امـا فاصلـه بیـن
سـخن و عمـل برای یک مسـئول متعهـد به همان
انـدازه هـم نباید باشـد .
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اعزام گروه پزشکی برای بررسی وضعیت نگران کننده کرونا به ممسنی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر آمادگی مسووالن دانشگاه برای مقابله با
موج ششم کرونا در استان فارس تاکید کرد و با اشاره به ...

امام جمعه شیراز :

مصرف منابع مدیریت شود
مهر:نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه شـیراز گفـت :فضـای
رسـانه ای و مجـازی مشـکالت را فراتـر از آنچـه هسـت نشـان می دهنـد در
حالیکـه فاصلـه طبقاتـی میـان گروه هـای مختلـف در کشـور زیـاد نیسـت.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام پیـش از ظهـر یکشـنبه در جمـع مؤسسـات خیریه
زیـر مجموعـه خانـه خیریـن بیان کرد :بر اسـاس تعالیـم قرآن خداوند کسـانی
را مـورد هدایـت قـرار میدهد که این افراد نسـبت بـه انفاق در برابـر نیازمندان
اقـدام کنند.
وی اضافـه کـرد :جهـان هسـتی جهانـی محدودیـت در تمامی حوزههـا اسـت
و انسـان بایـد از ایـن منابـع محـدودی کـه در اختیـار دارد بـه گونهای اسـتفاده
کنـد کـه مـورد رضایـت خداونـد باشـد از ایـن رو در تصمیـم گیری هـا و فعالیتهـای اجتماعـی نیـز ایـن مهـم را
مدنظـر قـرار میدهنـد.
امـام جمعـه شـیراز عنـوان کرد :افـرادی که دنبال خیرخواهی مردم و کشـور ما نیسـتند موضوع مصـرف بی رویه
از منابـع را مطـرح میکننـد از ایـن رو بایـد بـه مدیریـت مصـرف منابـع اقـدام کـرد ایـن در حالی اسـت کـه در گام
دوم پـس از مدیریـت مصـرف بایـد عدالـت در توزیع منابـع را نیز مدنظر قـرار داد.
آیـت اللـه دژکام در ادامـه متذکـر شـد :دغدغـه عدالـت جهانـی و ظهـور مهـدی موعـود بـه عنـوان عالیتریـن
عدالـت گسـتر در جهـان هسـتی هـدف و غایت زندگی مسـلمانان اسـت این در حالی اسـت که مؤسسـات خیریه
نیـز میتواننـد کمـک شـگرفی بـه موضـوع توزیـع عادالنه منابع داشـته باشـند.
وی ادامـه داد :مراکـز خیریـه روشـی را بـه کار گرفتهانـد کـه نـه تنهـا اهـدا کننـده بلکـه کمـک گیرنـده دارای
خوشـنودی بـوده و ایجـاد رضایـت در میـان مـردم روشـی اسـت کـه برگرفتـه از تعالیـم دینـی مسـلمانان اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس یـادآور شـد :هـدف کلـی مؤسسـات خیریـه در جامعه انسـجام ملی اسـت و
ایـن اقدامـات منعکـس کننـده عدالـت و پیوند اجتماعی اسـت.
او ادامه داد :فضای رسـانهای و فضای مجازی به گونهای اسـت که مشـکالت را فرای آنچه هسـت مشـخص
میکنـد و فاصلـه طبقاتـی میـان گروههـای مختلف را بسـیار زیاد نشـان میدهند که اینگونه نیسـت.
امـام جمعـه شـیراز تاکیـد کـرد :در موضـوع مذهـب نیـز دشـمنان در تلاش انـد تـا مـردم را از دیـن بـری کننـد
از ایـن رو بایـد جامعـه برنامـهای جامـع داشـته باشـد تـا بتـوان بـا ایـن خرافاتـی که دشـمنان بـرای ایـران در نظر
گرفتهانـد مقابلـه کـرد.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول خدمتـی کـه بـه مـردم ارائـه میشـود بایـد خالصانـه باشـد و ایـن خدمـات نبایـد بـه
گونـهای بـه مـردم ارائـه شـود کـه موجـب نارضایتـی مـردم باشـد.

استاندار فارس:

مهر:مدیـر کل آمـوزش و پـرورش فـارس گفـت :مـدارس اسـتان از فـردا بازگشـایی می شـوند و دانش آمـوزان به
تعـداد محـدود و متناسـب بـا تصمیـم شـورای مدرسـه در کالس حاضر می شـوند.
فرهـاد اسـماعیلی بعـد از ظهـر یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران ،گفـت :همـه مـدارس فـارس از فـردا بازگشـایی
میشـوند و دانـش آمـوزان بـر اسـاس فهرسـت اعلام شـده توسـط مدیـران ،بایـد در کالسهـای درس حاضـر
شوند.
وی بـا بیـان اینکـه نیـازی بـه حضـور همـه دانـش آمـوزان در مدرسـه نیسـت ،افـزود :در هـر کالس ،تعـداد
محـدودی دانـش آمـوز حضـور پیـدا میکننـد.
وی بـا اشـاره بـه تأثیـر ویـروس کرونـا بـر تعطیلـی مـدارس گفـت :بر اسـاس شـیوه نامـه  ۰۶سـتاد ملی مبـارزه با
کرونـا ،شـورای مدرسـه نسـبت بـه امکانـات مدرسـه برای تعییـن تعداد حضـور دانش آمـوزان تصمیم گیـری و از
منطقـه آمـوزش و پـرورش مربـوط ،برای بازگشـایی مدرسـه مجـوز دریافـت میکند.
اسـماعیلی تاکیـد کـرد کـه عالوه بـر رعایت فاصلـه گـذاری اجتماعـی الزم در کالسهای درس ،دانـش آموزان
خوراکیهـا و آب آشـامیدنی مـورد نیـاز را همـراه داشـته باشـند ،زیـرا بوفههـای مدارس تعطیل اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس گفـت :اگـر از نظـر شـورای مدرسـه ،شـرایط بـرای بازگشـایی مدرسـه ّ
مهیـا
نباشـد ،مدرسـه بازگشـایی نمیشـود.
اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه اسـامی همه دانـش آمـوزان در سـامانه درخواسـت سـرویس فعـال شـده اسـت افزود:
هماهنگیهـای الزم بـا شـهرداری انجـام شـده اسـت و دانـش آموزانـی کـه بـه سـرویس نیـاز دارنـد میتواننـد
درخواسـت خـود را هماننـد سـالهای پیشـین در سـامانه ثبـت کننـد.
 ۸۷۰هزار دانش آموز فارس در  ۸هزار  ۹۰۰مدرسه ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل هستند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس:

شهدا عامل ایستادگی و مقاومت مردم ایران هستند

مهر:مدیـر کل حفـظ آثـار و نشـر ارزشهـای دفاع مقدس فـارس گفت :شـهدا عامل ایسـتادگی و مقاومت مردم
ایران هسـتند و همین فرهنگ شـهادت اسـت که موجب تقویت کشـور در تمامی ابعاد شـده اسـت.
سـعید کوشـکی جهرمی ظهـر یکشـنبه در آئیـن یازدهمیـن پاسداشـت ادبیـات جهـاد و مقاومـت همـراه بـا
تقریـظ حضـرت آیـت اللـه العظمی خامنـه ای بـر کتـاب تنهـا گریـه کن بیـان کـرد :گنـج عظیمی که ملـت ایران
دارنـد موضـوع جنـگ اسـت و میتـوان بـا تاسـی از فرهنـگ ایثـار و شـهدا و جنـگ بـرای آینـدگان بـه گونـهای
برنامـه ریـزی کـرد کـه موجـب تعالـی جامعـه شـود و نقـش اثرگـذاری در فرهنگ داشـت ایـن در حالی اسـت که
بسـیج نیـز بنیـان ارزشـمندی اسـت کـه از فرهنـگ ایثـار و شـهادت بهره گرفته اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه  ۴۵برنامـه معرفـی کتـاب بیـن سـالهای  ۸۸تـا  ۹۸برگـزار شـده اسـت ،اضافـه کـرد:
طـی سـال  ٩٩بیـش از  ۶۵عنـوان کتـاب در فـارس بـر اسـاس موضـوع جنـگ و پاسداشـت عملیـات هوایـی
کـه رزمنـدگان فـارس در آن حضـور داشـتهاند تألیـف شـده اسـت کـه از جملـه ایـن آثـار میتـوان بـه کتابهـای
عملیـات کربلای  ۵و فـارس در دفـاع مقـدس اشـاره کـرد.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول تاکنـون  ۶٠عنوان کتـاب در این بخش معرفـی شـده و  ١۴عنوان دیگر نیـز در حال
چـاپ اسـت الزم بـه ذکـر اسـت کـه  ٣٠درصـد از کتابهای دفـاع مقدس کشـور مربوط به اسـتان فارس اسـت
و  ١٣کتـاب صوتـی نیـز در حـال آماده سـازی در حوزه دفاع مقدس اسـت.

کسری کتاب دانشآموزان استان فارس تأمین میشود
کارشــناس توزیع کتب درسی ســازمان آموزش و پرورش استان فارس خبر داد :تا
ابتدای هفته آینده کسری کتاب  3125دانشآموز استان فارسی ...

اعزام گروه پزشکی برای بررسی وضعیت نگران کننده کرونا به ممسنی
ایرنا :سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز بر آمادگی مسـووالن دانشـگاه
بـرای مقابلـه بـا مـوج ششـم کرونـا در اسـتان فـارس تاکیـد کـرد و بـا اشـاره به
وضعیـت نگـران کننـده و رونـد افزایشـی ابتلای افراد در شهرسـتان ممسـنی
افـزود :تیـم ارزیـاب معاونـت درمان دانشـگاه برای بررسـی این روند افزایشـی
به ممسـنی اعزام شـده اسـت.
سـید وحیـد حسـینی در چهارصـد و چهـل و نهمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت
بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اشـاره بـه وضعیـت
نگـران کننـده و رونـد افزایشـی ابتلای افـراد در شهرسـتان ممسـنی کـه بـا
اعـزام تیـم ارزیـاب معاونـت درمـان دانشـگاه بـرای بررسـی ایـن رونـد ،همـراه
بوده اسـت ،گفت :در شـرایط کنونی ،شناسـایی خوشـه های بیماری در استان
و پیشـگیری از گسـترش ایـن خوشـه ها ،می توانـد در موفقیـت برنامه هـای
مقابلـه بـا کرونـا و پیشـگیری از اوج گیـری بیمـاری ،نقـش مهمی ایفـا کنـد.
وی مداخلـه بموقـع تیم هـای سلامت بـرای مهـار همه گیـری پـس از مرحله
شناسـایی را یـک ضـرورت در پیشـبرد بهتـر برنامه هـای عملیاتی مقابلـه با این
بحـران خوانـد تـا از مواجهـه بـا موج هـای جدید بیمـاری جلوگیری شـود.
بـه گفتـه سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،آمارهـا نشـان می دهـد
کـه بـه دلیـل برخـی سـهل انگاری هـا و بـی توجهی هـا ،افـراد سـنین پاییـن،
بیشـترین آمارهـای ابتلا را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
ایـن مسـوول بـا تاکید بر حـس همـدردی و پیگیری مسـووالن دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز در ارتبـاط بـا امـور درمـان بیماران اسـتان عنوان کـرد :با توجه
بـه هزینـه بـاالی درمـان و بسـتری افـراد مبتلا ،پایـش و نظـارت جـدی در
بخشهای کووید ۱۹بیمارسـتان های اسـتان ،در اولویت دسـتور کار بازرسـان
و مسـووالن حـوزه درمـان دانشـگاه قـرار گرفت.
حسـینی بـا اشـاره بـه قـدرت سـرایت پذیـری و انتشـار بـاالی کرونـا ،از مـردم
خواسـت تـا بـرای حفـظ جـان خـود و اطرافیان ،شـیوه نامه هـای بهداشـتی را
بـه صورت جـدی رعایت کنـد و در واکسیناسـیون علیه کروناویروس مشـارکت
داشـته باشند.

سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در ادامـه بـه بررسـی آمارهـای
واکسیناسـیون در شـهرهای مختلـف اسـتان ،آمـار نمونـه گیری هـای
تشـخیصی ،آخریـن وضعیـت ابتلا در مناطـق مختلـف اسـتان ،وضعیـت
سلامت بیمـاران در بخش هـای کوویـد ۱۹بیمارسـتان های اسـتان ،رونـد
بهبـودی بیمـاران و علت های جان باختن مبتالیان در  ۲۴سـاعت گذشـته در
اسـتان پرداخـت و دسـتورات الزم در ایـن زمینـه صـادر شـد.
محمـود نجابـت مشـاورعالی سرپرسـت دانشـگاه نیـز در ایـن نشسـت،
پیشـنهادهایی در زمینـه امـور آموزش و درمان دانشـجویان پزشـکی ارایه داد.

همچنیـن معاونـان و دیگـر مدیران ارشـد دانشـگاه با ارائه گـزارش آخرین روند
اقدامـات کارگروه هـای مختلـف سـتاد ،چالش هـای موجـود در زمینه پیشـبرد
بهتـر برنامه هـا را مطـرح کـرده و در ایـن خصوص تصمیم گیری شـد.
ارائـه گزارش هـای مربـوط بـه آمـار انجـام واکسیناسـیون در اسـتان طـی روز
شـنبه ،آمـار مبتالیـان و افـراد بسـتری در مراکـز درمانـی و بیمارسـتان های
فـارس ،شـیوه خدمـت رسـانی بـه مبتالیـان و مراجعـان در بیمارسـتان های
شـیراز و شهرسـتان های اسـتان فارس و بیـان توضیحاتی دربـاره اقدامات هر
حـوزه ،از دیگـر محورهـای برگـزاری ایـن نشسـت بـود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس:

جانمایی طرحهای پتروشیمی در فارس مناسب نیست
ایسـنا :عضـو هیئـت رئیسـه اتـاق بازرگانـی فـارس بـا
اشـاره بـه وضعیـت فعلـی پتروشـیمیها ،پاالیشـگاهها
و میادیـن گازی ماننـد جهـرم ،فیروزآبـاد ،داراب و
فسـا در سـطح اسـتان ،گفـت :موقعیـت و جانمایـی
پتروشـیمیها مناسـب نیسـت.
نـادر طیبـی در جلسـه کمیسـیون انـرژی ،محیـط
زیسـت ،صنایـع پاالیشـی و پتروشـیمی اتاق بازرگانـی
فـارس کـه بـه صـورت وبینـار برگـزار شـد ،گفـت:
معضلات ،محدودیتهـا و مشـکالت زیرسـاختی
صنعـت انـرژی فـارس را بـا هـدف ارائـه راهکارهـای
کاربـردی و عملیاتـی بـرای بهـره بـرداری بیشـتر از این
صنعـت در اسـتان ،از طریق شـورای گفتگـوی دولت و
بخـش خصوصـی اسـتان مطـرح و پیگیـری میکنیـم.
او بیـان کـرد :بخـش انرژی یکـی از مزیتهای اسـتان
فـارس اسـت کـه پتانسـلهای بالقـوه زیـادی در ایـن
بخـش در اسـتان وجـود دارد امـا سالهاسـت کـه در این
زمینـه در فـارس کار درخـوری انجـام نشـده اسـت.
طیبـی بـا بیـان اینکـه توجـه کافی بـه صنعت انـرژی در
اسـتان وجـود نـدارد ،افـزود :در شـرایط فعلـی ضرورت
دارد بـه مباحـث اصلی و اولویت دار حوزه انرژی اسـتان
از جملـه صنایـع پـاک و انرژیهـای تجدیدپذیـر مـورد

توجـه کرد.
او اظهـار کـرد :بـا توجه بـه ظرفیـت پاییـن فرآوردههای
پاالیشـی و کـم رنـگ بـودن ایـن بخـش در سـطح
اسـتان ،بخش انرژی اسـتان در مصوبات سـفر اسـتانی

هیـأت دولـت بـه فـارس دیـده نشـده و امیـد داریـم این
موضـوع توسـط نماینـدگان مـردم اسـتان در مجلـس
شـورای اسلامی و مدیریـت ارشـد اسـتان مـورد توجـه
بیشـتر قـرار گیـرد.
طیبـی بـا اشـاره بـه طـرح انتقـال آب از خلیـج فـارس
بـه اسـتان فـارس ،اضافـه کـرد :در مصوبـات سـفر
هیـأت دولـت ،اشـارهای به طـرح مطالعاتی و پژوهشـی
پـروژه انتقـال آب بـه اسـتان نشـده اسـت در حالـی کـه
ایـن مهـم از اولویتهـا و برنامههـای جـدی و در حـال
پیگیـری نماینـدگان محتـرم اسـتان در مجلس شـورای
اسلامی و اسـتاندار محتـرم اسـتان اسـت.
عضـو هیئـت رئیسـه اتـاق بازرگانـی فـارس بـا اشـاره
بـه مصوبـات اخیـر سـفر دولـت بـه اسـتان فـارس،
ادامـه داد :انتظـار اسـت کـه بـه پروژههـا و طرحهـای
کارشناسـی که در سـالهای گذشـته به تصویب رسـیده
و در انتظـار تخصیـص بودجـه و اعتبار برای اجرا شـدن
هسـتند ،بیشـتر توجـه شـود.
ایـن فعـال اقتصـادی گفـت :همچنیـن پیشـنهاد
مشـخص مـا ایـن اسـت کـه انتقـال صنایعـی ماننـد
پتروشـیمی به مکانهـای دیگـر از جملـه محـدوده
پاییـن دسـت ،سـد سـلمان فارسـی ،انجـام شـود و ایـن

درحالـی اسـت کـه تا به امـروز اقـدام اجرایـی و عملیاتی
در خصـوص انتقـال و جابجایـی ایـن طرحهـا انجـام
نشـده اسـت.
طیبـی افـزود :بـرای انتقـال طرحهـای پتروشـیمی
متاسـفانه ارادهای وجـود نـدارد و سیاسـی کاریهـا
مانـع تصمیـم جـدی در ایـن خصـوص شـده اسـت
و عـزم و اراده نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای
اسلامی را در راسـتای اثربخشـی پروژههـا و مباحـث
اولویـت دار اسـتان در حـوزه انـرژی موضـوع مهمـی
است.
عضـو هیئـت رئیسـه اتـاق فـارس گفـت :بـر اسـاس
صراحـت مـاده  ۱۸قانـون چگونگـی تشـکیل و اداره
مناطـق ویـژه ،مـاده  ۵۴قانـون احـکام دائمی برنامـه
توسـعه کشـور و مـاده  ۸۱قانـون الحـاق برخـی
مـوارد بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات دولـت،
شـرکتهای دولتـی خدمـات رسـان و دسـتگاههای
دولتـی ،بایـد در شـهرکهای صنعتـی و مناطـق
ویـژه خدمـات زیرسـاختی از جملـه آب ،بـرق و گاز
را تـا درب واحـد صنعتـی ارائـه کننـد کـه متاسـفانه
ایـن در ارتبـاط بـا ایـن مهـم نیـز اقدامی انجـام نشـده
است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس:

کسری کتاب دانشآموزان استان فارس تأمین میشود

مدیرکل آموزش و پرورش خبرداد

بازگشایی مدارس استان فارس
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جانمایی طرحهای پتروشیمی در فارس مناسب نیست
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی فارس با اشــاره به وضعیت فعلی پتروشــیمیها،
پاالیشگاهها و میادین گازی مانند جهرم ،فیروزآباد ...

خیریهها نباید در پیچ و خم اداری معطل شوند
ایرنـا :اسـتاندار فـارس بـه گالیـه موسسـات خیریـه از پیـچ و خـم اداری بـرای
گرفتـن مجوزهـا اشـاره کـرد و گفت :برای رفـع این معضل بایـد پنجره واحدی
ایجـاد شـود و نبایـد این موسسـات در ادارات معطـل بمانند.
محمد هـادی ایمانیـه در نشسـت هـم اندیشـی خانـه خیریـن ادامـه داد :کار
خیریه هـا یـک روز هـم نبایـد معطـل شـود؛ مدیریـت ارشـد اسـتان در دوره
فعلـی ،وقـت ویـژه ای بـرای خیریـن اختصـاص می دهـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه اداره کل بازرسـی اسـتانداری فارس به موضوع کاسـتی
و اختلال در رسـیدگی بـه درخواسـت های خیریه ها رسـیدگی میکند ،گفت:
نبایـد شـاهد کـم کاری کارکنـان دولـت در پاسـخگویی بـه خیریه هـا باشـیم و
همـه مـا بـه عنـوان کارکنان دولـت موظف بـه پاسـخگویی مطلوب و پیگیـری مسـائل و درخواسـت های خیرین
بزرگوار هسـتیم.
اسـتاندار فـارس گفـت :دسـتگاه های مسـوول بایـد موضـوع سـازمان دهـی موسسـات و سـمن های فعـال در
حوزه هـای حمایتـی را بـا جدیـت پیگیـری کننـد تـا خدمـت رسـانی بـه محرومیـن و نیازمنـد بـه شـکل مطلوب و
عادالنـه صـورت گیرد.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه یـک نفر بـه انتخاب خـود موسسـات ،رابـط خیریه ها بـا اسـتاندارفارس تعیین خواهد شـد
ادامـه داد :بـرای سـاخت دفتر محل اسـتقرار موسسـات خیریه ،اسـتانداری آمادگی دارد با تامیـن زمین و صدور
مجوزهـای الزم از ایـن اقـدام حمایت کند
اسـتاندار فارس با اشـاره به اینکه وقف سـنت حسـنه ای در تاریخ اسلام اسـت که از گذشـته رواج و رونق داشته
اسـت ،افـزود :بایـد بـرای رونـق هرچه بیشـتر این سـنت حسـنه تالش بیشـتری صـورت گیـرد؛ زیرا تـا زمانی که
بشـر وجـود دارد ،مزایـای وقف مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
ایمانیـه اظهارداشـت :بایـد آمـاری از تبدیـل مددجـو به مـددکار تهیه شـود تا رقابـت مثبتی بین موسسـات خیریه
بـرای تبدیـل مددجو بـه مددکار ایجاد شـود.
اسـتاندار فـارس اعلام کـرد :روز بزرگداشـت خیریـن را بـا هماهنگـی شـورای فرهنـگ عمومی در فـارس ثبت و
برگـزار خواهیـم کـرد و تلاش میکنیـم ایـن روز در کشـور نیز ثبت شـود.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه بـا اسـتفاده از سـامانه شـیراز مـدد ،خانواده هـا میتواننـد وسـایل و امکانـات مـازاد خود را
بـرای حمایـت از نیازمنـدان تحویـل دهنـد ،اظهارداشـت :بـا بهـره گیـری از ایـن سـامانه ،کمک هـای مردمـی و
حمایتـی ،بـه درسـتی و کارشناسـانه در اختیـار نیازمنـدان قـرار خواهـد گرفت.
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مریم کشاورز
کارشـناس توزیـع کتـب درسـی سـازمان آمـوزش و
پـرورش اسـتان فـارس خبـر داد :تـا ابتـدای هفتـه آینده
کسـری کتـاب  3125دانشآمـوز اسـتان فارسـی تأمین
خواهـد شـد.
مجیـد پیشـرو گفـت :دانشآمـوزان متقاضـی فرصـت
داشـتند از  14فروردینمـاه سـالجاری تـا  20آبانماه در
سـامانه سـیدا ،اقـدام به ثبـت مشـخصات و خرید کتاب
کننـد .البتـه شـروع ایـن مهلـت بـرای پایههـای ورودی
چشم شیشه ای

اول و هفتـم و دهـم سـال تحصیلـی از تیرمـاه تـا پایـان
دهـه دوم ایـن مـاه پیشبینـی شـده بود.
وی افـزود :بجـز دانشآمـوزان مـردودی و یـا دارنـده
کتـب مقطـع تحصیلـی مربوطـه ،طـی مهلـت اعلام
شـده  871500سـفارش خرید داشـتیم که لیست آنها
ش و پـرورش ارسـال شـد.
بـه وزارت آمـوز 
وی تاکیـد کـرد :وزارت آمـوزشو پـرورش اعلام نموده
کـه  20درصـد دانشآمـوزان در سراسـر کشـور هنـوز
موفـق بـه خریـداری و تهیـه کتـب درسـی نشـدهاند.

بـا توجـه بـه اینکـه در مجمـوع  59منطقـه آمـوزش
و پـرورش اسـتان فـارس ،فقـط  3125دانشآمـوز
کتـب درسـی خـود را در اختیـار نگرفتهانـد ،ایـن امـر
نشـاندهنده وضعیـت مطلـوب اسـتان فارس نسـبت به
سـایر اسـتانهای کشـور اسـت .بـه دانشآموزانـی کـه
موفـق بـه دریافـت کتـاب نشـدهاند هـم نویـد میدهیـم
کـه ظـرف امـروز تـا فـردا محمولـه بارهـای کتابهـا بـه
دسـتمان خواهـد رسـید و ایـن کتابهـا تا ابتـدای هفته
آینـده بیـن دانشآمـوزان توزیـع خواهـد شـد.

پارک خودرو در مکان خطر آفرین ممنوع!

پیشـرو علـل تأخیـر در توزیـع کتابهـای درسـی را بـه
شـرح زیر برشـمرد :ناآگاهـی والدیـن و دانشآموزان در
خصـوص نحـوه ورود و ثبـت درخواسـت خریـد کتاب در
سـامانههای پایـای و سـیدا و تعلـل در خریـد ،و ثبتنـام
دانشآمـوزان در چنـد مدرسـه در صورتـی کـه بایـد نـام
یـک مدرسـه در سـامانه ثبـت میشـد .از سـوی دیگـر،
دیـر آمـاده شـدن آزمونهـای هدایت تحصیلـی و اعالم
نتایـج نیـز موجب بروز مشـکل عـدم دسترسـی بههنگام
دانشآمـوزان بـه کتب درسـی شـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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بسیجی بودن به ثبت نام در تشکیالت بسیج نیست
رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه فجر فارس با بیان اینکه بسیجی بودن
به ظاهر و ثبت نام در تشکیالت مقاومت بسیج نیست ...
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خدمترسانی  ۲هزار دانشجوی جهادگر به مردم کم برخوردار فارس
مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی فارس گفت :حدود  ۲هزار دانشجوی
جهادگر بسیجی استان در تابستان امسال به مناطق کم ...

نگاهی گذرا به سفرهای شهرستانی استاندار فارس
ایمانیـه در توییتـی در پایان سـفر به شهرسـتان خرامه تصریح
کـرد :سـفرهای شهرسـتانی بـا محرومترینهـا شـروع شـده
اسـت .در راسـتای ارتبـاط مسـتقیم و در جریـان مشـکالت
مـردم قـرار گرفتن ،در ادامه سـفرهای شهرسـتانی بـه خرامه
سـفر کـردم .مصوبـه سـفر ریاسـت جمهـوری در خصـوص
تسـریع انتقـال آب سـد درودزن بـه خرامـه ،بخـش قابـل
توجهـی از مشـکالت مـردم منطقـه را رفـع میکنـد.
ایـن توییـت اسـتاندار فـارس دربـاره سـفرهای شهرسـتانی
بیانگـر عملـی دیـدگاه وی بـود کـه قبلا گفتـه اسـت:
محرومیـن صاحبـان اصلـی انقلاب و نظـام جمهـوری
ا سال می هسـتند .
از منظـری دیگـر ،سـفرهای شهرسـتانی اسـتاندار فـارس بـه
تاسـی از حضـور رئیسجمهـوری اسلامی ایران در میـان
مـردم ،گویـای عـزم و اراده دولـت سـیزدهم بـرای گشـودن
موانـع فـراروی آنهـا اسـت.
سـخنان ایمانیـه گویای تداوم برنامه سـفر به شهرسـتانهای
اسـتان فـارس اسـت تـا جایـی کـه دور دوم ایـن سـفرها نیـز
پیـش بینی شـده اسـت.
اسـتاندار فـارس جمعـه  ۲۸آبـان در حاشـیه نخسـتین برنامـه
مالقـات عمومی خـود بـا مـردم شـیراز در مسـجد وکیـل
شـیراز گفـت :در دور اول سـفر های شهرسـتانی رسـیدگی به
مشـکالت مهـم و پروژه هـای موثـر در دسـتورکار قـرار دارد.
وی افـزود :تلاش میکنیـم در دور دوم سـفرهای
شهرسـتانی ،برنامـه مالقـات عمومی با مـردم نیز مـورد توجه
قـرار گیـرد ،چرا کـه بـر اسـاس فرمایشـات امیرالمومنین(ع)
مدیـران بایـد برخـی اوقـات بـدون واسـطه پاسـخگوی
مطالبـات مـردم باشـند.
شهرسـتان نوپـا و محـروم ،سـرآغاز سـفرهای
شهر سـتا نی
اسـتاندار فـارس  ۲۸مهرمـاه  ۱۴۰۰در نخسـتین سـفر
شهرسـتانی خـود پـس از تصـدی جایـگاه مدیریـت ارشـد
اسـتان ،مسـائل و مشـکالت شهرسـتان کوهچنـار را از
نزدیـک بررسـی کـرد .ایـن شهرسـتان مهرمـاه  ۱۳۹۸بـا
مصوبـه هیـأت وزیـران شـکل گرفته اسـت و شهرسـتانی نوپا
و محـروم محسـوب میشـود.
بازدیـد از رونـد اجـرا محـور دشـت ارژن–تنـگ ابوالحیـات،
نخسـتین برنامـه ایـن سـفر یـک روزه بـود .اسـتاندار فـارس
در جریـان ایـن بازدیـد بـه پیشـرفت  ۸۶درصـدی ایـن پـروژه
اشـارهکرد و افـزود :بزرگراه دشـت ارژن – تنـگ ابوالحیات به
طـول  ۲۱کیلومتـر در حـال احـداث اسـت و در این مسـیر دو
تونـل و  ۵پـل وجـود دارد.
بـه دسـتور ایمانیـه ،مقـرر شـد عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه تا
پایـان دی مـاه  ۱۴۰۰بـه پایـان برسـد.
آبرسـانی بـه سـه روسـتای کنـدهای ،دوسـیران و باغسـتان
ابوالحیـات از دیگـر مـواردی بـود کـه اسـتاندار فـارس پس از
بازدیـد میدانـی در خصـوص آن تصمیـم گرفـت.
براسـاس دسـتور ایمانیه در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان
مقـرر شـد ایـن سـه پـروژه تـا پایـان اردیبهشـت مـاه  ۱۴۰۱به
بهـره برداری برسـد.
درخواسـت شـهرداری نـودان بـرای الحـاق بخشـی از
زمینهـای محـدوده ایـن شـهر نیـز بـه تاییـد شـورای اداری
رسـید.
اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا الحـاق  ۹هکتـار از اراضـی
محـدوده شـهر نـودان بـرای اسـتفاده در طـرح اقـدام ملـی
مسـکن موافقـت کـرد.
مشـکالت تاسیسـات و تجهیـزات ناحیـه صنعتـی قائمیـه از
دیگـر مـواردی بود که ایمانیه به بررسـی آن پرداخـت و برنامه
زمـان بنـدی بـرای جـا بـه جایـی چـاه آب و همچنیـن تامیـن
بـرق و گاز در ایـن ناحیه مشـخص شـد.
اسـتاندار فـارس ،تامیـن زمیـن بـرای ایجـاد مجتمـع اداری
در ایـن شهرسـتان را الزامی دانسـت و دسـتور داد تـا دو مـاه
آینـده جانمایـی ایـن مجتمـع انجام شـود تا هر یـک از ادارات
دولتـی مـکان مناسـبی در اختیار داشـته باشـند.
تعییـن تکلیـف محـل دفـن زبالـه بـرای شـهرهای قائمیـه،
نـودان و نورآبـاد طـی یـک مـاه آینـده ،طراحـی شـبکه
فاضالب قائمیه ،شـبانه روزی شـدن درمانگاه شـهر نودان و
برق رسـانی بـه جـاده شـیراز-نودان از دیگر مصوبات جلسـه
شـورای اداری در شهرسـتان کوهچنـار بـود.
ایمانیـه ابـراز امیـدواری کـرد با توجـه به ظرفیتهـای موجود
در ایـن شهرسـتان شـاهد توسـعه روز افـزون ایـن منطقـه در
سـایه همدلـی مردم و مسـئوالن باشـیم.
یاری یاوران انقالب
سـفر بـه شهرسـتان کازرون کـه مـردم آن در جریـان مبارزات
انقلاب اسلامی ،تاریخ سـاز شـدند ،دومین برنامه اسـتاندار
فـارس در سـفرهای شهرسـتانی بـود کـه خـود گویـای توجـه
مقـام ارشـد اجرایـی اسـتان بـه یـاری یـاوران انقلاب کـه از
محرومیتهایـی رنـج میبرنـد بـود.
ایمانیـه  ۲۹مهرمـاه دربـاره تامیـن آب کشـاورزی و شـرب
شـهر خشـت ،گفـت :باتوجه بـه اینکـه بخشـی از آب منطقه
«خشـت» و «کنارتختـه» بـه سـمت اسـتان بوشـهر روانـه
میشـود درصـدد هسـتیم بـا جلـب موافقـت وزارت نیـرو و
مسـووالن اسـتان همجـوار ،آب مـورد نیـاز اسـتان بوشـهر از
طریـق احـداث آب شـیرینکن و سـدهای جدیـد این اسـتان
تامیـن گـردد تـا منطقـه خشـت و کنارتختـه از آبرسـانی بـه
اسـتان بوشـهر معـاف شـوند.
ایمانیـه در ادامـه سـفر بـه شهرسـتان کازرون و بازدیـد از
پروژه هـای ایـن منطقـه بـا اشـاره بـه اینکـه مرکـز درمـان
بسـتر « ،بـاالده» در سـال جـاری تکمیـل خواهـد شـد اظهار
امیـدواری کـرد ایـن مجموعـه درمانـی بـا پیگیریهـای
صورتگرفتـه تـا سـال آینـده مـورد بهرهبـرداری قـرار گیـرد.
اسـتاندار فـارس دربـاره تامیـن آب کشـاورزی و شـرب شـهر
خشـت ،گفـت :باتوجـه بـه اینکـه بخشـی از آب منطقـه
«خشـت» و «کنارتختـه» بـه سـمت اسـتان بوشـهر روانـه
میشـود درصـد هسـتیم بـا جلـب موافقـت وزارت نیـرو و
مسـووالن اسـتان همجـوار ،آب مـورد نیـاز اسـتان بوشـهر از
طریـق احـداث آب شـیرینکن و سـدهای جدیـد این اسـتان
تامیـن گـردد تـا منطقـه خشـت و کنارتختـه از آبرسـانی بـه
اسـتان بوشـهر معـاف شـود.

اسـتاندار فـارس اظهـار کـرد :ضـروری اسـت جـاده خشـت –
وحدتیـه جهـت کاهـش فاصلـه خشـت تـا گنـاوه بـا همکاری
وزارت راه و شهرسـازی هرچـه سـریعتر بـه بهرهبـرداری
رسـد؛ همچنیـن بـا افزایـش اعتبـارات تونل محـرم و راههای
دسترسـی از سـمت غـرب و شـرق بـه منظـور کاهـش ۲۲
کیلومتـری فاصلـه کازرون-بوشـهر به زودی به بهـره برداری
می رسـد.
ایمانیـه همچنیـن در ادامـه به وضعیـت تونل مقاومت اشـاره
کـرد و ادامـه داد :ایـن مسـیر میانبـری از تنگـه ابوالحیـات
بـه سـوی کازرون خواهـد بـود کـه تکمیـل ،طراحـی وشـروع
عملیـات اجرایـی آن بـا جدیـت در دسـت رسـیدگی اسـت.
اسـتاندار فـارس عنـوان کـرد :بـا موافقـت راه و شهرسـازی
بـرای اعطـای  ۱۰هکتـار زمیـن بهمنظـور ایجـاد ورزشـگاه
دوم کازرون بـه اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس
اعالم شـده اسـت .این ورزشـگاه شـامل زمین فوتبال روباز و
سـالنهای سرپوشـیده بـرای ورزشهای جانبـی خواهد بود.
وی زیربنـای پیشبینـی شـده بـرای ایـن مجموعـه ورزشـی
را ۲۰هـزار مترمربـع خوانـد و توضیـح داد :ایـن پـروژه بـا
اعتبـاری کـه بـرای آغـاز آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت
به زودی گلنگزنی خواهد شد.
نویدهایی برای اهالی ممسنی
اسـتاندار فـارس پنجـم آبـان  ۱۴۰۰نیـز در سـومین سـفر
شهرسـتانی خـود بـه شهرسـتان ممسـنی رفـت.
ایمانیـه در ایـن سـفر نیـز ضمـن بازدید هایـی از پروژه هـا و
بخشهـای مختلـف اسـتان بـه بررسـی مشـکالت و ارائـه
دسـتورات الزم بـرای رفـع موانـع و ایجـاد رفـاه هر چه بیشـتر
در ایـن منطقـه پرداخـت.
اسـتاندار فـارس در بیـان جمع بنـدی خود از این سـفر گفت:

اینکـه منطقـه دشـمنزیاری عنـوان بزرگتریـن تاکسـتان دیم
کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،عنـوان کـرد :رفـع
مشـکالت این تاکسـتان با سـرمایه گـذاری بخش خصوصی
و ایجـاد صنایـع تبدیلـی بـا هـدف ایجـاد اشـتغال و تقویـت
گردشـگری ،در دسـتور کار قـرار میگیـرد.
مشـکل آنتـن دهـی تلفـن همـراه در روسـتای دیدهبـان از
دیگـر مـواردی بـود کـه اسـتاندار فارس دسـتور بررسـی و رفع
آن را صـادر کـرد.
نوید تحرک دوباره چرخ صنعت در رستم
اسـتاندار فـارس  ۱۲آبـان  ۱۴۰۰نیـز پـس از از بازدیـد از
بخش هـای مختلـف و بررسـی مسـائل موجـود شهرسـتان
رسـتم عنـوان کـرد :ایـن شهرسـتان مشـکالت مزمنـی دارد
کـه قطعـا در زمانـی اندک قابل حل نیسـت؛ اما باید در مسـیر
رفـع همـه این مشـکالت حرکـت کنیم تا بـه توازن مـورد نیاز
بـرای یـک نظـام عادالنـه و عدالـت پـرور دسـت یابیم.
ایمانیـه یکـی از نمونه هـای بارز مشـکالت شهرسـتان رسـتم
را تعطیلـی هفـت سـاله کارخانـه قنـد در ایـن شهرسـتان
دانسـت و بـا ابـراز تاسـف از اینکـه  ۶۰۰کارگـر شـاغل در این
کارخانـه بیـکار شـده انـد تاکیـد کـرد :پیگیـری جـدی بـرای
فعالیـت مجـدد کارخانـه در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه احـداث بیمارسـتان شـهر مصیـری
تاکنـون  ۶۵درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت ،اظهـار
کـرد :ایـن پـروژه احتیـاج بـه سـرعت بخشـی دارد تـا مـردم
شهرسـتان بتواننـد از خدمـات سلامت بیشـتر و بـا کیفیـت
تـری برخوردار شـوند و نیاز نداشـته باشـند بـرای دریافت این
خدمـات بـه نورآبـاد مراجعـه کننـد.
از دیگـر پروژه هایـی کـه اسـتاندار فـارس طـی ایـن سـفر از
رونـد اجرایـی شـدن آن بازدیـد کـرد ،جـاده پـل فهلیـان -پل

پـس از بازدیـد از سـد پارسـیان در این شهرسـتان مقرر شـد با
پیگیری هـای نماینـده مجلس و قول مسـاعدی کـه از رییس
جمهـور و وزیـر نیـرو گرفتهایـم ،به زودی شـاهد تکمیـل و به
بهـره برداری رسـیدن این سـد پس از  ۲۸سـال باشـیم.
جـاده نورآبـاد بـه بـوان از دیگـر پروژه هایـی بـود کـه اسـتاندار
فـارس در ایـن سـفر از آن بازدیـد کـرد .وی در ایـن خصـوص
گفـت :امیدواریـم مشـکل تونل این مسـیر تا آخر سـال رفع و
قطعـه ای از ایـن راه آمـاده بهـره برداری باشـد.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه ایـن مسـیر جـاده ای پـر خطـر بـا
تصادفـات منجـر بـه مـرگ اسـت ،بـر لـزوم تسـریع احـداث
پـروژه مذکـور تاکیـد کـرد.
با دسـتور اسـتاندارفارس گازرسانی و آبرسـانی به  ۲۰روستای
شهرسـتان ممسـنی نیز اجرایی خواهد شـد.
اسـتاندار فارس با ابراز تأسـف از این که دو پروژه ورزشـگاهی
در شهرسـتان ممسـنی نیمه کاره مانده و رو به تخریب اسـت
و از دسـتور خـود بـرای تکمیـل هر چه سـریع تر ایـن پروژهها
خبر داد.
وی پـس از بازدید خود از سـاختمان شـهرداری نورآباد عنوان
کـرد :تصمیمـات الزم برای این پروژه اتخاذ شـد.
اسـتاندار فـارس کـه در ایـن سـفر بـه زیـارت قبـور شـهدای
گمنـام در تپـه نـور الشـهدا نورآبـاد رفتـه بـود از تخصیـص
اعتبـار بـرای احـداث یـک مجتمـع فرهنگـی در ایـن مـکان
خبـر داد.
وی همچنیـن ابـراز امیدواری کـرد کلینیک ویژه بیمارسـتان
ولیعصر(عـج) تـا پایـان سـال تکمیـل شـود و در اختیـار مردم
شـریف قـرار گیرد.
بخـش امآر آی در ایـن شهرسـتان نیـز از دیگـر نیازهـای
اصلـی بـود کـه ایمانیـه بـر لـزوم راه انـدازی هـر چه سـریع تر
آن تاکیـد کـرد .وی همچنیـن افـزود ۱۲ :پـروژه مدرسـه
سـازی در ممسـنی نیـز بـه زودی تکمیـل خواهـد شـد.
اسـتاندار فـارس یـادآور شـد :یکـی از خواسـته های مـردم
تکمیـل جـاده دالیـن بـه نورآبـاد اسـت کـه در سـفر هیئـت
دولـت دسـتورات الزم در ایـن خصـوص گرفتـه و پـس از آن
نیـز پیگیری هـا از طریـق وزارت راه انجـام شـده کـه بـر ایـن
اسـاس مقـرر شـد قطعـات یـک و سـه این مسـیر نیز سـاخته
شـود و بـه زودی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
ایمانیـه در ایـن سـفر همچنیـن به دعـوت خانم لیال کشـاورز
 ،از دانشـجویان دانشـکده پزشـکی کـه قهرمان بیـن المللی
تکوانـدو اسـت ،از روسـتای دیدهبـان در بخـش دشـمن
زیـاری بازدیـد کـرد .وی در حاشـیه ایـن بازدید نیز با اشـاره به

بریـم بـود کـه بـه اعتقـاد وی بایـد با سـرعت بسـیار بیشـتری
انجـام شـود؛ بررسـی و رفـع مشـکالت موجـود برای سـرعت
بخشـی به این پروژه به دسـتور اسـتاندار فارس مصوب شـد.
ایمانیـه کـه از منطقـه محـروم پشـت کـوه بازدیـدی میدانـی
داشـت ،آبرسـانی و گازرسـانی و احـداث جاده هـای فرعـی
بـرای ایـن منطقـه را بـه عنـوان یکـی از مصوبـات ایـن سـفر
اعلام کـرد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان تازه تاسـیس
رسـتم از ابتـدا تاکنـون فاقـد یـک مجتمـع اداری منسـجم
بـوده و ادارات بـه صـورت پراکنـده در مکان هـای مختلـف
فعالیـت می کننـد ابـراز امیـدواری کـرد بـه زودی شـاهد
تکمیـل پـروژه مجتمـع اداری در ایـن شهرسـتان باشـیم.
انجـام پیگیری هـای الزم بـرای تکمیل دو سـالن ورزشـی در
کوپـن و بابـا میـدان از دیگـر مصوبـات سـفر اسـتاندار فـارس
بـه شهرسـتان رسـتم بود.
اسـتاندار فـارس در پاسـخ بـه نگرانـی اهالـی شهرسـتان
رسـتم دربـاره تکمیـل سـد پارسـیان ضمـن تاکیـد بـر اهمیت
احـداث ایـن سـد برای چنـد شهرسـتان ،عنـوان کـرد :پروژه
سـد پارسـیان بـا همـکاری نماینـده مجلـس و نظر ویـژه وزیر
نیـرو در دسـت پیگیـری اسـت و امیدواریـم بـه زودی شـاهد
بهره بـرداری از آن باشـیم.
توسعه و رفع مشکالت یادمان شهدا نیز از دیگر
موارد مورد تاکید دکتر ایمانیه در سفر به رستم بود
وی در بخـش دیگـری از سـفر خـود از دشـت بـازار بازدیـد
کـرد و بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنـون بیـش از  ۴۰۰هکتـار
از اراضـی ایـن دشـت نیازمنـد راه انـدازی ایسـتگاه پمپـاژ آب
اسـت ،اظهـار کـرد :راه انـدازی این پمپـاژ در اسـرع وقت در
دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
در ایـن سـفر همچنیـن راه روسـتایی کنـاره – سـاالری بـه
طـول  ۶کیلومتـر ،بـا اعتبـاری بالـغ بـر  ۲۵میلیـارد ریـال بـا
حضـور ایمانیـه اسـتاندار فـارس بـه بهره بـرداری رسـید که از
مطالبـات مردمـی در ایـن منطقـه بـود.
پیام عدالت در قیر و کارزین
شهرسـتان محـروم قیـر و کارزیـن ۱۹ ،آبـان ۱۴۰۰
چهارمیـن مقصـد اسـتاندار فـارس در سـفرهای شهرسـتانی
بود.
اسـتاندار فـارس پـس از شـنیدن سـخنان مـردم و بازدیـد
میدانـی از شـرایط ،موضـوع اختصـاص حقآبـه سـد سـلمان
فارسـی بـه قیـر و کارزیـن را یکـی از مهمتریـن مشـکالت در
ایـن منطقـه دانسـت و اظهـار کـرد :بـه صراحـت میتـوان
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گفـت حـق مـردم قیـر و کارزیـن در ایـن زمینـه تضییـع شـده
است.
پـس از آنکـه نماینـده انتخابی از سـوی مردم عنـوان کرد این
مشـکل در دولت گذشـته با چهار وزیر در میان گذاشـته شده
امـا نتیجه ای در پی نداشـته اسـت ،دکتر ایمانیـه تاکید کرد:
رفـع مشـکل آب رسـانی بـه روسـتاها ،تامین آب کشـاورزی و
باغـات و تامیـن آب مـورد نیـاز صنعـت در شهرسـتان قیـر و
کارزیـن در دسـتور کار قـرار میگیرد.
وی تاکیـد کـرد :بهـره بـرداری از آب سـد سـلمان در مرحلـه
اول حـق مـردم منطقـه قیـر و کارزین و سـپس سـایر مناطق
است.
اسـتاندار فـارس عنـوان کـرد :تصمیـم گرفته شـد کمیته ای
کارشناسـی ایـن موضـوع را در یکی دو هفته آینـده به صورت
جامـع بررسـی جـا کننـد و گـزارش دهنـد سـپس بـا حضـور
نماینـدهای از طـرف مردمی کـه در ایـن شهرسـتان زندگـی
می کننـد و تحـت فشـار مشـکالت هسـتند و مسـئوالن
اداری اسـتان ،تصمیماتـی بگیریـم که بتوانیـم ماجرای کبود
آب آشـامیدنی در بعضـی روسـتاهای شهرسـتان ،مسـئله
اختصـاص آب بـه بعضـی از باغاتـی کـه بـه دلیل کمبـود آب
خشـکشـده و مشـکالتی کـه مرتبـط بـا کشـاورزی اسـت را
حـل کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه دولت سـیزدهم به تازگی فعالیتـش را آغاز
کـرده اسـت ،ابـراز امیـدواری کـرد بـا توجـه بـه رویکردهـای
مردمی دولـت سـیزدهم بـد قولی هـای گذشـته جبـران شـده
و مشـکل تامیـن آب در قیـر و کارزیـن رفـع شـود.
همچنیـن اسـتاندار فـارس طـی بازدیـد از جـاده قیـر بـه
فیروزآبـاد در تماسـی تلفنـی بـا مسـئوالن وزارت راه و
شهرسـازی قـول مسـاعد گرفـت همکاری هـای الزم بـرای
تکمیـل هـر چـه سـریع تـر ایـن مسـیر انجـام شـود.
ایمانیـه در سـخنانی در پایـان سـفر بـه این شهرسـتان با بیان
اینکـه تکمیـل بیمارسـتان امام محمـد باقر(ع) قیـر و کارزین
از موضوعاتـی بـود کـه در ایـن سـفر مـورد توجه قـرار گرفت،
اظهـار کـرد :پـروژه ناتمـام ایـن بیمارسـتان بـرای تکمیـل
سـاختمان و موتورخانـه نیازمنـد تزریق اعتبارات اسـت که در
ایـن زمینـه نیـز تصمیمـات خوبـی گرفتـه شـد کـه امیدواریم
بتوانیـم در طـی امسـال و سـال آینـده توسـعه بیمارسـتان را
بـه اتمام برسـانیم.
بـه گفتـه وی ارائـه راهـکار بـرای تکمیـل دو مرکـز جامـع
سلامت در شـهر افـزر و شـهر قیـر از دیگر موضوعـات مورد
بررسـی در ایـن سـفر بـود.
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اهمیت سـامان دهـی و تکمیل
جـاده فیروزآبـاد بـه قیـر عنـوان کـرد :ایـن مسـیر یکـی از
جاده هـای پـر تـردد اسـت و تصادفـات زیـادی نیـز در ایـن
جـاده رخ میدهـد.
ایمانیـه طـی بازدید از این جاده در تماسـی تلفنی با مسـئوالن
وزارت راه و شهرسـازی قـول مسـاعد گرفـت همکاری هـای
الزم بـرای تکمیـل هـر چه سـریع تر این مسـیر انجام شـود.
اسـتاندار فـارس گفـت :تکمیـل جـاده بیـن آغـار داالن بـه
هنـگام نیـز بایـد در دسـتور کار قـرار گیـرد چـرا کـه با سـامان
دهـی این مسـیر جـاده مناسـبی از هنگام به سـمت عسـلویه
بـرای عبـور و مـرور مـردم خواهیـم داشـت.
پیگیری مصوبه سفر استانی دولت در خرامه
اسـتاندار فـارس  ۲۶آبـان  ۱۴۰۰نیـز در سـفر بـه شهرسـتان
خرامـه گفـت :بـا توجـه بـه مصوبـه تسـریع انتقـال آب سـد
درودزن بـه شهرسـتان خرامـه کـه طـی سـفر  22مهرمـاه
 1400آیـت اللـه دکتـر رییسـی رئیسجمهـوری بـه اسـتان
فـارس تصویـب شـد ،بخشـی از موانـع تامیـن آب در
بخشهـای خانگـی ،صنعتـی و کشـاورزی رفـع خواهـد شـد.
ایمانیـه همچنیـن بـا انتقـاد از رونـد کنـد انتقـال کارخانـه
سـیمان شـیراز بـه خرامـه ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا
پیگیریهـای جـدی ایـن موضـوع هـر چـه سـریعتر بـه
سـرانجام رسـد.
اسـتاندار فـارس ضمـن بازدیـد از محـور مواصالتـی خرامـه–
مرودشـت و پـل حسـنآباد ،وضعیـت ایـن جـاده را از نظـر
ایمنـی نامناسـب توصیـف کـرد و بیـان داشـت :در همیـن
راسـتا ،پـل حسـنآباد و دسـتکم بخشـی از ایـن جـاده تـا
پایـان سـال جـاری آسـفالت خواهـد شـد.
وی حمایـت از رونـق تولید در شهرسـتان خرامـه را ،بهویژه در
زمینـه دامـداری ،بااهمیـت ارزیابـی کـرد و افزود :پـرورش بز
بـا تغییـرات ژنتیکـی و پـرورش شـتر دو حـوزه بـهروز و شـایان
توجـه در شهرسـتان خرامـه اسـت کـه میتوانـد بـه الگویـی
بـرای افزایـش ارزشافـزوده ،در کل اسـتان و کشـور تبدیـل
شود.
وی همچنیـن دربـاره راهانـدازی پسـت بـرق  ۴۰۰کیلوولـت
شهرسـتان خرامـه ،از تامیـن اعتبـار و بهرهبـرداری از ایـن
پـروژه در آینـده نزدیـک خبـر داد.
ایمانیـه در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه مشـکالت و
موانـع توسـعه کارخانـه فـوالد خرامـه اشـاره و تصریـح کـرد:
یکی از مشـکالت دسترسـی به برق الزم اسـت که با احداث
پسـت برق یادشـده رفع میشـود و مسـأله دیگر تامین سـنگ
آهـن فوالد اسـت کـه این موضـوع نیز با همکاری مسـووالن
ایمیـدرو به سـرانجام خواهد رسـید.
اسـتاندار فـارس در ایـن سـفر همچنیـن نویـد داد که اسـتخر
ن خرامـه
دانشآمـوزی و خوابـگاه ورزشـی ناتمـام شهرسـتا 
طـی چنـد مـاه آینده و با تزریـق بودجه کافـی در اختیار اهالی
ایـن ناحیـه قـرار گیرد.
بـه گفتـه اسـتاندار فارس ،سـفرهای شهرسـتانی وی به دیگر
شهرسـتانهای اسـتان با هدف رسـیدگی به مشـکالت مهم
و پروژه هـای موثـر در دسـتورکار قرار دارد.
ایمانیـه پیـش از ایـن تاکیـد کـرده اسـت :بـه منظـور بررسـی
مسـائل و مشـکالت و ظرفیتهـای موجـود در نقاط مختلف
اسـتان و همچنیـن دیـدار بـا مـردم و شـنیدن خواسـتهها و
سـخنان آنهـا ،سـفر بـه تمـام شهرسـتانهای اسـتان را در
برنامـه و دسـتور کار قـرار دادهایـم.
اسـتان فـارس در تقسـیمات کشـوری  ۳۶شهرسـتان را در بر
میگیـرد و بـا جمعیـت افـزون بـر پنـج میلیـون نفـر ،اسـتان
چهـارم کشـور از نظـر جمعیـت و همچنیـن از نظـر وسـعت
است.

نظارت بر تولید مصالح ساختمانی در فارس تشدید میشود
مدیر کل اســتاندارد فارس ،با اشاره به سیاست دولتی مبنی بر ساخت چهار میلیون
مسکن در کشور گفت :به منظور اطمینان از تولید و ...

رئیس سازمان بسیج ادارات سپاه فجر فارس:

بسیجی بودن به ثبت نام در تشکیالت بسیج نیست
ایسـنا :رئیـس سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان سـپاه فجـر فـارس بـا بیان
اینکـه بسـیجی بـودن بـه ظاهـر و ثبـت نـام در تشـکیالت مقاومـت بسـیج
نیسـت ،گفـت :هـر کسـی کـه دلـش بـرای ایـران بسـوزد ،بسـیجی اسـت و
ً
نیـازی نیسـت کـه حتمـا در سـازمان بسـیج اسـم و پرونـدهای داشـته باشـد.
سـرهنگ پاسـدار جواد قناعتی یکشـنبه  ۳۰آبان در مراسـم بزرگداشـت هفته
بسـیج در جهاددانشـگاهی فـارس تصریـح کـرد :وقتـی میخواهیـم از مکتب
بسـیج و بسـیج صحبـت کنیـم بایـد بدانیـم کـه بسـیج بسـیار فراتـر از تعاریـف
امثال ماسـت.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه مجموعه بسـج باید پایـگاه همدلی و انـس و محل رجوع
همـه عزیـزان باشـد ،گفـت :در بسـیج ادارات همـه کارکنـان بـا هر سـلیقه و نـگاه و گرایشـی باید بسـیج را مأمن
خـود بداننـد و در ایـن مکتـب اجازه خط کشـی به کسـی داده نمیشـود.
رئیس سـازمان بسـیج ادارات و کارکنان سـپاه فجر با تأکید بر اینکه بسـیجیان پیرو مکتب حاج قاسـم هسـتند،
گفـت :اگـر بخواهیـم دائـم خـط کشـی کنیـم و بگوییـم فالنـی چـپ اسـت یـا راسـت ،ایـن اصولگراسـت یـا او
اصلاح طلـب ،یـا ایـن بدحجـاب آن یکـی باحجـاب اسـت ،پـس چـه کسـی را میخواهیـم نگـه داریـم .اینهـا
درسهایـی اسـت کـه مکتـب حـاج قاسـم به مـا داده اسـت.
قناعتـی بـا بیـان اینکـه مکتب حاج قاسـم مکتب ارزشـمندی اسـت و ما شـاگردان و پیـروان آن هسـتیم ،گفت:
مکتـب شـهید سـلیمانی جهانـی شـده اسـت و بـرای مـا افتخـار اسـت کسـانی کـه تاکنـون شـاید حـاج قاسـم را
ندیدهانـد امـا در قلـب خـود نسـبت بـه ایشـان عشـق دارنـد و در زمانـی کـه خبر شهادتشـان را شـنیدند چـه افراد
ً
بسـیاری بـه پهنـای صـورت اشـک ریختنـد .ایـن همـه عشـق و ارادت قطعا نشـأت گرفتـه از اخالصی اسـت که
حـاج قاسـم داشـت زیـرا هـر جـا کـه بـرای خـدا کار کنیم ،خـدا دلهـا را نسـبت به مـا متحـول میکند.
او بـا یـادآوری اینکـه در یـک تحقیـق دانشـگاهی دربـاره مکتـب حـاج در بعـد نظامـی ،شـخصیتی ،اعتقـادی،
سیاسـی ،مدیریتـی ،اقتصـادی و غیـره را مـورد بررسـی قـرار دادیـم ،برخـی از ویژگیهـای ایـن شـهید بزرگـوار را
برشـمرد و گفـت :از مهمتریـن ویژگیهـای ایشـان ،بحـث رفتـاری فـردی و ارتبـاط مؤثـر بـا همـکاران و رفتـار
شـغلی و سـبک زندگـی بـود.
قناعتـی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه ذکر ایـن مباحث همگـی بیـان خوبیهـا و امر به معـروف اسـت ،عنوان کـرد :در
بعـد رفتـاری حـاج قاسـم قاطعیـت ،وجـود روحیه جوانـی ،هـوش و ذکاوت را به خوبـی میتوانیم مشـاهده کنیم.
ً
البتـه بایـد بدانیـم کـه منظـور از جوان بودن حتما به سـن و سـال نیسـت بلکـه به عملکرد اسـت به عنـوان مثال
وقتـی رهبـر معظـم انقلاب در سـال گذشـته بحـث دولـت جـوان حزباللهی را مطـرح فرمودنـد برخیهـا تعبیر
کردند که منظور ایشـان به سـن و سـال اسـت اما ایشـان فرمودند حاج قاسـم با  65سـال سـن جوان بود و اگر
 10سـال دیگـر هـم زنـده بـود من ایشـان را همان پسـت نگه میدشـتم.
ایـن مـدرس دانشـگاه ،تدبیـر ،اراده ،انگیـزه ،شـجاعت ،صداقـت و خودشناسـی را از دیگـر ویژگیهـای مکتـب
ً
حاج قاسـم برشـمرد و گفت :بحث خودشناسـی بسـیار مهم اسـت ،اگر کسـی خود را نشناسـد ،قطعا خدا را هم
ً
نمیتوانـد بشناسـد .هـر کسـی کـه بـه ذات الهـی میخواهد پی ببـرد حتما بایـد به خالـق دقت کند .کسـی که به
خالـق دقـت کنـد میتواند بفهمـد که خـدا چه آفریده اسـت.
قناعتـی اظهـار کـرد :خداونـد همـه انسـانها و مخلوقـات را آفریـده اسـت و وقتـی انسـان را آفریـد بـه خـودش
تبریـک گفـت .در هیـچ جـای دیگـری پیـدا نمیکنیم کـه خداوند به خـودش تبریک گفته باشـد به جـز در خلقت
انسـان زیـرا انسـان خلیفةاللـه و جانشـینش در زمیـن اسـت اما آیا متوجه هسـتیم کـه خداوند چه چیـزی را خلق
کـرده و چـه رسـالتی به عهده ما گذاشـته اسـت.

یک مسئول در بسیج دانشجویی مطرح کرد:

خدمترسانی  ۲هزار دانشجوی جهادگر به مردم کم برخوردار فارس
ایسـنا :مدیـر عملیـات جهـادی ناحیه بسـیج دانشـجویی فارس گفـت :حدود
 ۲هـزار دانشـجوی جهادگـر بسـیجی اسـتان در تابسـتان امسـال بـه مناطـق
کـم برخـوردار خدمـت رسـانی کردند.
احسـان قنبرینـژاد در نشسـت مجـازی بـا خبرنـگاران بـه فعالیتهـای
گروههـای جهـادی بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس اشـاره و عنـوان کـرد:
در تابسـتان امسـال  ۶۶گـروه جهـادی وابسـته بـه بسـیج دانشـجویی فـارس
بـه اسـتعداد حـدود  ۲هـزار دانشـجو بـا حضـور در روسـتاها و محلههـای
کم برخوردار و حاشیه شهرها به مردم این مناطق خدمت رسانی کردند.
او بـا بیـان اینکـه  ۳۴۵فعالیـت جهـادی در عرصههـای عمرانـی ،فرهنگـی،
اجتماعـی ،اقتصـادی ،دامپزشـکی ،بهداشـت ،درمـان ،سلامت ،تربیـت و آمـوزش ،جهـاد تحصیلـی ،کمـک
مومنانـه ،توزیـع بسـتههای معیشـتی ،کمـک جهیزیـه و ...توسـط دانشـجویان جهادگـر بسـیجی اسـتان فـارس
در تابسـتان امسـال انجـام شـد ،افـزود :مدیریت عملیات جهادی بسـیج دانشـجویی فـارس هدایت و پشـتیبانی
گروههـای جهـادی دانشـجویی ایـن اسـتان را بـه عهـده دارد.
مدیـر عملیـات جهـادی ناحیـه بسـیج دانشـجویی فـارس اضافـه کرد :رشـد کمـی و کیفـی حرکتهـای جهادی
از سـویی نیازمنـد پشـتیبانی فکـری و محتوایـی و از سـویی دیگـر نیازمنـد ترویـج و اتصـال ایـن جریـان ارزشـمند
بـه منابـع و طرحهـای محرومیتزدایـی کشـور اسـت تـا بـه مـوازات افزایـش روز بـه روز مهـارت و تخصـص
جهادگـران ،نقـش مهارتـی و تخصصـی جهادگـران و نقش گروه های جهادی در رفع مشـکالت اساسـی مناطق
محـروم نیـز پررنگتر شـود.
قنبرینـژاد بـا بیـان اینکـه در طـول سـال و روزهـای آینـده نیـز رویکـرد محرومیتزدایـی بـه مسـیر خـود ادامـه
خواهـد داد ،تصریـح کـرد :کیفـی شـدن اقدامـات جهـادی و حرکـت در راسـتای علمی شـدن و اثربخشـی ایـن
فعالیتهـا در دسـتور کار گروههـای جهـادی قـرار گرفتـه اسـت.
او بـا تاکیـد بـر گسـترش حرکتهـای جهـادی و فراگیـر شـدن آن در میـان آحـاد دانشـجویان و همچنین سـوق
دادن جوانـان مؤمـن بـه سـمت انقالبـی گری در راسـتای تحقق اهـداف گام دوم انقالب اسلامی ،گفت :نقش
آفرینـی مؤثـر گروههـای جهادی و دانشـجویان در حل مشـکالت ،پیشـرفت و آبادانی کشـور و تقویت این حرکت
در مسـیر ارزشهـای انقلاب اسلامی با اجـرای اثربخش فعالیتهـای جهادی دانشـجویی مدنظر قـرار گیرد.

نظارت بر تولید مصالح ساختمانی در فارس تشدید میشود
ایرنـا :مدیـر کل اسـتاندارد فـارس ،بـا اشـاره بـه سیاسـت دولتـی مبنـی بـر
سـاخت چهـار میلیون مسـکن در کشـور گفت :به منظـور اطمینـان از تولید و
عرضـه مصالح سـاختمانی اسـتاندارد در سـاخت و سـازها بویـژه مصالح فلزی
و فـوالدی ،نظارتهـای جدیتـری بـر تولیـد و عرضـه ایـن محصـوالت بـه
عمـل خواهـد آمد.
روابـط عمومی ایـن اداره کل در مطلـب خـود به نقـل از مرتضی رهنمـا افزود:
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه اینکـه مقاطع فـوالدی مـورد مصـرف در مصالح
سـاختمانی از جملـه میلگـرد ،تیرآهـن و نبشـی مشـمول اسـتاندارد اجبـاری
اسـت ،تولیـد و عرضـه آنهـا بـدون تاییدیـه اسـتاندارد ممنوع اسـت.
وی ،ایمنـی و اسـتحکام سـاخت و سـازها را وابسـته بـه کیفیـت مصالـح سـاختمانی بـکار رفتـه در سـاختمان
دانسـت و ادامـه داد :کارشناسـان اداره کل اسـتاندارد فارس با نظارت های مسـتمر بر واحدهـای تولیدی مقاطع
فـوالدی اسـتان ،ضمـن نمونـه بـرداری از محصوالت تولیـدی و انجام آزمـون روی نمونههـا ،از اسـتاندارد بودن
محصـوالت اطمینـان حاصـل میکنند.
او اظهـار داشـت :در بازرسـی از مراکـز عرضـه اسـتان فـارس در مـاه جـاری مشـاهده شـد کـه برخـی از مقاطـع
فـوالدی بـه ویـژه میلگـرد و تیرآهـن فاقـد عالمـت اسـتاندارد و هرگونـه مشـخصات ،در مراکـز عرضه بـه فروش
میرسـد کـه کارشناسـان اداره کل ضمـن توقیـف میلگـرد و تیرآهن هـای غیـر اسـتاندارد ،مکاتبـات الزم را بـا
اسـتانهای تولیـد کننـده ایـن مقاطـع انجـام داده و تـا رفـع نقـص مراتـب پیگیـری میشـود.
مدیـر کل اسـتاندارد فـارس ،یکـی از مشـکالت اساسـی در مصـرف مقاطـع فـوالدی از جملـه میلگـرد را عـدم
آشـنایی عرضـه کننـدگان و مصـرف کننـدگان ایـن محصـول با مشـخصات اسـتاندارد میلگـرد دانسـت و افزود:
در برخـی از مراکـز عرضـه مشـاهده می شـود کـه میلگـرد بـه شـکل شـاخه ای بـه فـروش میرسـد در حالیکـه
میلگـرد بایسـتی بصـورت وزنـی و بـا ابعـاد کاملا مشـخص بویـژه قطـر میلگرد و نـوع عـاج آن به مصـرف کننده
عرضه شـود.
رهنمـا ،بـا اشـاره بـه مغایـرت بیـش از  ۸۰درصـد نبشـیهای عرضـه شـده در بـازار بـا مشـخصات
اسـتاندارد گفـت :اقدامـات قانونـی بـرای رفـع ایـن مشـکل در دسـتور کار اداره کل اسـتاندارد فـارس قـرار
دارد .
وی ،تامیـن بتـن اسـتاندارد آمـاده مـورد نیـاز در سـاخت و سـازها را از دغدغه هـای اصلـی اداره کل اسـتاندارد
برشـمرد و افـزود :بـرای حـل ایـن مشـکل تمـام واحدهـای تولیـدی بتن آماده اسـتان شناسـایی شـدند کـه اکثر
آنهـا یـا دارای عالمـت اسـتاندارد یـا در حـال دریافـت عالمـت اسـتاندارد هسـتند.
او گفـت :آن دسـته از واحدهایـی تولیـد بتن هم که توان تولید بتن اسـتاندارد را نداشـته باشـند بـه مراجع قضایی
معرفی میشـوند.

سالمت
دوشنبه  1آذر 1400

استرس موجب تشدید بیماری کرون روده می شود

مهر :یک ارتباط احتمالی بین اســترس روانی و تشــدید بیماری کرون روده توسط محققان
دانشگاه مک مستر کانادا شناسایی شده است.
محققان با استفاده از مدل موشهای آزمایشگاهی دریافتند که هورمونهای استرس سیستم
ایمنــی ذاتی را که به طــور معمول از روده در برابــر  Enterobacteriaceaeمهاجم،
گروهــی از باکتریها از جمله  E. coliکه با بیماری کرون مرتبط اســت ،محافظت میکند،
سرکوب مینماید.
کلید ایمنی ذاتی ،ســد محافظ سلولهای اپیتلیال در روده است که به سیگنالهای مولکولی
سلولهای ایمنی برای جلوگیری از ورود میکروبهای مضر ،ترمیم دیواره سلولی و ترشح مخاط
متکی هســتند .بدون عملکرد مناسب سلولهای ایمنی ،دیواره سلولی اپیتلیال میتواند شکسته
شود و به میکروبهای مرتبط با بیماری کرون اجازه حمله به روده و تشدید عالئم را بدهد.
«برایان کومبز» ،نویسنده ارشد این مطالعه ،گفت« :راهکار اصلی این است که استرس روانی
توانایی بدن را برای مبارزه با باکتریهای روده که ممکن اســت در بیماری کرون دخیل باشند،
مختل میکند .ایمنی ذاتی برای محافظت از ما در برابر میکروبهایی که در روده نیستند ،مانند
باکتریهای مضر طراحی شده است».
وی در ادامه میافزاید« :هنگامی که سیســتم ایمنی ذاتی ما به درستی کار میکند ،از تکثیر
باکتریهــای مضر جلوگیری میکند ،اما زمانی که تجزیه میشــود ،دریچهای برای پاتوژن ها
ایجاد میکند تا در مکانهایی که معمو ًال نمیتوانند و باعث بیماری میشوند ،تکثیر یابند».
بــه گفته کومبز« ،حذف هورمونهای اســترس در مدلهای موش باعــث بازیابی عملکرد
مناســب سلولهای ایمنی و ســلولهای اپیتلیال شــده و تهاجم میکروبهای مضر را متوقف
میکند».
در حالی که این کشــف میتوانــد منجر به درمانهای جدیدی برای بیماری کرون شــود،
کومبز تأکید میکند که این یافتهها هنوز در مرحله پیش بالینی هســتند و باید اقدامات بیشتری
انجام شــود .بیماری کرون یک بیماری التهابی است که باعث التهاب ،زخم و اسکار در دستگاه
گوارش میشود .در حالی که علت اصلی آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است ،اما به گفته
محققــان ،بیماران مبتال به این بیماری اغلب یک میکروبیــوم روده تغییر یافته دارند که تحت
تسلط  Enterobacteriaceaeنظیر  E. coliاست.

ارتباط رژیم غذایی پرچرب و موادشیمیایی
با افزایش سرطان پروستات

مهر :تحقیقات جدید روی موشها نشــان میدهد که ترکیبی از رژیم غذایی پرچرب و قرار
گرفتن در معرض مواد شیمیایی دائمی ممکن است باعث ایجاد سرطان پروستات شود.
محققــان اثر قــرار گرفتن در معرض مواد پِر و پلی فلوروآلکیــل ( )PFASو رژیم غذایی
پرچرب را بر روی سلولهای پروستات در هر دو مدل موش و کشت سلولی بررسی کردند.
موشهای نر که این تیم ســلولهای ســرطانی بدخیم پروستات را به آنها تزریق کرده بود،
زمانی که رژیم غذایی پرچرب مصرف کردند و در معرض  PFASقرار گرفتند ،ســرعت رشد
تومور ســریعتری داشتند .محققان مشاهده کردند در مواجهه با  ،PFASسلولهای پروستات
تشکیل دهنده تومور در یک کشت سلولی تقریب ًا سه برابر بیشتر تکثیر میشوند.
به گفته مؤسســه تحقیقات سرطان آمریکا ،سرطان پروســتات دومین نوع شایع سرطان در
مردان و به طورکلی چهارمین نوع شــایع سرطان است .طبق گزارشات  ۱.۳میلیون مورد جدید
سرطان پروستات در سال  ۲۰۱۸در سراسر جهان رخ داده است.
تحقیقات قبلی نشــان داد که چربی رژیم غذایــی در رژیم غذایی معمولی غربی میتواند به
گسترش تومورهای سرطان پروستات کمک کند .اکنون ،یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه
ایلینوی نشــان میدهد که رژیــم غذایی پرچرب و افزایش قــرار گرفتن در معرض PFAS
میتواند گسترش تومورهای پروستات را سرعت بخشد.
 PFASگروه وســیعی از مواد شیمیایی ساخت بشر هستند که به طور ویژه برای مقاومت
در برابر گریس ،روغن ،آب و گرما طراحی شده اند .تولیدکنندگان معمو ًال از ترکیبی از این مواد
شیمیایی به عنوان یک پوشش ضد لکه بر روی بسته بندی مواد غذایی و تجهیزات پخت و پز
استفاده میکنند.
 PFASکه مواد شیمیایی دائمی نامیده میشود زیرا تجزیه نمیشوند ،به طور بالقوه زمانی
کــه مردم آنها را دور میریزند میتوانند خــاک و آب اطراف را آلوده کنند .این آلودگی میتواند
افراد را در معرض خطر قرار گرفتن در معرض  PFASقرار دهد.
افراد میتوانند از ُطرق زیر در معرض  PFASقرار بگیرند:
• نوشیدن آب آلوده
• خوردن ماهیهایی که در آبهای آلوده زندگی میکردند
• خوردن مواد غذایی بسته بندی شده در کاغذ و سایر بسته بندیهای حاوی PFAS
• تماس با خاک یا گرد و غبار آلوده

توصیههایی برای مصرف مایعات کافی
در فصل سرما

ایســنا :با سرد شدن دمای هوا ،مصرف آب آشــامیدنی ممکن است کاهش پیدا کند چرا که
معموال به اندازه ماه های گرم سال احساس تشنگی نداریم اما این بدان معنا نیست که بدن در
هوای سرد به مایعات کمتری نیاز دارد.
در حالیکه در ایام ســرد سال تعرق بدن کمتر می شود اما رطوبت بیشتری از دست می دهد
زیرا هوای محیط خشک است و از دست دادن مایعات از طریق ادرار نیز افزایش می یابد.
در زیر به نکاتی اشــاره شــده که بــا رعایت آنها می توان رطوبت بــدن را در فصل پاییز و
زمستان حفظ کرد:
 برای یادآوری زمان نوشیدن آب ساعت کوک کنید .این کار به شما کمک میکند تا منتظرآالرم تشــنگی نمانید و در نتیجه به میزان کافی در طــول روز مایعات مصرف کنید تا رطوبت
بدن حفظ شود.
 مقدار مصرف میوه و ســبزی را افزایش دهید :مصرف میوهها و ســبزیجات آبدار همچونپرتقال ،هندوانه ،آناناس ،کلم بروکلی و هلو راهکار خوبی برای گنجاندن مایعات بیشتر در رژیم
غذایی است.
 مصرف ســوپ های خانگی :تهیه ســوپ های خانگی به خصوص با سبزیجات و گیاهانفصلی می تواند مصرف روزانه مایعات را افزایش دهد.
 جرعه جرعه آب بنوشــید :تشنگی نشــانه بدی از کم آبی است .بدن سیگنالهای تشنگیرا تنها زمانی نشــان میدهد که فرد به ســطح باالیی از کمآبی رسیده باشد ،بنابراین نوشیدن
جرعه جرعه آب در طول روز ضروری است.
 همچنین توصیه میشود مصرف کافئین را کاهش دهید چرا که مصرف این ماده منجر بهدفع آب بیشتری از بدن می شود.
 در عیــن حال نیز مقدار مصرف آب را با میــزان فعالیت روزانه خود هماهنگ کنید به اینمعنی که اگر یک روز فعالیت بیشتری دارید بدیهی است که بدنتان آب بیشتری از دست می دهد
و در نتیجه باید مصرف مایعات بیشتری در طول آن روز داشته باشید.
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مهــر :افراد مبتال بــه میگرن ،از ســردرددهای
ضربان دار ،حساســیت به نــور و صدا ،حالت تهوع و
اســتفراغ رنج می برند .محققان در نیویورک مطالعه
موردی مردی با میگرن مزمن شدید را منتشر کردند
کــه همه چیز را برای مهــار آن امتحان کرده بودند
و ســپس به رژیم غذایی گیاهی روی آوردند .طبق
گزارش محققان ســردردهای این فرد به ســرعت
تسکین قابل توجهی یافت.
دکتــر «دیوید دونایف» ،متخصص در پزشــکی
تغذیه ،نوشــت« :این گزارش نشان میدهد که رژیم
غذایی گیاهی کامل ممکن اســت یک درمان ایمن،
مؤثــر و دائمی برای معکوس کــردن میگرن مزمن
باشد».
به گفتــه محققان ،بیــش از  ۱میلیــارد نفر در
سراســر جهان به میگرن مبتال هستند که به عنوان
ســردردهای ضربان دار یک طرفه در ســر تعریف
میشــود که گاهی با عالئم مختلف دیگر بین  ۴تا
 ۷۲ساعت طول میکشد.
برخی از میگرنها دورهای هســتند ،به این معنی
کــه کمتر از  ۱۵روز در ماه رخ میدهند .برخی دیگر
باشــگاه خبرنگاران :گیاهخواری بــا وجود آنکه
میتواند منافع زیادی را برای سالمتی به همراه داشته
باشد ،اما اگر این رژیمها را نتوانید شکل تعادلی شان
را حفظ کنید ،میتوانند خطراتی را به همراه داشــته
باشند.
در ایــن گزارش« ،دکتــر کیمبرلی گــودزون»،
متخصص طب داخلی و چاقــی توضیح میدهد که
چگونه میتوانیــد ویتامینهای کلیدی و مواد مغذی
مــورد نیاز را در صورت گیاه خــواری و مصرف مواد
غیرگوشتی بدست آورید.
مزایای گیاهخواری برای ســامت بدن
چیست؟
بســیاری از مردم گیاهخواری (که از آن با عنوان
وجترین یاد میشود و به معنای مصرف نکردن گوشت
است) و یا گیاه خواری مطلق (که از آن به عنوان وگان
نیز یاد میشود و شــامل مصرف نکردن هیچ کدام از
محصوالت حیوانی اعم از لبنیات ،تخم مرغ میشود)
را راهی برای حفظ سالمتی خود میدانند.
برخی از افــراد دارای بیماریهای قلبی بوده و یا
دارای کلسترول باال هســتند که ممکن است شنیده
باشــند این رژیمها میتواند به مدیریت این شــرایط
کمــک کند .بــه گفته دکتــر گودزون ،شــما قطعا
میتوانید با اســتفاده از این روشها سطح کلسترول
خود -به خصوص کاهــش «لیپوپروتئین کمچگالی»
( )LDLرا بهبــود بخشــید .از  LDLاغلــب بــا
عنوان کلســترول بد یاد می شــود؛ چرا که میتواند
به دیوارههای شــریانهای شــما چســبیده و خطر

تبیــان :کبد یکــی از مهمتریــن اندامهای بدن
اســت که نه تنها در عملکردهای متابولیکی بلکه در
فرایندهای گوارشی و هورمونی نیز دخالت دارد.
هر چنــد کبد این توانایــی را دارد که خودش را
پاکســازی کند اما تجمع ســموم میتواند این کار را
سخت کند .در واقع کبد اجازه نمیدهد مواد مضر در
بدن جمع شــوند .وقتی سمی وارد بدن میشود ،کبد
آن را به چیزی کمتر مضر تبدیل میکند و در نهایت
از بدن دفع میکند .شما کار خاصی نمیتوانید برای
این فرایند انجام دهیــد .اگر کبد در حال حاضر این
کار را خودش به خوبی انجام ندهد بدنتان شــرایط
سختی خواهد داشت .متاسفانه مواد سمی که هر روز
با آنها ســروکار داریم کم نیستند و تجمع سموم در
کبد شــاید در ابتدا نشــانه بارزی نداشته باشد اما به
مرور زمان مشکالتی ایجاد میکند که کیفیت زندگی
فرد را کاهش میدهند.
مثال ممکن است مکررا به شکم درد دچار شوید،
نفخ کنید و ریفالکس داشــته باشــید .ضمنا تجمع
سموم در کبد بر ســامت پوست نیز اثر میگذارد و
احتمال جوش و آکنه و زرد شــدن پوست را افزایش
میدهد .با ما همراه باشید تا بدانید چه باید بکنید.
از کجا بدانیم کبد به پاکسازی نیاز دارد؟
هر وقت ســموم در کبد تجمع کنند الزم است به
دنبال روشی برای پاکسازی آن باشید .این عضو بدن
معموال وقتی دچار نقصی در عملکردش میشــود به
شــما اعالم میکند .به همین دلیــل در صورتی که
عالئم زیر را داشتید باید کبد را پاکسازی کنید:
 .درد در باالی شکم
 .سنگینی معده بعد از غذا خوردن
 .تهوع و استفراغ
 .ناراحتی عمومی
 .کاهش اشتها
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رژیم غذایی گیاهی به تسکین
میگرن مزمن کمک می کند

چگونه رژیم غذایی متعادل را
به عنوان یک گیاهخوار حفظ کنیم؟
بیماریهای قلبی را افزایش دهد.
افراد مبتال به بیماری زمینهای عروق کرونر ممکن
اســت رژیم گیاهخواری (وجتریــن) یا گیاهخواری
مطلق (وگان) را با دیگــر رویکردهای درمانی مانند
«مدیریت اســترس» و «فعالیت بدنی» ترکیب کنند.
این رژیمها همچنین در صورتــی که افراد آن را در
قالبــی با کالری کمتر دنبال کنند ،میتواند به کاهش
وزن نیز کمک کند.
اما مانند هرگونــه رژیم غذایی ،ایــن رژیمهای
گیاهخواری نیز باید متعادل باشــد .یک رژیم متعادل
گیاهخــواری و یا گیاهخواری مطلــق به معنای آن
اســت که تمامی این ویتامینهای ضــروری ،مواد
معدنــی و مواد مغذی را از طیف گســتردهای از این
منابع غذایی بتوانید دریافت کنید.
خطرات رژیــم نا متعــادل گیاهخواری
چیست؟
دکتــر گــودزون میگویــد :روش گیاهخواری
و یــا گیاهخواری مطبق با روشــی که بســیاری از
آمریکاییها بــه انجام آن عادت کــرده اند ،تفاوت
دارد .در صورتــی که به طــور معمول غذاهای چرب
و فراوری شده را میخورید ،قطع این غذاها به شکل

ناگهانی میتوانــد تغییری بزرگ و ناگهانی باشــد.
بســیاری از مردم نمیدانند چــه بخورند .آنها حتی
نمیدانند چگونــه وعدههای غذایی خــود را برنامه
ریــزی کرده یا غذاهایی را انتخــاب کنند که از نظر
تغذیهای برای بدنشان متعادل باشد.
از آنجایی که گیاهخواران گوشــت نمیخورند ،در
خطر از دســت دادن پروتئیــن و ویتامین  B۱۲قرار
دارنــد .همچنین گیاهخواران مطلــق (وگان ها) که
هیچ محصوالت حیوانی را نمیخورند ،از رژیم غذایی
محدودتری پیروی میکنند .بدون تخم مرغ و لبنیات
در رژیــم غذایی ،گیاهخواران عــاوه بر پروتئین و
ویتامین  ،B۱۲باید مراقب مصرف کلسیم و ویتامین
 Dباشند.
دکتر گــودزون میگویــد :ممکن اســت فردی
گوشــت و فرآوردههای حیوانی را حذف کند ،اما بعد
شــروع به تکیه بر کربوهیدراتهای سریع و غذاهای
فرآوریشده مانند نان ،شیرینی ،ماکارونی و پنیر کند.
ایــن یک رژیم غذایی ســالم وگان یــا گیاهخواری
نیست.
چگونــه بــه عنــوان یــک گیاهخوار،
ویتامینهای الزم را دریافت کنیم؟

چگونه از کبدمان مراقبت کنیم؟
 .تغییرات در رنگ مدفوع
 .زردی پوست
 .نفخ زیاد
 .تب خفیف
 .سر درد
 .بوی بد دهان
راهکارها و نکاتی برای پاکسازی کبد
یکی از نکات الزم برای پاکســازی کبد به تغذیه
مربوط میشود .شما باید مصرف غذاهایی را که این
ویژگی را دارند که به دفع ســموم و چربیها از بدن
کمک کنند افزایش دهید.
سیر
سیر محرک فعالیت آنزیمهایی است که به حذف
سموم از بدن و پاکســازی کبد کمک میکنند .بهتر
است سیر را به صورت خام مصرف کنید تا بتوانید از
تمام خواص آن بهره ببرید .سیر را میتوانید به خیلی
از غذاها و انواع ساالد اضافه کنید.
روغن زیتون
ماده غذایی دیگری که بایــد در رژیم غذاییتان
وجود داشته باشد تا کبدتان به طور طبیعی پاکسازی
شــود روغن زیتون است .روغن زیتون حاوی موادی
است که سموم موجود در بدن را جذب میکنند .برای
شروع میتوانید بخشی از روغن مصرفی هر روزتان
را با روغن زیتون جایگزین کنید .بدین ترتیب کبدتان
شروع به بازسازی عملکردش خواهد کرد.
مرکبات و سبزیجات برگدار سبز
همچنین میتوانید از مرکبات و سبزیجات برگدار
سبز برای پاکســازی کبدتان استفاده کنید .هر دوی

این مواد غذایی خاصیت سم زدایی و آنتی اکسیدانی
دارند که کمک میکنند سموم جمع شده در بدنتان
دفع شــده و عملکرد و سالمت اندامهایی مانند کبد
تقویت شود.
بهتر است مصرف مرکباتی مانند پرتقال و لیمو را
افزایش دهید و از سبزیجاتی مانند اسفناج ،کرفس و
کاهو و  ...نیز بیشتر استفاده کنید .همچنین میتوانید
در صــورت تمایل مرکبات و ســبزیجات را در یک
اسموتی سبز با هم ترکیب کنید.
دیگر راهکارها
مصرف داروهایتان را کنترل کنید
همــهی داروها چــه داروهای تجویــزی و چه
داروهای بدون نســخه در نهایت بایــد از کبد عبور
کنند .بیشــتر داروهــا در صورتی که طبق دســتور
مصرف شــوند برای کبد خطری ندارند .اما مصرف
داروی اشتباهی یا مصرف چند دارو به طور همزمان
میتواند به کبد آســیب بزند .استامینوفن یک نمونه
از داروهای بســیار رایج بدون نسخهای است که در
صورت مصرف نامناسب میتواند عواقب جدی برای
کبد داشته باشد.
تصور نکنید مکملها برای کبد بیضررند
مکملهایی مانند ویتامینهــا و امالح حتی نوع
گیاهی آنها هم مانند داروها باید توسط کبد پردازش
شــوند .یک محصول تنها به صــرف گیاهی بودن
نمیتواند بیضرر باشد و آسیبی به کبد نزند .در واقع
بســیاری از محصوالت ظاهرا بیضرر قادرند به کبد
آســیب بزنند .مثال مکمل عصاره چای سبز یکی از
محصوالت گیاهی اســت که میتواند به کبد آسیب
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مزمن هستند که به مدت  ۱۵روز یا بیشتر میگرن در
ماه به همراه عالئم میگرن در هشت روز در ماه روی
میدهند .برای اینکه درمــان میگرن موفق در نظر
گرفته شــود ،باید دفعات و طول حمالت را به نصف
کاهش دهد یا عالئم را بهبود بخشد.
محققــان در این مطالعه به مرد  ۶۰ســالهای که
بیش از  ۱۲سال درگیر ســردردهای میگرنی شدید
بود توصیه کردند که از رژیم غذایی روزانه با غذاهای
کم التهاب ( )LIFEپیروی کند.
رژیــم غذایی  LIFEیک رژیــم غذایی گیاهی
غنی از مــواد مغذی اســت .این رژیــم از خوردن
حداقل  ۲۸گرم ســبزیجات پهن برگ ســبز تیره به
صورت خام یا پخته شــده در روز ،نوشــیدن روزانه
یک اســموتی ســبز رنــگ  ۹۰۷گرمــی و محدود
کردن مصرف غالت کامل ،ســبزیجات نشاستهای،
روغنها و پروتئین حیوانی ،به ویژه لبنیات و گوشت
قرمــز حمایت میکند .پــس از دو ماه پیروی از این
رژیــم غذایی ،این مرد گفت کــه میگرن او به طور
چشمگیری کاهش یافته است و تنها یک روز در ماه
دچار میگرن میشود.
اگر شــما یک فرد گیاهخوار یــا گیاهخوار مطلق
هستید ،مطمئن شوید که از غذاهای با سدیم باال ،قند
افزوده و چربی اجتناب میکنید؛ همچنین محصوالتی
که برای افراد گیاهخوار تولید میشود مانند گوشتهای
مصنوعی ممکن است بسیاری فرآوری شده و سرشار
از نمک باشــند؛ بنابراین برچســبهای تغذیه روی
محصــول را با دقت بخوانید .برای بســیاری از افراد،
محدود کردن کل ســدیم مصرفــی آنها به بیش از
 ۲۳۰۰میلی گــرم در روز میتواند به پیشــگیری یا
مدیریت فشار خون باال کمک کند.
ســعی کنید که غذاهــای سرشــار از پروتئین را
انتخاب کنید .منابع پروتئین گیاهی شــامل تخم مرغ
و محصوالت لبنی مانند ماســت و پنیر اســت .منابع
پروتئینی مناسب گیاهخواران مطلق (وگان ها) شامل
حبوبات (لوبیا ،عدس و نخود) ،دانهها و آجیل اســت.
با وعدههای غذایی بدون گوشت حاوی پروتئین آشنا
شوید .اگر شرایط سالمت خاصی مانند سابقه سرطان
ســینه یا بیماری کلیوی دارید ،پیش از آن با پزشک
خود در مورد منابع پروتئینی مناسب صحبت کنید.
همچنین کربوهیدراتهای تصفیه شــده میتواند
منجر به افزایش وزن ،نوســانات قند خون و ســایر
مشکالت ســامتی شــود .در عوض ،غالت کامل
مانند بلغور جو دوســر و یا برنج قهــوهای را انتخاب
کنید .ویتامیــن  B۱۲را بطور کافــی مصرف کنید.
ویتامین  B۱۲بسیار کم میتواند باعث کم خونی به
ویژه در افرادی که از رژیم غذایی گیاهخواری مطلق
پیروی میکنند ،شود.

بزند .حتی ویتامینها خصوصا ویتامین  Aو نیاســین
در صورت مصرف زیاد میتوانند بر کبد اثر بگذارند.
تماستان را با سموم محیطی محدود کنید
کبد شما نه تنها مواد شیمیایی وارد شده از دهان
بــه بدنتان را پردازش میکند بلکه مواد شــیمیایی
را کــه از بینی و پوســت وارد بدنتان میشــود را
نیــز آنالیز میکند .برخــی از محصوالتی که هر روز
از آنها اســتفاده میکنید مانند انواع عطر و اســپری
و شویندهها و لوازم آرایشــی حاوی سمومی هستند
که به کبد آســیب میزنند .بهتر است از محصوالت
ارگانیک استفاده کنید و هنگام استفاده روشی به کار
ببرید تا این مواد را استشــمام نکنید و فضا را خوب
تهویه نمایید یا ماسک بزنید.
نکاتی برای پاکسازی کبد
عالوه بر مواد غذایی که گفتیم الزم اســت یک
ســری از نکات را نیز رعایت کنید تا عملکرد کبدتان
بهتر شود.
 .اول از همه باید عادتهــای غذاییتان را ارتقا
بدهید .بیشتر میوه و ســبزی مصرف کنید ،خصوصا
لیموترش .بهتر اســت بیشــتر آب بنوشید و فعالیت
بدنیتان را هم بیشتر کنید.
 .یک راه دیگر برای پاکسازی کبد این است که به
مدت یک هفته هر روز آب چغندر بنوشید .آب چغندر
تقویتکنندهی عملکرد کبد بوده و به پاکســازی آن
کمک میکند .کافیســت چغندرهای تازه را با آب در
میکسر بریزید و بنوشید (ترجیحا با معده خالی) .طی
این دوره از مصرف کافئین ،الکل ،غذاهای چرب ،آرد
و شکر خودداری نمایید.
 .الزم اســت عادتهای مضر برای کبد را بدانید.
بنابراین باید از مصرف غذاهای چرب و تحریککننده
پرهیز کنید .الکل و سیگار منابع اصلی سموم هستند
که باید کامال از آنها دوری کنید.

آگهی
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  140060311005000589هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود پورافشــار فرزند علی یار به شماره شناسنامه  409صادره از
نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  176مترمربع پالک  3فرعی از  4742اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4742اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی آقای محن شهامت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/661م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006027هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمال جمالی زاده فرزند علی به شماره شناسنامه  17صادره از بستک در
یکباب خانه به مساحت  97/60مترمربع پالک  3117فرعی از  2155اصلی مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی حاجی آقا خادم مدرسی به متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/15 :
/4877م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

6

گوناگون
 16ربیعالثانی Nov 22، 2021 1443

دوشنبه  1آذر 1400

سال بیست و  ششم شماره 7346

روشهایی که مطمئن میشوید
ذهنتان برای شما کار میکند نه علیه شما

باشگاه خبرنگاران :بشر ظرفیت زیادی برای تحلیل ،پردازش اطالعات،
و حل مسائل دارد .ذهن فرد ابزاری کامل برای بهرهوری است .از سوی
دیگر ،به سادگی میتواند علیه خود فرد عمل کند ،نقشههایشان را خراب
کند ،و فرد را از آنچه واقعا میخواهد دور میسازد.
ذهن ،فرمانده اصلی تمام اعمال شما است .بنابراین ،اگر در کنترل
عملکرد داخلی خود ناموفق باشید ،تمام وجودتان این تاثیر را احساس
خواهد کرد .برخی از دشوارترین زمانها در زندگیتان نتیجه مقاومت
ذهنتان در برابر مقصود واقعی شما بوده است.
برای آنکه ذهنتان را در مسیر خود نگه دارید ،به دنبال رشدی همهجانبه
باشید ،بنابراین تمام بخشهای وجودتان در هماهنگی با یکدیگر خواهد
بود .با کار بر روی ذهنآگاهی میتوانید باعث شوید این اتفاق بیفتد .در
ادامه مطالب به تمرین های مفید برای کنترل ذهنتان میپردازیم تا همواره
در مسیر درست قرار داشته باشید.
 .۱به عقب نگاه نکنید
ترس و تردید بسیاری از افراد را از نظر ذهنی فلج میکند .اگر دائم به
گذشته فکر کنید ،به سختی میتوانید به جلو حرکت کنید .میانبر ذهنی
دسترسی پدیدهای است که میتوان آن را گرایش ذهن برای ارزشگذاری
بیشتر اولین ارتباط ،در هنگام مواجهه با یک فکر یا تصمیم جدید تعریف
کرد .شما ناگزیر به عادات و خاطرات تکراری خود رجوع میکنید ،و از این رو
ایدهها و رویکردهای جدید را از دست میدهید.
با تعیین یک مجموعه منسجم و خاص از اهداف ،ذهنتان را از فکر کردن
به آنچه پشت سر گذاشتهاید بازدارید و خود را از ترسهای تثبیت شدتان
رها کنید .این کار به فرد قدرت میدهد بار سنگین روی دوششان را زمین
بگذارد و انرژیش را روی آیندهای روشنتر متمرکز کند .اهدافتان به شما
اجازه میدهد همان کسی باشید که میخواهید.
 .۲خواب خود را درست کنید
برای افراد پر مشغله ،ساعتهای کاری طوالنی و تا دیروقت ماندن بسیار
عادی است .چنین روالی چندین جنبه از زندگیتان را به خطر میاندازد
و سالمت کلی بدنتان را تضعیف میکند .وقتی از خواب و استراحتتان

برای کار میزنید ،سالمتیتان را از دست میدهید .براساس بسیاری از
پژوهشها ،عملکرد شناختی ،دامنه تمرکز ،و ظرفیت شما برای یادگیری
و تفکر خالق آسیب میبیند.
برای جلوگیری از کار کردن تا دیروقت ،روز کاری خود را هر چه زودتر

برای اهدافتان مضر است .روانشناسی مدرن این پدیده را سرایت عاطفی
مینامند ،یعنی انتقال احساسات و رفتارها از فردی به فرد دیگر .این پدیده
میتواند به صورت غیرکالمی رخ بدهد.
خود را با افراد همفکر احاطه کنید و اجازه ندهید منفینگری وارد سیستم
شما شود .با آدمهای زبر و زرنگ و بسیار موفق هم نشین شوید تا انرژی
مثبتی را که برای انگیزه گرفتن و حرکت نیاز دارید جذب کنید .به گفته
موسس لینکدین ،رید هافمن ،وقت گذراندن با آدمهایی که تحسین
میکنید یکی از موثرترین راهها برای ارتقای خودتان است ،زیرا رفتار،
تفکر ،و سبک زندگیتان را تغییر میدهد.
 .۴استرس را به حداقل برسانید
عصبشناسان کشف کردهاند که استرس مزمن به مغز فرد آسیب میزند.
از آنجایی که مغز برای هرآنچه انجام میدهید ضروری است ،به خطر
انداختن آن عاقالنه به نظر نمیرسد .با این حال ،بسیاری موافقند که
نمیتوان استرس را کامال از سیستم یک فرد حذف کرد.
نیازی نیست از استرس فرار کنید فقط آن را کنترل کنید .فعالیتی بیابید
که ذهنتان را حتی برای مدت کوتاهی آرام سازد .عادتهای کاهنده
استرس در میان افراد موفق بسیار متفاوت است .برخی روشها نیز به طور
طبیعی هورمون استرس را در بدن کاهش میدهند.
 .۵همزمان چند کار انجام ندهید
واکنش آغازین مغز شما به بار کاری سنگین این است که سعی میکند
تمام آنها را همزمان انجام دهد .مغز شما فرض میکند با این کار ،زمان
بیشتری صرفهجویی میکنید و کارایی بیشتری خواهید داشت.برخالف
باور عموم ،انجام همزمان چند کار دقت و درستی در انجام آنها را فدا
میکند .تحقیقات نشان میدهد هرگاه در کاری وقفه ایجاد شود ،اتمام آن
تا  ۴۰درصد بیشتر طول میکشد.
به ذهن خود یاد دهید که قبل از آغاز کار اولویتهای شما را درک کند.
قانون وارن بافت آن است که خودتان را به انجام پنج کار یا تکلیف برتر
محدود کنید .به گفته او ،بقیه فهرست کارهایتان باید تا زمان رسیدگی به رودﻛﻲ ﺟﺪول 479
این اولویتها در صف انتظار بمانند.

آغاز کنید .میتوانید از افراد موفق زیاد پیروی کنید و از مزایای صبحهایتان
بهرهمند شوید.
 .۳جریانی از انرژی مثبت را حفظ کنید
2
اگر با افراد منفی در ارتباط باشید ،احتماال تفکری را جذب میکنید که
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رودﻛﻲ ﺟﺪول 1400-2480
افقی:
-1از تاالرهــای تئاتر قدیمــی در تهران-
اشعه ای نامرئی
-2سطح -کوچک -خودرو کره ای
-3میخ -کنتور ورودی گاز به خانه -قبر
-4چین و چروک صورت -آب چشــم -رشته
کوهی در آمریکا -بخشش
-5ماچ -قلم خارجی -مانع
-6اصطالحی در معماری -باوقار
-7ســخت انگلیسی -جنســی برای زمین و
معدن -رازها
-8هزینه -سدی در خوزســتان -از صفات
مبهم -زیراندازی دستباف
-9محل کار کارمند -ضخیم -تبار
-10زبان -محل آرد کــردن گندم -نفوذ در
سایت اینترنتی
-11همکار سوزن -پسوندی که صفت جعلی
می سازد -ضمیر اول شخص مفرد -از پیوستن
دو رود حاصل می شود
-12فلوی مغناطیسی -آسانی -ماه پاییزی-
پسوند همانندی در فارسی
-13راست -اداره کننده -به دنبال آرزو
-14از ســوره های قرآنی -پسماند -عالمت
مفعول بی واسطه
-15زادگاه و مدفن عطار -کنار خیابان کاسبی
می کند
عمودی:
-1نقره ای -سلســله ای پادشاهی در عهد
باستان
-2راز -وسیله ای در آشپزخانه -ناپخته
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جواب جدول شماره 1400/2479

طرح :عصرمردم
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-3حمام -مردان -فرو ریختن
-4پرچم -گل ســرخ -جنسی برای
خاک -ظاهر ساختمان
-5حیوانی بدبو -روستایی -پروردگار
-6پرنده ای شکاری -پودر کشنده
-7غار -پاسخ منفی -جسد حیوان
-8طایفه -همسایه شرقی ایران -آب
منجمد
-9معالجه -کافی -آرزو
-10جشنواره ای ســینمایی -نوعی
غذای قدیمی -فلج
-11رشــد و نمو -عمامه و سرپیچ-
صریح

ب

ي

ي
ق

ا

ر

ا

ه

9

10

11

12

ف

ظ

خ

و

ي

ن

م

س

م

ي

ا

ب

ل

ف

ي

ن

ن

د

ر

ش

ك

ا

ر

ب

ن

ا

م

ي

ت

ي

س
ك
ت

ه

13
ا

ل

ي
م

ي

ا

غ

14

15

ن

ي

م

ي

ل

ت

ي

م

ي

ش

م

خ

س

ف

ي

ا

ش

پ

ل

ي

ر

ه

ي

ل

ه

ي

و

گ

ا

ن
ق

ر

ب

ا

م

ت

ن

ا

ن

-12خویش -بشقاب بزرگ -آشکار
کردن چیــزی پنهــان -اصطالحی در
موسیقی
-13صوم -گل زمستانی -کاغذ لوله
شده بلند
-14شــتر -از بیماری های خطرناک
قدیمی -برجستگی روی تایر خودرو
-15به کرمان نمــی برند -پدیده ای
کوهستانی -حمام خودرو

آگهی
آگهی
خانــم مریم صبوری فرزند غالمعلی جهت اجرای دادنامه  140012003996377مورخ  1400/5/31صادره از شــعبه  8دادگاه خانواده شــیراز به این
دفترخانه مراجعه نموده اســت لذا به همسرش آقای جمشید بیســتان موزیک فرزند عزیز اخطار می شود ظرف مدت  7روز به آدرس شیراز
بلوار دالوران بسیج بلوار ایثار پالک  183کدپستی  7156746619دفتر طالق  3مراجعه نمایند در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/4876م الف
سردفتر طالق  3شیراز
حاج سید کرامت اله خادمی

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ

حقیقیاﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1366
ق.م.م ﻣﺼﻮب
ﻣﺎده208
به در اﺟﺮاي
ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺖ ﻧﻤﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻮدﻳﺎن ذﻳﻞ در
اشخاص
کمیسیون
دعوت
آگهی

ق.م.م
ماده208
باشد
دست نمی
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪدر
مودیان ذیل
نظر به
ﺷﺮح
اجرای ﻣﻘﺮر ﺑﻪ
درو ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻗﺎﻧﻮن در
اﺳﺖ ﻃﺒﻖ
نشــانیﮔﺮدد ،
اینکه اﺑﻼغ ﻣﻲ
ﺷﺮح ذﻳﻞ
اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ
خواهشمند
گردد،
ﺣﻞ می
ﻫﺎيابالغ
ذیل
شرح
ﻣﺮاﺣﻞ به
ﭘﻴﮕﻴﺮيمالیاتی
1366واوراق
مصوب
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ واﻗﻊ
اﺧﺘﻼف
ﻫﻴﺌﺖ
آن ﺑﻪ
اســفندماه ﭘﺮوﻧﺪه
ﺟﻬﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﺟﺪول اﻳﻦ آﮔﻬﻲ
این آگهی جهت حل و
جدول
شرح
ﻃﺒﻘﻪ به
ساعت-مقرر
در تاریخ و
اســت طبق
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﭼﻬﺎرم
اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻴﺮاز
قانوناداره
اﻳﺴﺘﮕﺎه -10
در ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ-
فصل پرونده و پیگیری مراحل آن به هیئت های حل اختالف مالیاتی واقع در بلوار
فرهنگ شهر -ایستگاه  -10اداره امورمالیاتی شیراز  -طبقه چهارم مراجعه نمایید.
ردﻳﻒ

1

2

3
4

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺷﻤﺎره

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ/ﻛﺪ
ﻣﻠﻲ

ﻓﺮوﺗﻦ

داوودي

رﺿﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ داودﻓﺮ

2301728994

شناسه آگهی1225270 :

ﻧﺎم

واﺣﺪ
ﺑﻮاﻧﺎت

ﺑﻮاﻧﺎت

ﺑﻮاﻧﺎت

ﺑﻮاﻧﺎت

ﻋﻤﻠﻜﺮد

1391

ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

11686800

1392

ﻣﺸﺎﻏﻞ

1391

ﻣﺸﺎﻏﻞ

1391

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد

ﻣﺸﺎﻏﻞ

4260510
2997000

16329530

ﺷﻤﺎره
ﺑﺮگ

4862

3944

4332
4864

ﻣﻮرﺧﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺴﻪ

1397/4/31

1400/10/13

1397/04/25

1400/10/13

1398/4/29

1397/04/31

1400/10/13

1400/10/13

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻓﺎرس

آگهی تغییرات شرکت نان آوران افتاب المرد شرکت تعاونی به شماره ثبت  943و شناسه ملی 14000215102
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/02/08و به موجب تائیدیه شماره  1400/11216مورخ  1400/02/14اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شهرستان المرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :بدریه احمدپور و زینت منصورزاده و زهرا نصیری به ســمت اعضاء اصلی هیأت مدیره ومحمدرضا نصیری به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعاونی برای مدت  3سال انتخاب گردیدند.
 خلیل خلیلی به شماره ملی  5159729224به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی و زینب نصیری به شماره ملی  5150012671به سمت بازرس علیالبدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شناسه آگهی()1227772
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

آگهی تغییرات شرکت نان آوران افتاب المرد شرکت تعاونی به شماره ثبت
 943و شناسه ملی 14000215102
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1400/02/08و به موجب
تائیدیه شــماره  1400/11216مورخ  1400/02/14اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شهرستان المرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعییــن گردیدند :خانمبدریه احمدپور به سمت رئیس هیئت مدیره ،خانم زینت منصورزاده
به ســمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم زهرا نصیری به سمت
منشی هئیت مدیره انتخاب شدند.
 خانم بدریه احمدپور به شــماره ملی  4723309292برای مدت 2سال به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردید.
 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل :چک ،سفته،بــرات ،و اوراق بهادر با امضاء ثابت خانم بدریه احمدپور (مدیرعامل
و رئیس هیات مدیره) به اتفاق امضای خانم زینت منصورزاده (نائب
رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق
عادی و نامه های اداری با امضای خانم بدریه احمدپور (رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی()1227771
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034004718هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی قربان امینی فرزند محمد به شــماره شناسنامه  275صادره از
شیراز در یکباب خانه به مساحت  190/86مترمربع پالک فرعی  1623از
 2076اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2076اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی عوض کاظمی احمدآبادی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/15 :
/4872م الف
ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز

جوان
دوشنبه  1آذر 1400

مردی بود که دیگر هیچ کاری نداشت انجام دهد .نه همسری داشت و
نه فرزندانی .بی کار بود و وقتش را صرف این می کرد به تمام چیزهایی که
می دانست دوباره فکر کند.
به این که فقط یک اسم و فامیل داشته باشد راضی نبود .می خواست
بداند اصل و ریشه اسمش از کجاست .به همین خاطر روزها کتاب ها را
ورق می زد تا این که باالخره اسمش را پیدا کرد.
وقتی همه آنچه را که می دانست یک جا کنار هم گذاشت ،شد همان
چیزهایی که همه ما می دانیم.
می دانست که باید دندان هایمان را مسواک کنیم .خبر داشت که گاوها
به طرف پارچه قرمز حمله ور می شوند و گاوبازها در اسپانیا هستند.
می دانست کره ماه به دور زمین می چرخد و این که ماه صورت ندارد
و آن چیزی که ما می بینیم چشم و بینی نیست بلکه چاله ها و کوه های
روی سطح ماه هستند.
از وجود سازهای بادی و کوبه ای هم خبر داشت .می دانست نامه باید
تمبر داشته باشد ،باید از خط عابر پیاده عبور کرد ،نباید حیوانات را آزار
داد .از این که هنگام سالم کردن با دیگران دست می دهیم و کاله از سر
برمی داریم هم مطلع بود .می دانست کالهش نمدی است و از پشم شتر
ساخته شده .شترهای یک کوهان و دو کوهان را هم خوب می شناخت.
حتی از محل زندگی شان یعنی صحرا و این که صحراها پوشیده از شن
هستند خبر داشت.
همه اینها را می دانست .خوانده بود ،برایش تعریف کرده بودند ،در سینما
دیده بود .صحرا را به چشم خودش هرگز ندیده بود ولی خوانده بود که
صحرا پر از شن هست .از جریان کشف آمریکا توسط کلمبوس هم خبر
داشت .و این که کلمبوس معتقد بوده کره زمین گرد است .می دانست که
زمین هم گرد است.
از زمان کشف این موضوع به بعد دیگر زمین کروی است .اگر از یک
نقطه روی آن مستقیم به جلو حرکت کنی دوباره به همان جایی می رسی
که شروع کرده بودی .فقط چون که کروی بودنش را نمی توان به چشم
دید مردم مدت های مدیدی نمی خواستند این حقیقت را بپذیرند .وقتی
آدم اطراف را تماشا می کند ،زمین صاف و مستقیم است ،یا حداکثر پستی
و بلندی دارد .از درخت پوشیده شده و پر از ساختمان است و هیچ کجایش
خمیدگی یک کره را ندارد .آن جایی هم که به شکلی به سمت خمیدگی
می رود دریاست ،جایی که در انتها دریا به ساحل می رسد و نمی توان
تشخیص داد که آیا زمین و یا دریا خمیدگی پیدا می کنند یا نه.
از دور این طور به نظر می رسد که صبح ها خورشید از داخل دریا باال
می آید و شب ها هنگام غروب به داخل دریا برمی گردد.
همه ما می دانیم که حقیقت چیزی دیگری است .خورشید از جایش
تکان نمی خورد .فقط این زمین است که به دور خودش می چرخد و با هر
چرخش کامل یک روز تمام می شود.
این را همه ما می دانیم .آن مرد هم می دانست.
می دانست که اگر بزند به راه و بی وقفه مستقیم برود باالخره بعد از
روزها ،هفته ها ،ماه ها و سال ها برمی گردد به همان جای اولش .اگر همین
اآلن از پشت میزش بلند شود و راه بیفتد ،بعدا دوباره سر از آن طرف میز
درمی آورد.
مرد گفت« :می دونم ،اگر همین طور مستقیم بروم دوباره به میز خودم
می رسم».
ادامه داد« :این رو خودم هم می دونم .ولی تا وقتی که امتحانش نکنم
مطمئن نمی شم».
بلند گفت« :مستقیم به جلو می روم».
چون هیچ کاری نداشت می توانست راحت راه بیفتد و برود .هر کسی که
کاری نداشته باشد می تواند خیلی راحت بزند به راه .اما همین کارهای به
ظاهر آسان سخت ترین کارها می شوند.
خانه ی کارگری روی تپه ،امشب کودکی را دربر دارد که می میرد .پریده رنگ
و آرام ،مانند آدمک چینی بازیچه ها ،در بسترش دراز کشیده است .دیگر به
اسباب بازی هایش دست نمی زند .برادرهایش سخت مشتاق آنها هستند اما
پسر خشمگین است« .اینها خیلی گران تمام شده ،اسباب بازی های مریض
است!» همه ی آنها را به آرزوی سالمت و نشاط بچه روی لحاف چیده اند:
یک اسب چرخ دار ،یک دلقک سرخ و زرد ،یک میمون مخمل پوش ،یک دست
اسلحه ی رومی با یک کاله خُ ود واقعیُ ،گل کمری با خورشید و زین و یک
شمشیر کوچک.
تنها یک بازی هنوز سرگرمش می کند :گاهی وقتی که مادر ،با تن لرزان به
طرف او خم می شود ،کودک با زاری می گوید:
بدوز ،مامان ،بدوز!زن بیچاره پا بر روی رکاب می گذارد و چرخ خیاطی را آهسته به کار
می اندازد و چرخ خیاطی برای سرگرم کردن کودک او مانند حیوان وفاداری
خِرخِر می کند....
پدر ،پشت سر دکتر وارد شده است .قدرت کار کردن نداشت اما ناچار بود .در
کارگاه همکارانش به او گفتند:
تو بگذار برو.و سرکارگر که پیرمردی بود گفت:
وقتی که آدم نصف دلش در خانه باشد ،دیگر حال کار کردن ندارد.به این ترتیب ،اکنون با چهره ای فشرده از رنج و عذاب ،در خانه است .مادر
در آشپزخانه منتظر است .روی پاگرد پلکان همسایه ها با صدای آهسته حرف
می زنند و دو بچه ی کوچک تر را ساکت می کنند.
فقط «پی یر» بچه ی بزرگ تر ،با شلوار کوتاهش ،با پیشانی پهن ،موهای
کمرنگ و قیافه ی کودکانه جدی ،همراه دکتر ،بی آنکه دیده شود ،توی اتاق
خزیده است .هرچند که از این کار به شدت منعش کرده بودند! هیچ سر و
صدایی نکرده ،و در پستویی میان قالب های ماهی گیری و سایبان ها مخفی
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زمین گــــرد است
پتر بیکسل
ترجمه :احسان کشاورزیان

شاید مرد هم این موضوع را می دانست ولی خودش را به ندانستن نزد و
رفت یک کره زمین خرید .از جایی که ایستاده بود خطی به دورش کشید
تا دوباره به نقطه اول رسید.
سپس از پشت میزش بلند شد ،رفت جلوی خانه اش و به طرفی که
می خواست برود نگاهی انداخت .دید خانه ای سر راهش است .مسیرش از
این خانه رد می شد و اجازه نداشت آن را دور بزند .چون ممکن بود مسیرش
را گم کند .به همین خاطر هنوز نمی توانست سفرش را آغاز کند.
برگشت پشت میزش .کاغذی برداشت و رویش نوشت« :یک نردبان
بزرگ احتیاج دارم ».بعد فکر کرد ،خب پشت خانه هم که جنگل است
و باالخره چندتایی درخت هم سر راهم هستند و باید از آنها باال بروم .به
همین دلیل نوشت« :طناب الزم دارم و کفش مخصوص برای باال رفتن
از درخت».
خب ممکن است موقع باال رفتن از درخت برای آدم اتفاقی بیفتد.
پس نوشت« :یک جعبه کمک های اولیه هم می خواهم .همین طور یک
بارانی ،کفش کوهنوردی و کفش پیاده روی ،چکمه و لباس های زمستانی
و تابستانی .یک گاری هم الزم دارم تا نردبان و طناب و وسایل باال رفتن،
جعبه کمک های اولیه ،کفش ها و لباس هایم را در آن بگذارم».
باالخره همه وسایل مورد نیازش را پیدا کرد .ولی از پشت جنگل
رودخانه ای عبور می کرد که پل روی آن در مسیر حرکت مرد قرار نداشت.
روی کاغذ نوشت« :قایقی الزم دارم ،و یک گاری برای حمل قایق و
یک قایق دیگر برای هر دو گاری و سومین گاری برای دومین قایق».
برای کشیدن دو گاری دیگر به دو کارگر هم احتیاج داشت .این دو کارگر
هم کفش و لباس داشتند و گاری برای حمل آنها الزم بود ،به عالوه کارگر
دیگری که گاری را برایشان بکشد .تمامی این گاری ها را هم باید از روی

خانه سر راه عبور می داد .به همین خاطر یک باالبر و یک راننده باالبر الزم
قایق باالبر
داشت .همین طور یک قایق برای باالبر و یک گاری دیگر برای ِ
و یک کارگر که گاری باالبر را بکشد .خب این کارگر هم خودش یک گاری
الزم داشت تا وسایلش را در آن بگذارد و البته کارگری که گاری را براند.
مرد گفت« :خب حاال دیگر همه چیز کامل شد و می توانم سفرم را
آغاز کنم».
او از این موضوع خوشحال بود که به خاطر وجود باالبر دیگر احتیاجی به
نردبان و طناب و کفش مخصوص برای باال رفتن از درخت ندارد.
با این حساب وسایلش کمتر می شد .فقط یک جعبه کمک های اولیه،
یک بارانی ،کفش کوهنوردی ،کفش پیاده روی ،چکمه و لباس .به همراه
یک گاری ،یک قایق ،یک گاری برای قایق ،یک قایق دیگر برای گاری ها،
یک گاری برای قایق و گاری اولی .دو کارگر و یک گاری برای وسایلشان.
کارگری که گاری این دو کارگر را بکشد ،یک باالبر و راننده ،یک قایق
قایق باالبر را
قایق باالبر ،یک کارگر که
ِ
گاری ِ
برای باالبر ،گاری برای ِ
قایق باالبر تا وسایلش را
بکشد ،گاری دیگری برای کارگر کِشنده
ِ
گاری ِ
در آن بگذارد و باز کارگری که این گاری را براند ،خب به هر حال کارگر
می خواست تا جایی که می شد گاری کمتری با خودش ببرد.
حاال مرد باالبر خیلی بزرگی الزم داشت تا با آن باالبر اولی را از روی
خانه های سرراهش عبور دهد .و خب به دنبالش راننده ای و قایقی برای
باالبر بزرگ تر هم احتیاج داشت و البته گاری ای برای قایق باالبر.
باالخره کارگری هم باید این گاری را می کشید که خودش به یک گاری
برای لباس هایش احتیاج داشت .برای کشیدن این گاری آخر کارگر دیگری
الزم بود تا بتواند هم وسایل خودش و راننده باالبر را روی گاری بار بزند،
در این میان هم در یک گاری صرفه جویی می شد.

کودک و شمشیر
روژه دوینی
ترجمه :رضا سیدحسینی

شده است .می ترسد ،زیرا از الی در پدرش را می بیند که با چهره ی منجمد،
خاموش و بی حرکت گریه می کند .دو قطره اشک ،آهسته روی گونه هایش
می لغزد ،بعد دو قطره ی دیگر ،بعد دو قطره ی دیگر ...صدای بم و مهربان دکتر
را می شنود که می گوید:
شما مرد هستید! زنتان را آماده کنید .چون امشب می آیند بچه اش را ببرند.«پی یر» به آشپزخانه رفت .مثل اینکه مادر همه چیز را شنیده بود .او بر روی
آجر فرش سیاه ،در میان تکه های هیزم پراکنده ،زانو زده و بی اراده یک قاشق
چوبی را در ظرفی می چرخاند .بچه ی بزرگ خانواده که قدش از مادر زانوزده
هم کوتاه تر بود ،دست ها را دور گردن او حلقه کرد و آهسته گفت:
مامان ،چه کسی قرار است بیاید؟آنگاه مادر قدری گریه کرد که تسکین یافت .و پسرش مانند مرد بزرگی او
را به طور جدی بوسید ،مادر گفت:
باید هر سه تان خیلی عاقل باشید و زود بخوابید .قرار است یک آدم بد،خیلی بد بیاید و «میمی» کوچولو را ببرد.
«پی یر» به اتاق دیگر رفت .پدر ،همانجا در پنجره نشسته است .آفتاب دم
غروب ،بر روی شیشه ی پنجره می خزد .از شکاف پرده که به طور سه گوش
باال کشیده اند ،تکه ی وسیعی از شهر آبی رنگ ،پر از خانه های متعدد دیده
می شود.
پدر ،مانند کسانی که عادت ندارند در اثنای هفته بیکار باشند ،نمی داند

چکار کند ،و با انگشتان خشن و سیاهش ،بازیچه ها را روی لحاف زیبا و نو که
گل های قرمز دارد می چیند.
«پی یر» نزدیک می شود ،مدتی منتظر می ماند و بعد می گوید:
پدر اجازه می دهی که شمشیر کوچک را بردارم .آن را خودش به منداده بود.
مرد که از چنین درخواستی جا خورده است ،نگاه خشم آلودی به پسرش
می اندازد ،چنانکه گویی بچه کفر گفته است .غرغر می کند:
برو گم شو ،دیگر چشمم به رویت نیفتد.بعد ،چون شام هنوز حاضر نیست ،و ساعتی است که معموال کارگاه ها
تعطیل می شود ،مدتی کوتاه به میخانه ی پایین می رود تا درباره ی بدبختی
با رفقا صحبت کند.
و بعد ،شب فرا رسیده است .خانه در خواب است و محله ی تاریک کنار شهر
نیز بر دور آن به خواب رفته است ...اما پدر و مادر ،در دو طرف رختخواب شب
زنده داری می کنند ،گویی می خواهند کوچولشان را از دستبرد آن دزد نامرئی
که قرار است بیاید حفظ کنند.
و بیچاره ها که غم و اندوه خردشان کرده است ،با چهره ای به رنگ خاک
با گوشه های آویزان دهان ،مانند کسانی که گریه می کنند ،بر روی صندلی ها
خوابشان می برد.
خواب بلندش و با
در همان لحظه است که «پی یر» کوچولو ،با پیراهن
ِ
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خیلی خب ،پس مرد دو باالبر می خواست ،هشت گاری ،چهار قایق و
نه کارگر .باالبر کوچک جایش روی قایق اول بود .روی قایق دوم باالبر
بزرگ تر قرار می گرفت .گاری اول و دوم هم سوار قایق سوم می-شدند،
روی قایق چهارم هم گاری های سوم و چهارم قرار می گرفتند .برای
گاری های پنج و شش یک قایق و برای هفت و هشت هم قایق دیگری
الزم داشت.
این دو قایق را هم که باید با دو گاری می کشیدند و باز قایقی برای
این دو گاری .به همین ترتیب گاری ای برای قایق آخر .و سه کارگر برای
کشیدن گاری ها .گاری برای لباس هایشان و کارگری برای کشیدن گاری
این سه کارگر .این گاری لباس ها را می توان روی قایقی بار زد که تنها
یک گاری دارد.
مرد به هیچ وجه به این موضوع فکر نکرده بود که برای دو باالبرش
باالبر سوم بزرگ تری الزم دارد ،و برای سومی باالبر چهارمی ،برای
چهارمی باالبر پنجمی و همین طور تا آخر.
ولی به این فکر کرده بود که بعد از رودخانه نوبت به کوه می رسد و
نمی شود گاری ها و قایق ها را برد آن طرف کوه.
اما قایق ها را باید از کوه رد می کرد .چون پشت کوه دریا بود .برای این
کار به چند کارگر احتیاج داشت ،و همین طور قایق هایی تا با آن کارگرها
از دریا عبور کنند ،و البته کارگرانی که این قایق ها را حمل کنند .گاری
برای لباس هایشان هم مسلما باید تهیه می شد ،قایق هایی هم برای گاری
لباس ها.
مرد کاغذ دومی برداشت و رویش هزینه ها را نوشت.
یک جعبه کمک های اولیه می شود  7فرانک و  20راپِن .بارانی 52
فرانک ،کفش کوهنوردی  74فرانک 43 ،فرانک کفش های پیاده روی،
چکمه هم که مجانی نیست و تازه پول لباس ها هم هست.
یک گاری هم خرجش از همه اینها بیشتر می شود .قیمت یک قایق هم
خیلی زیاد است و هزینه خرید یک باالبر از خرید یک خانه هم بیشتر است.
قایق حمل باالبر بزرگ تر از قایق معمولی است و برای چنین قایقی باید
پول بیشتری داد .گاری برای جابه جایی یک قایق بزرگ باید خیلی بزرگ
باشد که خب گران تر هم هست .کارگرها هم دستمزد می خواهند .از اینها
گذشته باید آدم برود دنبالشان بگردد و پیدا کردن کارگر برای این کار هم
خیلی آسان نیست.
فکر این هزینه ها مرد را مأیوس و دلگیر کرد .چون به تازگی هشتاد سالش
شده بود و اگر می خواست پیش از مرگش برگردد باید عجله می کرد.
بنابراین تنها چیزی که می ماند ،خرید یک نردبان بود .نردبان را گذاشت
روی دوشش و آهسته به راه افتاد .رفت به طرف خانه سر راهش .نردبان را
به خانه تکیه داد ،امتحانش کرد که ببیند محکم سر جایش هست یا نه و
بعد از آن آهسته باال رفت.
وقتی فهمیدم سفرش واقع ًا جدی است صدایش زدم« :صبر کنید،
برگردید ،این کار شدنی نیست».
ولی دیگر صدای مرا نمی شنید .رسیده بود روی سقف و داشت نردبان
را باال می کشید .با مشقت زیاد نردبان را از روی شیروانی به دوش کشید،
گذاشتش آن طرف خانه .مرد حتی یک بار هم پشت سرش را نگاه نکرد
و از دید پنهان شد.
من او را دیگر ندیدم .ده سال پیش این اتفاق افتاد و آن موقع او هشتاد
سالش بود.
اآلن نود ساله شده .شاید قبل از رسیدن به چین تأملی کرده و دست از
سفرش برداشته باشد .شاید هم تا حاال مرده.
ولی گاه گداری از جلوی خانه اش رد می شوم و چشم به غرب می دوزم.
خیلی خوشحال می شوم که روزی خسته و آهسته ،ولی خندان از جنگل
بیاید بیرون ،به من نزدیک شود و بگوید« :حاال باور کردم که زمین گرد
است».
پاهای برهنه به طرف تختخواب می خزد .شعله ی چراغ کم نوری می لرزد.
هیچ کس از جای خود تکان نمی خورد.
آنگاه کوچولوی بیچاره دست به مجموعه ی اسلحه برده شمشیر مورد نظر را
از غالفش می کشد و می برد« .پی یر» با شمشیر فرار می کند و شمشیر وقتی
که از برابر چراغ می گذرد برق می زند .به سرعت و بی صدا به طرف وسایل
خودش می رود و مشغول لباس پوشیدن می شود .اکنون با پیش بند و کاله بره
و کفش های بندی بی صدا آماده است.
کلون در اتاق ،بسته است .روی چهارپایه ای می رود ...روی پنجه های پا
بلند می شود و به خودش فشار می آورد و شمشیر کوچک روی دستگیره در
می خزد و صدا می کند.
آنگاه ،مادر ،معلوم نیست تحت تأثیر چه احساسی از خواب می پرد و فریاد
می زند:
بروم نگاه کنم ببینم بچه ها رویشان را باز نکرده باشند! و مانند دیوانه هابرمی گردد و می پرسد:
ژان! «پی یر» کجاست؟ تو رختخوابش نیست!و پدر مثل اینکه ضربه ای به صورتش خورده باشد از جا می پرد و می گوید:
خوب نگاه کردی؟و می گردند ،می گردند و مانند کابوس زده ها همه جا را زیر و رو می کنند...
مادر با صدای آهسته تکرار می کند:
«پی یر» کجایی؟ بیا!
و وقتی مرد ،بی آنکه بداند چه می کند ،در آپارتمان را باز کرد ،پسرش را دید
که با چهره ی وحشت زده و قامت راست ،شمیر به دست رو به تاریکی ایستاده
است و انتظار می کشد.
پسرک به دیدن پدرش با غرور و جدیت و با صدای آهسته گفت:
پدر جان ،عصبانی نشو ،می بینی که منتظرشم تا نگذارم بیاید و برادرم راببرد .و دزد نامرئی که از پلکان باال می آمد ،لحظه ای درنگ کرد...

آگهی
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمان مهر گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  39481و شناسه ملی 14003986260
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/08/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت  .سرمایه شخصیت حقوقی  :مبلغ 34000000ریال مشتمل بر 34000000ریال سرمایه نقدیو  0ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به  1000سهم  34000ریالی که  1000سهم با نام عادی می باشد و مبلغ  34000000ریال نقدا پرداخت و مبلغ  0ریال بقیه
از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
شناسه آگهی()1227773
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی گودرز ممسنی شرکت تعاونی به
شماره ثبت  172و شناسه ملی 14002463388
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/06/20و به موجب تائیدیه شماره  741/8934مورخ 1400/02/29
اداره تعاون روستایی شهرستان رستم ترازنامه و حساب های سود و
زیان سال مالی منتهی به سال  1398تصویب گردید.
شناسه آگهی()1227770
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رستم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خوشمزه
سهامی خاص به شماره ثبت 647
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا
در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت
 16مورخ  1400/9/13در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد حضور
بهم رسانید.
دستور جلسه:
-1تصمیم گیری درخصوص فروش امالک و اموال شرکت
-2سایر موارد
هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهزاد پروتئین پارس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  47207و شناسه ملی
14007077597
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1400/07/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیــل تعیین گردیدند :آقایهومان خورشیدی علی کردی به شماره ملی 2292886286
و خانم ســمنبر خورشــیدی علــی کردی به شــماره ملی
 2292885001برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
 خانم افســانه حســین خانی علی کردی به شــماره ملی 2281436551به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین رضوانی
به شــماره ملی  5159974075به عنــوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
 روزنامه عصر مردم جهت نشر آگهی های شرکت انتخابشد.
شناسه آگهی()1227711
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهزاد پروتئین پارس شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  47207و شناسه ملی 14007077597
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/07/19تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :خانمسمنبر خورشیدی علی کردی به شــماره ملی 2292885001به
سمت رئیس هیات مدیره آقای هومان خورشیدی علی کردی
به شــماره ملی  2292886286به ســمت مدیرعامل و نایب
رئیس هیئت مدیره
 کلیه اوراق و اســناد رسمی و بانکی و تعهد آور و قرار دادها باامضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و نامه های عادی
و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت دارای اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()1227710
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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آگهی
دوشنبه  1آذر 1400
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034005269هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آذر باصری فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه  7443صادره از شیراز
در یکباب ســوله به مســاحت  290مترمربع پالک  1271فرعی از 2145
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رسمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و
ایرج و اشرف الملوک و اقدس املولک ورثه ابوالقاسم پایدار به متقاضی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/4815م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034005270هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شهین باصری فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه  66صادره از شیراز
در یکباب سوله به مساحت  290مترمربع پالک  1271فرعی از  2145اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعــی از  2145اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و
ایرج و اشرف الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم پایدار به متقاضی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/4814م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی و بــه موجب پرونده
اجرایی کالسه  139904011123001025اجرای ثبت شهرستان سپیدان علیه
مصیب رحیمی موازی ده ســهم مشــاع از  34/66سهم مشاع از 173/3
سهم مشاع از  1300سهم از  6081سهم کل ششدانگ اراضی مکانیزه پالک
 283موضوع ســند اصالحات ارضی شماره  4070مورخ  91/4/13تنظیمی
دفترخانه  239هماشــهر از طرف تاج ماه جاویدی پارسیجانی احدی از
وراث مرحوم شاپور جاویدی پارسیجانی (ورثه مع الواسطه مرحوم خلیل
جاویدی پارســیجانی) به آقای مصیب رحیمی فرزند فضیل انتقال یافته
است .زمین مزبور دارای قابلیت کاشت زراعت دیم ،باغ آبی (در صورت
تأمین آب) و دارای امکانات موجود از جمله فنداسیون سنگ و سیمان به
ارتفاع  70سانتی متر و طول  153متر و یک حلقه چاه نیمه عمیق غیرفعال
و فاقد پروانه بهره برداری که طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری
به مبلغ  4/000/000/000ریال (در صورتی کــه منجر به بهره برداری از چاه
گردد) ارزیابی گردیده اســت و از ســاعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ
 1400/9/14در اداره ثبت اسناد و امالک ســپیدان واقع در بلوار ورودی
شهر از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ ارزیابی شروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است
پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق
مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی
گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در روزنامه عصرمردم درج لذا
خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حاضر و در جلســه
مزایده شرکت نمایند.
/88م الف
ثبت اسناد و امالک سپیدان
آگهی مزایده
به موجب پرونــده اجرائی به شــماره  139804011166000195/1له بانک
کشــاورزی استهبان علیه وراث ســیروس زارع -1زهرا صادقی مزیدی
-2امیرحســین زارع -3غزل زارع و راهنین نگهــداری گردابی و وراث
اصغر مبارکی که وارث نامبرده -1شهال شاهسونی همسر متوفی -2رضا
مبارکی -3الهام مبارکی -4مختار مبارکی -5لیال مبارکی -6رحیم مبارکی
-7سکینه مبارکی -8حسین مبارکی -9ابراهیم مبارکی -10مدینه مبارکی
-11کریم مبارکی -12رقیه مبارکی فرزندان متوفی که موازی دو ســهم
و هشــتاد و یک نود و ششــم سهم مشــاع از چهل و هشت سهم سهام
ششــدانگ مزرعه گورکان پالک  4340اصلی با حق الشــرب از چشمه
صدخون با حق اســتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن
آن واقع در استهبان -خیر بخش  13فارس به نام نگهدار گردابی به مبلغ
 2940000000ریال معادل دویست و نود و چهار میلیون تومان -2موازی دو
ســهم و دو هفتم سهم از شانزده سهم و نوزده بیستم سهم باستثناء ربع
اعیانی از  120سهم سهام ششدانگ مزرعه مبارک آباد پالک  4301اصلی
ملکی علی اصغر مبارکی به موجب سند /اسناد رهنی شماره  20371مورخ
 1382/10/16تنظیمی دفترخانه  67استهبان به انضمام کلیه مستحدثات و
منضمات و متعلقات شــرعیه و عرفیه که برابر نظریه کارشناس رسمی
دادگستری به مبلغ  2000000000ریال معادل دویست میلیون تومان ارزیابی
گردیده ،از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از ساعت  9الی 12
روز یکشنبه مورخ  1400/9/14در محل اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
واقع در فلکه دانشجو از مبالغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی
غیرمترقبه گــردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیــل در همان محل و
ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول
خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه
کارشناســی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی
در جلسه مزایده اســت .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ
فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت
تودیع نمایــد و در صورتی که ظرف مهلت مقــرر مانده فروش را به
حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید می گردد .ضمنا فاقد بیمه می باشد.
/850م الف
اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
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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  140060311034005267هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی راضیه باصری فرزند یوسفعلی به شماره
شناســنامه  1004صادره از شیراز در یکباب ســوله به مساحت 290
مترمربــع پالک  1271فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی اکبر و حســن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک
و اقدس الملوک ورثه ابوالقاســم پایدار به متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته 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 اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/4813م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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  140060311034005268هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی سوســن باصری فرزند یوســفعلی به شــماره
شناسنامه  2280718091صادره از شیراز در یکباب سوله به مساحت
 290مترمربع پالک  1271فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک و
اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم پایدار به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ 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 اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/4812م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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  140060311034005446هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی لطف اله زارعی فرزند خالق به شماره شناسنامه  231صادره
از شیراز در یکباب ساختمان به مساحت  163/40مترمربع پالک فرعی
 2375از  2148اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  254فرعی از 2148
اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از خانم زینب فروتن احدی از
ورثه مالک رسمی عبدالعلی فروتن محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/4804م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1400بخش  13فارس
شهرستان استهبان
برابــر مواد  11و  12قانون ثبت اســناد و امالک و ماده
 59آئین نامه اجرایی قانون مذکور اســامی اشــخاصی
که امالک آنها در ســه ماهه دوم سال  1400مبادرت به
درخواست ثبت شده است به ترتیب ذکر شماره به شرح ذیل جهت
اطالع عموم آگهی می گردد:
-1پالک -539آقای حســین توانگر فرزند رضا یک دانگ مشــاع از
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  179مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان -خیابان سلمان جنب قنادی شکرشکن
-2پالک -3362/78آقای غالمرضا باســتان فرزند محمد بیست و
سه سهم و سی و پنج صدم سهم مشاع از پنجاه سهم سهام ششدانگ
یک قطعه انجیرستان به مساحت  37717مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان -محل مشهور به سنگستانی
-3پالک -4033آقای علی کامگار فرزند قاســم ششدانگ یک قطعه
انجیرســتان به مســاحت  13908مترمربع واقع در بخش  13فارس
استهبان -روبروی کارخانه ماکارونی
-4پالک -4836خانم زهرا روحی اصطهباناتی فرزند حسین ششدانگ
یک درب باغ به مساحت  1332/75مترمربع واقع در بخش  13فارس
استهبان -محل مشهور به برهوتی
-5پالک -5470/19شــهرداری استهبان به شناســه ملی 14000152080
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  606/3مترمربع واقع در بخش
 13فارس استهبان -میدان دانشجو جنب انتقال خون
-6پالک -6988خانم فاطمه بیابانی فرزند علی آقا ششــدانگ یک
قطعه انجیرستان به مساحت  11478مترمربع واقع در بخش  13فارس
استهبان -محل مشهور به بناسک
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعــوی نموده و در دادگاه
مطرح اســت می تواند از زمان انتشــار این آگهی به مدت  90روز از
تاریخ انتشــار نوبت اول به آگهی های نوبتی و مدت سی روز نسبت
به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی مشعر به طرح دعوی خود را
به اداره ثبت اسناد و امالک استهبان تحویل نماید معترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .در غیر این صورت اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد .این آگهی در
دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/1 :
شناسه آگهی1211233 :
/4557م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

سال بیست و ششم شماره 7346

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  140060311034006057هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی مجید پروانه نژاد شــیرازیان فرزند حیدرعلی به
شماره شناسنامه  3623صادره از شیراز در ششدانگ یکباب کارگاه
به مساحت  572/47مترمربع پالک  13100فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی بهزاد دهقانی به متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/15 :
/4871م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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  140060311034005529هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ســردار غریبی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 286
صادره از شیراز در یکباب خانه به مساحت  250مترمربع پالک 1273
فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از 2145
اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک رسمی اکبر و حسن و
غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک و اقدس الملوک ورثه
ابوالقاسم پایدار به متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/4811م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/20353بخش  3شیراز
خانم پوران ابوالقاســم پور بــا ارایه اقرارنامــه  35393تاریخ 1400/8/4
تنظیمی دفترخانه  125شــیراز و با تســلیم  2برگ استشــهادیه که در
دفترخانه  125شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک برگ سند
مالکیت مربوط به پالک  8/20353بانضمام انباری ســه به پالک 20373
و پارکینگ ســه به پالک  20393واقعات در بخش  3شیراز که ذیل ثبت
 140901صفحه  317دفتر  794به نام وی ثبت و ســند مالکیت به شماره
چاپی  494723صادر و به موجب سند رهنی شماره  25014دفترخانه 144
شیراز در رهن بانک کشــاورزی قرار دارد ،به دلیل سهل انگاری مفقود
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است.
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود که
هر کس نســبت به تملک 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 ســند مالکیت با خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /4878م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311005000648هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای منوچهر کریمیان فرزند محمد به شــماره شناسنامه 113
صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  248/8مترمربع
پالک  2فرعی از  1862اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1862اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری مع الواســطه از مالک رسمی
آقایان احمد و حسن و حسین و اســماعیل و محمود و محمد و اصغر نام
خانوادگی همگی مستقیمی و خانم ها نزهت و مریم هر دو نام خانوادگی
مستقیمی مشاع ًا بالســویه و تعدادی از ورثه بی بی جان ایزدی و طاهره
رفعت اهلل و عنایت اهلل و میمنت شــهرت همگی ایزدی و تعدادی از ورثه
زری مستقیمی (محمد ابراهیم و گوهر و نسرین و مسعود شهرت همگی
بینایی) و طوبی مستقیمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/1 :
/663م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400

حسب ماده  12قانون ثبت و  59آیین نامه قانون مذکور رقباتی که در سه ماهه دوم سال  1400در حوزه ثبتی شهرستان نی ریز
واقع در بخش بیســت و دو فارس تقاضای ثبت شده با ذکر شماره پالک ،نام و نام خانوادگی متقاضی ،نوع ملک و محل وقوع
آن به شرح ذیل آگهی می گردد.
-933/1علی رضا مهدوی فرزند مهدی و حمیدرضا اصل مهدوی فرزند مهدی مشــاعا بالمناصفه ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  244/23مترمربع متخذه از  933اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به محله شادخانه
-1854/48لیال صنعتی فرزند عبدالحســین ششدانگ یک قطعه زمین جای معبر متروکه به مســاحت  32/53مترمربع متخذه از  1854/4واقع در
نی ریز بخش  22فارس مشهور به اراضی مسلمه
-2180/1حسن دیده جهان فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت  184مترمربع متخذه از  2180اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به محل چنارسوخته کوچه گود عربان
-2345/26سجاد رافعی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  276مترمربع متخذه از  2345اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به کوچه پای اهر
-2679/157علی عفت کار فرزند آهن ششــدانگ یک قطعه زمین جای شــارع متروکه به مساحت  45/56مترمربع متخذه  2679اصلی واقع در
نی ریز بخش  22فارس (جهت الحاق به پالک )2679/9
-3440/6ســید حمید مرتضوی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه زمین جای شارع متروکه به مساحت  14/20مترمربع متخذه از  3440/1واقع
در نی ریز بخش  22فارس
-3475/25ابراهیم حامدی پور فرزند خان بابا ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  199/75مترمربع متخذه  3475اصلی واقع در نی ریز بخش 22
فارس مشهور به زمین دشت کتون
-3519/7ناصر فخاری فرزند غالمحســین و لیال دیده گاه فرزند عبدالحسین مشاعا بالمناصفه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  219مترمربع
متخذه  3519اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به زمین شیخی
-3558/50هادی مبارکی فرزند حســین ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  50مترمربع متخذه از  3558اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به گود نداو
-3572/29منصور مزیدی مرادی فرزند چراغعلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  112/73مترمربع متخذه از  3572اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به زمین مالمحمد قاسمی
-3726/1علیرضا زردشــت فرزند دران ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  170مترمربع متخذه از  3726اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به کوی آباد زردشت
-3784/262حبیب اله کاملی فرزند غالمحســین ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  283مترمربع متخذه از  3784/2واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به باغ رزی
-3797/1محمدحسن زردشت فرزند رضا و عشرت زردشت فرزند رضا مشــاعا بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200/32مترمربع
متخذه از  3797اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به مالحسنی
-4729/2مسعود پارسانژاد فرزند مرتضی ششــدانگ یک درب باغ به مساحت  4384/25مترمربع متخذه از  4729اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به زمین دلو
-6398فاطمه جلوداری فرزند غالمرضا موازی  23960ســهم مشــاع از  45526سهم سهام ششــدانگ یک قطعه انجیرستان تحت پالک 6398
باقیمانده به مساحت  45526مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به انجیر پلنگان
-6398رقیه غالمی فرزند علی محمد موازی  21566سهم مشاع از  45526سهم سهام ششدانگ یک قطعه انجیرستان تحت پالک  6398باقیمانده
به مساحت  45526مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به انجیر پلنگان
-7361/148ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  166/64مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/149ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  198/81مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/150ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  217/57مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/151ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  254/09مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/152ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  214/02مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/153ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  194/83مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/154ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  241/14مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/155ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  214/03مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس
-7361/156ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  367/54مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس
لذا طبق ماده  16قانون ثبت و ماده  86اصالحی آیین نامه هر کس نســبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی
نموده و در دادگاه مطرح اســت می تواند اعتراض خود را یا گواهی مشعر بر طرح دعوی ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی
به اداره ثبت اســناد و امالک نی ریز نماید و سپس بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست
خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت اســناد و امالک تحویل نماید در غیر این صورت با ارایه
گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
می دهد .ضمنا مهلت اعتراض به آگهی نوبتی اصالحی به مدت سه روز از تاریخ انتشار نوبت اول می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/1 :
شناسه آگهی1209934 :
/4529م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی
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شناسایی  ۴۳۴۰بیمار جدید کووید ۱۹در کشور
 ۱۰۴تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت
۴هــزار و  ۳۴۰بیمار جدید کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شدند و متاســفانه  ۱۰۴بیمار نیز جان

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۹۵۶نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،از روز شنبه تا دیروز  ۳۰آبان

 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۴هــزار و  ۳۴۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۶۵۰نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۷۷هزار و  ۴۳۸نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۷۸۳هزار
و  ۴۲۵نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
ســه هزار و  ۴۰۹نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۳۷میلیون و  ۷۸۱هزار و  ۱۳۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۸شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۵۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۴۶شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

ربودن مالک یک شرکت پخش مواد غذایی در غرب تهران
مامــوران پلیس آگاهی چهــار آدم ربا را که
اقدام به ربایش مالک یک شــرکت پخش مواد
غذایی کرده بودند ،دستگیر کردند.
به گزارش ایســنا ۱۵ ،مهر ماه امسال ،مردی
که خود را مالک یک شرکت پخش موادغذایی
اعالم کرد با مراجعه به پلیس آگاهی اعالم کرد
که از سوی سرنشینان دو دستگاه سواری پراید
ربوده شده اســت .این مرد در اظهارات خود به
ماموران گفت :از محل کارم در بزرگراه شــهید
اشرفی اصفهانی خارج شدم که ناگهان چهار مرد
ناشناس ســوار بر دو دســتگاه خودروی پراید
نقرهای و سفید با تهدید چماق مرا سوار بر یکی از
خودروها کرده و به ســمت اسالمشــهر حرکت
کردند .آنها مرا به اتاقکی متروکه برده و در آنجا
حبس کردند و بعد از ســاعتی به سراغم آمده و
با تهدید مرا مجبور کردند که چهار فقره ســفته
به مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان و یک برگ رسید به
مبلغ  ۴۱۲میلیون تومان و سه برگه چک سفید
را امضاء کرده و به آنــان بدهم .این افراد حتی
 ۳۰۰هزار تومان پول نقد همراهم ،گوشی آیفون
و مدارک شناســایی ام را هم از من گرفتند و در
نهایت مرا در بیابانهای اطراف شــهرک واوان
رها کردند.
با کســب این اطالعات و با دســتور قضایی
بالفاصله تیمی از ماموران پلیس آگاهی رسیدگی
به موضوع را در دســتور کار خود قرار داده و در
نخســتین اقدام به محل ربودن این فرد مراجعه

کرده و تصاویر دوربینهای مداربســته را مورد
پایش و بررسی قرار دادند .در جریان این اقدامات
شــماره پالک خودروی آدم ربایان به دست آمد
و مامــوران از این طریق موفق به شناســایی
هویــت مالک خــودرو شــده و او را تحت نظر
قرار دادند.
در بررســیهای انجام شده از سوی ماموران
مشخص شــد که مالک خودرو در روز حادثه با

از ســوی همین حسابدار سابق انجام شده باشد
قوت گرفت و درهمین راســتا نیز با اخذ مجوز
قضایی ،حسابدار سابق و مالک خودرو دستگیر و
به مقر انتظامی منتقل شد.
با دستگیری دو متهم و انجام بازجویی از آنان
این افراد به طرح نقشه آدمربایی با همدستی دو تن
دیگر اقرار کردند که دو نفر دیگر نیز از ســوی
ماموران دستگیر شــده و این افراد نیز به طرح

حسابدار سابق شــرکت پخش غذایی متعلق به
شاکی دیدار داشته است .بنا به گفته شاکی او با
حســابدار شرکت اختالفات مالی داشته و همین
موضوع ســبب کدورت میان آنان شــده بود .با
کســب این اطالعات احتمــال اینکه آدم ربایی

نقشــه آدمربایی اعتراف کردند .انگیزه این افراد
نیز اختالفات مالی با مدیر این شرکت اعالم شد.
مرکز اطالع رســانی پلیــس پایتخت با تایید
ایــن خبر اعالم کرد که تحقیقات از چهار متهم
دستگیر شده همچنان ادامه دارد.

خود اعتراف کرده بود ،فوت کرد.
به گزارش ایســنا ،اکبر خرمدیــن پدر بابک
خرمدین به اتهام قتل دختر ،پسر و داماد خود در
زندان بود و اکنون شنیدهها حاکی از مرگ او در

فارس

زنی در شیراز ،یک سال جسد مومیایی شوهرش
را در منزل نگه داشت

رئیــس پلیس آگاهی اســتان فارس گفت :جســد مومیایــی یک مرد
زیر تختخواب همســرش در شیراز کشف و مشــخص شد این مومیایی
به مدت یک سال در این مکان مانده بود.
ســرهنگ كاووس حبيبي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در مردادماه سال  99خانمي جوان به پليس آگاهي استان مراجعه
و بيان داشــت كه برادر  45ســالهاش چند روز قبل از منزل خارج شــده و
تاکنون مراجعه نکرده است كه بررسي موضوع برای یافتن فرد مفقود شده
در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي افزود :كارآگاهان پليس آگاهي اســتان تحقيقات گسترده خود را در
اين زمينه آغاز كردند و با بدســت آوردن سرنخهاي جديد و با بررسيهاي
تكنيكي و اطالعاتي به همسر 43ســاله فرد مفقود شده مشكوك شدند و
وي را احضار كردند.
رئيس پليس آگاهي اســتان با بيان اينكه همســر فرد مفقود شــده در
بازجويي اوليه خود را بي اطالع از موضوع ميدانســت اما سرانجام در برابر
مستندات پليس لب به اعتراف گشود و گفت :همسرم اعتياد به مواد مخدر
داشــت و من با اين قضيه مشــكل داشتم و سال گذشــته وي را به قتل
رساندم.
سرهنگ حبيبي تصريح كرد :متهم در تحقيقات تخصصي اقرار كرد كه
همســرم اعتياد به شيشه داشت و شــب حادثه به دليل مصرف مواد مخدر
حال وي خراب شــد و چون از دست او بسيار عصباني بودم با مقدار زيادي
قرص وي را مســموم کردم و صبح كه بيدار شــدم متوجه شدم وی فوت
كرده است.
اين مقام انتظامي خاطر نشــان كرد :متهم در پاســخ به سوال خبرنگار
مبني بــر اينكه پس از فوت همســرت چه اقدامي انجــام دادي و چرا با
پليس و اورژانس تماس نگرفتي ،گفت :چون خيلي ترســيده بودم با فراهم
كردن نمك وي را موميايي و با شــن و ماسه او را در زير تختخواب اتاق
خوابمان دفــن كردم و پس از ازدواج مجدد در ایــن مدت ،تختخواب را
همانجا گذاشتیم.
رئيس پليس آگاهي استان با بيان اينكه با هماهنگي مقام قضایي جسد
فــرد متوفي در منزل خودش در زير تختخواب كشــف و تحويل پزشــك
قانوني شــد ،عنوان داشت :در بررســي تخصصيي انگيزه متهمه اختالفات
مالــي و خانوادگي بوده اســت و پــس از انجام مراحــل قانوني وي روانه
زندان شد.

کشف نيسان سرقتي در بیضا
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زندان بر اثر ایست قلبی است.
طبق گفتــه قاضی شــهریاری سرپرســت
دادســرای جنایــی تهران پدر و مــادر خرمدین
اعتراف کرده بودند که داماد خانواده خرمدین در
سال  ۱۳۹۰و دختر خانواده در سال  ۱۳۹۷را به

همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال
به سطل زباله به قتل رساندند.
شهریاری  ۲۷اردیبهشــت ماه از قتل بابک
خرمدین کارگردان ســینما توسط پدر و مادرش
خبر داده بود.

بین الملل

بارندگی شدید و سیل در جنوب هند قربانی گرفت

به گفته مقامات هند ،در پی چندین روز متوالی بارندگیهای سیل آسا و
وقوع سیالب در ایالت " آندرا پرادش" واقع در جنوب این کشور ،دست  کم
 ۱۷تن کشته و ده ها تن دیگر نیز مفقود شدهاند.
به گزارش ایســنا ،از روز پنجشنبه هفته گذشته دست  کم پنج منطقه در
این ایالت درگیر سیالبهای عظیم شده است.
بــه گفته مقامات پلیس محلی ،در پی ریزش ســاختمانی به دنبال این
بارشها در اواخر شب جمعه ،ســه تن جان باخته و به این ترتیب مجموع
قربانیان حوادث مرتبط با سیل در این ایالت به  ۱۷تن رسیده است.
بر اساس گزارش ها ،ده نفر که زیر آوار محبوس شده بودند نجات یافتند
با این حال هنوز دو تن دیگر همچنان مفقود هستند.
به گفته مقامــات محلی ،با ادامه عملیات امداد و نجات احتمال افزایش
تلفات ناشی از وقوع سیالب همچنان وجود دارد.
همچنیــن تیم های امــداد و نجات صدها خانــواده را نجات داده و به
پناهگاه ها منتقل کرده اند.
اوایــل روز جمعه نیز در پی واژگونی یک دســتگاه اتوبوس بر اثر وقوع
سیالب ۱۲ ،تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا به نقل از ای بی ســی ،بارش بــاران در جنوب هند
در این زمان از ســال غیرعادی نیســت با این حال کارشناســان هشدار
می دهند که تغییرات اقلیمی باعث تشدید مشکالت ناشی از این بارندگی ها
شده است.

بارشهای سیلآسا در غرب کانادا زندگی مردم
را مختل کرد

مقامات استان بریتیش کلمبیای کانادا اعالم کردند که نیروهای امدادی
اجســاد ســه تن که در پی رانش زمین در این منطقه ناپدید شده بودند را
پیدا کردهاند.
به گزارش ایســنا ،بارش بیســابقه باران در اســتان بریتیش کلمبیای
کانادا و وقوع ســیالب باعث کمبود مواد غذایی و ســوخت در این منطقه
شده است.
مقامــات غربیتریــن اســتان کانادا پــس از وقوع پدیدهای موســوم
به «رودخانه جوی» که باعث شد طی دو روز به اندازه یک ماه باران ببارد،

در این منطقه وضعیت اضطراری اعالم کردند.
بر اســاس گزارش هــا ،بارندگی شــدید باعث آبگرفتگــی جادهها و
خطوط راهآهن شــده و دسترسی این اســتان به دیگر نقاط را نیز مسدود
کرده است.
جوی مشابه دیگر نیز دیروز در شمال
پیشبینی میشود که یک سیستم ِ
بریتیش کلمبیا به وقوع بپیوندد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،همچنین حدود  ۱۴هزار
نفر در چندین منطقه در این استان دستور تخلیه اجباری دریافت کرده اند.

کشف محموله قاچاق ماریجوآنا در آمریکا

پلیس ایــاالت متحده از کشــف حدود  ۲۲۶تــن ماریجوآنای قاچاق
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،پلیس ایالت اورگن اعالم کرد :در یک عملیات دو روزه
حــدود  ۲۲۶تن ماریجوآنای قاچاق که ارزش تقریبی آن  ۵۰۰میلیون دالر
است در تعدادی انبار کشف و ضبط شد.
طبق اعالم پلیس ایاالت اورگن ،عملیات جستجو در پنج انبار صنعتی از
روز پنجشنبه آغاز شد .در این عملیات بیش از  ۱۰۰نفر دستگیر و بازجویی
شدند که بیشتر آنان پس از انجام تحقیقات آزاد شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز ،بنابر اعالم پلیس تحقیقات در
این رابطه برای چند هفته ادامه خواهد داشت و پس از آن جزئیات بیشتری
منتشر میشود.

آتشسوزی وسیع در ساختمانی در مرکز پاریس

رســانه ها از وقوع آتش سوزی نسبتا بزرگی در یک ساختمان در مرکز
پاریس خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،آتش سوزی مهیبی در یک ساختمان در مرکز پاریس
رخ داد که به دنبال این حادثه ابرهایی از دود ،فضای اطراف این ساختمان
را فرا گرفت.
پلیس در اطالعیه ای اعالم کرد :نیروهای آتش نشــان در محل حادثه
حضور دارند و از مردم درخواســت کرده که در محل وقوع آتش ســوزی
تجمع نکنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،هنوز جزئیاتی در مورد علت
وقوع این آتش سوزی منتشر نشده است.

فرمانده انتظامي بیضا از کشــف خودرو ســرقتي توسط ماموران گشت
پاسگاه بانش این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر اظهار داشــت :ماموران انتظامي پاسگاه بانش بیضا حين
گشــت زني در حوزه استحفاظي به يک دستگاه وانت نیسان که به صورت
بالصاحب در كنار خيابان رها شده بود مشکوک شدند.
وی افزود :با استعالم از ســامانه پليس آگاهي مشخص شد اين خودرو
سابقه سرقت از شهرستان را مرودشت دارد.
فرمانــده انتظامي بیضا با بيان اينكه خــودرو براي انجام مراحل قانوني
روانه پاركينگ شــد ،تصريح كرد :تالش برای شناسایي و دستگيري سارق
با جديت ادامه دارد.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در مرودشت

جانشين فرمانده انتظامی مرودشت از کشف انواع کاالی قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  300میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرهام عســكري در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :ماموران انتظامي مرودشــت در یک ایســت بازرسی مقطعی در
محور شیراز -اصفهان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی ادامه داد :ماموران در بازرســی از این خودرو 3 ،دستگاه کولر گازی،
تلویزیون و مایکروويو 4 ،حلقه الســتیک 44 ،بکس سیگار و  8کارتن انبه
قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.
جانشــين فرمانده انتظامی شهرستان مرودشــت با بیان اینکه برابر نظر
کارشناســان ارزش این محموله قاچاق یک میلیــارد و  300میلیون ریال
برآورد شــده است ،افزود :در این راســتا  2نفر دستگیر و با تشکیل پرونده
مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

عينكهاي قاچاق روانه بازار نشدند

فرمانــده انتظامی اقلید گفت :در بازرســي از يك ســواري  405انواع
عينكهاي قاچاق به ارزش  7ميليارد و  500ميليون ريال کشف شد.
ســرهنگ مراد صارمــی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
در این خصوص اظهار داشت :ماموران انتظامی کالنتری دژکرد اقليد حین
گشتزنی در محورهای مواصالتی اين شهرستان به یک سواري پژو 405
حامل بار مشکوک شدند و آن را با اقدامات فني و تخصصي توقيف كردند.

وی افــزود :ماموران انتظامي در بازرســی از اين خــودرو يك هزار و
 992عدد عینک خارجي قاچاق کشف و راننده را نيز دستگير كردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان اقليد با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال
مکشوفه را  7ميليارد و  500ميليون ريال برآورد کردهاند ،افزود :راننده براي
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

كشف قاچاق میلیاردی دركوهچنار

فرمانده انتظامی كوهچنار از کشــف كاالي قاچاق به ارزش يك میلیارد
و  200ميليون ریال خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمــدي در گفتوگو بــا خبرنگار پایــگاه خبری
پلیس ،در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :ماموران انتظامی كوهچنار
حين گشتزني در محورهاي مواصالتی این شهرستان به يك سواري پژو
 405حامل بار مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كه راننده بدون توجه
اقدام به فرار كرد.
ســرهنگ محمدی افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران
انتظامي موفق شــدند خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  470ثوب انواع
پلیور زنانه و  14جفت كفش خارجي قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامی كوهچنار با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه
را یــک میلیارد و  200ميليون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در اين
خصوص يك نفر دســتگير و بــراي انجام مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضایي شد.
این مقام انتظامی با بيان اينكه نيروي انتظامي با تمام توان با قاچاقچيان
كاال برخورد ميكند ،گفت :دســتگاههاي متولي امر بايد در اين زمينه ورود
پيدا كنند و با پليس همكاري داشته باشند.

دستگیری سارقان خانه بهزیستی در داراب

فرمانده انتظامی داراب از شناسایی و دستگیری  3سارق و كشف اموال
مسروقه به ارزش يك ميليارد ريال خبر داد.
سرهنگ علیرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر وقوع يك فقره
ســرقت از خانه بهزيستي واقع در بخش فســارود داراب ،پیگیری موضوع
به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامی پاسگاه پاسخن قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامي با اشراف اطالعاتی و تحقیقات محسوس و
نامحسوس موفق شدند در اين خصوص يك زن و شوهر  38و  40ساله و
همدست آنان (مرد) را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی داراب با ببان اينكه در بازرســي از مخفيگاه ســارقان
سابقهدار مقداري وسايل اسباب بازي كودكان ،در و پنجره ،تلويزيون ،كولر
آبي و آبگرمكن مسروقه كه متعلق به خانه بهزيستي بود كشف شد ،گفت:
كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند.
سرهنگ نوشاد خاطر نشــان كرد :متهمان پس از انجام مراحل قانوني
روانه زندان شدند.

دستگیری سارق با  15فقره سرقت در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری یک سارق و کشف  15فقره انواع
سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
با اعالم این خبر بيان كرد :در پی وقوع چند فقره ســرقت قطعات خودرو،
درون خودرو و اماکن خصوصی در فیروزآباد ،دستگیری سارق یا سارقان در
دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
فرمانــده انتظامی فیروزآباد افزود :مامــوران انتظامی با انجام تحقیقات
نامحســوس و بدست آوردن ســرنخهاي به جامانده در سرقتها ،یک نفر
متهم را در اين رابطه شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضایي وی را
دستگیر کردند.
سرهنگ جوکار بیان کرد :متهم در بررسیهای فنی به  15فقره سرقت
قطعات خودرو ،درون خودرو و اماکن خصوصی اعتراف کرد و با تشــکیل
پرونده براي انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

كشف  48کیلو ترياك از زين و خورجين
موتورسيكلت

فرمانــده انتظامی نيريز از کشــف  48کیلو تریاک در بازرســي از زين
يك دستگاه موتورسيكلت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعالم این خبر بيان كرد :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر نيريز حین
نظارت بر خودروهای عبوری در گردنه گچين به یک دستگاه موتورسيكلت
مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وی افــزود :راكب بدون توجه به ايســت پليس متــواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز با توجه به كوهســتاني بودن منطقه و تاريكي هوا
موتورسيكلت را رها کرده و متواري شد.
فرمانــده انتظامی نيريز بــا بيان اينكه در بازرســي از زين و خورجين
موتورســيكلت  48كيلو مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد ،تصريح كرد:
تالش براي دستگيري متهم متواري ادامه دارد.

اخاذی مأمور قالبی از دختران جوان
معاون مبــارزه با ســرقتهای خاص پلیس
آگاهی پایتخت از دســتگیری یک مامور قالبی
خبــر داد کــه با فریــب دختران جــوان از آنها
اخاذی می کرد.
سرهنگ کارآگاه علی کجوریان معاون مبارزه
با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ
در گفتوگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس
از دســتگیری یک مامور قالبی خبــر داد که با
فریب دختران جوان و بیهوش کردن آنان ،از آنها
اخاذی می کرد.
سرهنگ کارآگاه کنجوریان در تشریح جزئیات
خبر فوق اظهار داشت :چند روز قبل دختر جوانی
بــه اداره  ۵پلیس آگاهی پایتخــت مراجعه و از
مردی کــه مقدار زیادی پول از وی اخاذی کرده
بود ،شکایت کرد؛ دختر جواناعالم کرد که مدتی
قبل در صفحه اینســتاگرام با مرد جوانی به نام
کوروش آشنا شده که عکس های زیادی با لباس
نظامی در صفحه اینستاگرامش گذاشته و خودش
را هم مامور پلیــس معرفی کرد ،بعد از مدتی به
من پیشــنهاد ازدواج داد و باتوجه به شــغلی که

داشت با این ازدواج موافقت کردم.
دختر جوان در ادامه اظهاراتش افزود :چند روز
بعد از این پیشنهاد ،به بهانه صحبت درخصوص
زندگی آینده با من قرار گذاشــت و در میان راه
با دادن آبمیوه مسموم مرا بیهوش کرد و به باغی
در اطراف تهران برد و در حالی که من حال خوبی
نداشته و نیمه بیهوش بودم یک سری رسید از من
گرفت که نشان می داد من با میل خودم پول ها
را به حساب کوروش واریز کرده ام ،بعد هم کلی
عکــس و فیلم از من تهیه کــرد و با این تهدید
که اگر از این ماجرا به کســی حرف بزنم عکس
و فیلم هایم را در فضای مجازی منتشــر خواهد
کرد ،مرا آزاد کرد اما کوروش دســت بردار نبود و
مدام به بهانه انتشار تصاویر از من اخاذی میکرد،
اخــاذی های او ادامه داشــت و مــن در نهایت
تصمیــم گرفتم ماجرا را بــه پلیس اطالع دهم.
کارآگاه کنجوریــان تصریح کرد :با شــکایت
دختر جوان تحقیقات از ســوی کارآگاهان اداره
پنجم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شــد و در ادامه
تحقیقات ،کارآگاهان با شــکایت های مشــابه

مواجه شدند ،شــکایت هایی در خصوص مامور
قالبی که عکــس هایی با لباس های نظامی در
فضای مجازی منتشــر می کــرد و با این ترفند
اعتمــاد دختران و زنان جــوان و جلب کرده و با
کشاندن به باغی اقدام به مسمومیت و تهیه فیلم
و بعد از آنها اخاذی می کرد.
معاون مبارزه با ســرقت هــای خاص پلیس
آگاهــی پایتخــت اعالم کرد :با برررســی های
صورت گرفته از سوی کارآگاهان« ،کوروش» در
شهرســتانی در اطراف تهران شناسایی و پس از
هماهنگی های قضایی ،متهم جوان دستگیر شد.
کارآگاه کنجوریان گفت :مرد جوان به اخاذی های
خود اعتراف کــرد و گفت که لباس های نظامی
را از بیرون تهیه کــرده و با آنها عکس گرفته و
در صفحه اینستاگرامش قرار داده است و به این
شیوه اعتماد شــاکیان را جلب کرده و بعد هم با
مسمومیت و تهیه فیلم و عکس ،اقدام به اخاذی
می کرد.
گفتنــی اســت تحقیقات در رابطــه با جرائم
احتمالی این مامور قالبی ادامه دارد.
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در صورت تصویب دولت انجام میشود

در پرداخت ودیعه مسکن

بانکها همچنان سنگاندازی میکنند!

ترخیص خودروهای وارداتی با  ۶شرط
بــا دســتور رئیــس جمهــوری مبنی بــر پیگیری
وضعیــت خودروهای دپو شــده در گمرک ،پیش نویس
پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات
وزیــران ،به وزارت اقتصاد ارائه شــده تا در هیات دولت
مورد بررســی قــرار گیرد .در صــورت تصویب ،مهلت
شش ماههای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار
میگیرد تا طبق ضوابط تعیین شــده نسبت به ترخیص
اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،جریان تعیین تکلیف خودروهای دپو
شده در گمرک به  ۱۲هزار و  ۲۶۱خودرویی که طی سال
های گذشــته وارد گمرک و بنادر شد ولی به دلیل تغییر
سیاســت دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا
نکرد ،برمیگردد کــه در نهایت بعد از چند دوره مصوبه
هیات دولت  ۱۰ ،هزار و  ۱۲دســتگاه ترخیص و ۲۲۴۹
دستگاه باقی مانده است.
در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها
مطرح شد و گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت
خودروهای رســوبی بــه وزارت اقتصاد ارائــه کرد .این
در حالی اســت که به تازگی با توجه به دســتور رئیس
جمهــوری مبنی بر پیگیری جدی بــرای تعیین تکلیف
این خودروهــا ،گمرک ایران ،پیش نویس مصوبه برای
ترخیص خودروهای رســوبی را آماده و به وزارت اقتصاد
ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.
ثبت سفارش باید باز شود
پیشنویــس پیشــنهادی برای تصویــب در هیات
وزیران که از سوی ارونقی -معاون فنی گمرک ایران -

به وزارت اقتصاد ارائه شــده اســت ،بر لزوم باز شــدن
ثبت ســفارش برای تعیین تکلیــف بخش زیادی از این
خودروها تاکید دارد؛ به طوری که اعالم شده است ثبت
سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶
دی ماه  ۱۳۹۷دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق
ویژه و آزاد هســتند به صورت بدون انتقال ارز و از محل
ارز متقاضی با اظهار منشــأ ارز به بانک مرکزی بالمانع
خواهد بود ،بنابراین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو
اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.
خودروهایی که تا  ۱۶دی ماه  ۱۳۹۷دارای قبض انبار

بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شد ه است نیز با پرداخت
مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت
ســفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص
ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.
سود بازرگانی  ۴۰درصد مازاد برای ترخیص
همچنین اعالم شده است خودروهای با ارزش بیش
از  ۴۰هزار دالر با محاســبه و پرداخت  ۴۰درصد ســود
بازرگانی ،مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش
و ترخیص هستند.
امکان ترخیص باالی  ۲۵۰۰ســی ســی

نیست مگر...
درمورد خودروهای ســواری با حجــم موتور باالتر از
 ۲۵۰۰ســی ســی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص
وجود ندارد ،موارد اســتثنا مطرح و تاکید شــده اســت
خودروهای ســواری مربوط به جانبــازان طبق مصوبه
بهمن ماه  ۱۳۸۷و اصالحات بعدی آن که تا شهریور ماه
 ۱۳۹۳وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند ،از
این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
امکان ورود باالی  ۲۵۰۰سی سی به مناطق
آزاد
در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون
الزام به رعایت محدودیت حجم موتور  ۲۵۰۰ســی سی
که تا  ۳۱مرداد  ۱۳۹۷برای آنها توسط مناطق آزاد قبض
انبار صادر شــده با رعایت مقررات مربوطه ،جهت شماره
گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شــده در مناطق
آزاد قابل ترخیص است.
ترخیص خودروهــای دارای پرونده قضایی
مشمول قید زمان نیست
در حالی مهلــت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای
رســوبی شــش ماه تعیین شــده که خودروهای دارای
پرونــده قضایــی را از لحــاظ زمانی در بــر نمیگیرد؛
به طــوری که در پیــش نویس آمده انجام تشــریفات
گمرکــی و ترخیص خودروهــای دارای پرونده قضایی
که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آنها از ســوی مرجع
رسیدگی کننده صادر میشــود مشمول قید زمانی برای
ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص می شود.

برداشت  ۷۴میلیون دالر بدون جابهجایی سوخت
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی گفت :یکی از چالشهای ما این است که در دولت
قبل بیش از  ۲میلیارد لیتر ســوخت پیشفروش شده و
 ۷۴میلیون دالر پول بدون جابهجایی ســوخت برداشت
شده است.
به گزارش ایســنا ،جلیل ســاالری دیروز در نشست
خبری با بیان اینکه نبود شــفافیت در عرضه فرآوردهها
در بورس انرژی نیز از دیگر چالشهای ما بوده است که
تالش کردیم با ورود به این حوزه ،شفافسازی کنیم.
وی با بیان اینکه ابالغهای دولت پیشــین کارهای
توسعهای در صنعت پاالیش را متوقف کرده بود ،اظهار

کرد :هرگونه اقدام توســعهای در زمینه ذخیرهســازی
فرآورده و ســاخت مخازن جدید و نیز توســعه خطوط
لوله و صنعت انتقال در شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآورده  های نفتی متوقف شده بود.
او بــا بیان اینکــه  ٤٠٠٠نفتکــش را در دوره پیش
از دســت داده بودیم ،گفت :در بحث سوخت زمستانی
نیــز در دولت قبل مدیریت انجام نشــده بود و  ۱۰الی
 ۱۵درصــد از ظرفیت ذخایر کاهــش یافته بود؛ در این
مدت  ۷۰روزه افــزون بر نفتکشها٢٣٠٠ ،مخزندار را
به چرخه سوخترسانی بازگرداندیم و هماکنون بیش از
 ۷۰درصد موجودی نیروگاهها از سوخت دوم پر است.

به گفته وی در احــکام بودجه پیشبینی الزم برای
خروج بخشــی از منابع شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی از دولت انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه درآمدهای حاصل از واگذاریها
باید صــرف توســعه صنعــت پاالیش شــود ،گفت:
برنامهریــزی الزم برای افزایــش  ۱۰درصدی ظرفیت
انتقال کشور از روش حمل زمینی انجام شده است.
مصرف بنزین به  ۹۰میلیــون لیتر در روز
رسید
وی با بیان اینکه در مقایســه با نفت خام ،امکانات
صادرات فــرآورده با توجه به شــرایط تحریم برای ما

بیشتر اســت ،گفت :ظرفیتهای بسیار خوب صادراتی
در منطقه و کشورهای خاور دور در کشور وجود دارد.
بــه گفتــه وی مصرف بنزیــن در کشــور پس از
برداشته شــدن محدودیتهای کرونایی با  ۱۵میلیون
لیتــر افزایش روزانه ،در ماه جاری بــه  ۹۰میلیون لیتر
در روز رسیده است.
وی با بیان اینکه مصرف نفت گاز در کشور به بیش از
 ۱۰۰میلیون لیتر در روز رســیده است ،گفت :هماکنون
بهصورت میانگین روزانه حدود  ۱۰۲میلیون لیتر بنزین
و  ۱۰۳میلیون نفت گاز در پاالیشــگاههای کشور تولید
میشود.

باوجــود اینکه بانکها باید تا پایان بهمن ســال جاری وام کمک ودیعه
مســکن را به متقاضیان پرداخت کنند ،همچنان سنگاندازی برخی بانکها
برای مشتریان در این زمینه وجود دارد و تمایلی به پرداخت این وام ندارند.
به گزارش ایســنا ،تکلیف دولت به بانکها برای پرداخت وام کمک ودیعه
مســکن در راســتای حمایت از مستاجران است که از ســال گذشته تاکنون
رقم آن تغییر کرد و برای امســال سقف وام ودیعه مسکن در تهران از  ۵۰به
 ۷۰میلیون تومان و در دیگر کالنشــهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب  ۴۰و
 ۲۵میلیون تومان شد.
اما شــواهد و گفتههــای متقاضیان این وام حاکی از آن اســت که برای
دریافــت وام کمک ودیعه مســکن بــا چالشهای متخلفی دســت و پنجه
نــرم میکنند و عمده این چالشها حول معرفی ضامن به بانک میچرخد که
برخی بانکها ضامنی باالی  ۱۰سال سابقه کار را از مردم درخواست میکنند!
یکــی دیگر از چالشهای متقاضیان کمک ودیعه مســکن این اســت که
برخی از افراد پس از ثبت درخواســت خود در سامانه مربوطه و دریافت کد و
بارگذاری مدارک ،زمانی که به شــعب بانک برای انجام سایر مراحل مراجعه
میکنند ،با این پاســخ مواجه میشــوند که این بانک دیگر ودیعه مسکن را
پرداخت نمیکند.
اینهــا صحبتهای یکی از متقاضیان کمک ودیعه مســکن اســت که
به شعبه یکی از بانکهای عامل مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شده است.
پیش از این نیز ،یکی دیگر از متقاضیان به ایسنا اعالم کرد که تمام مراحل
دریافت کمک ودیعه مســکن را انجام داده است اما پس از معرفی ضامن خود
به بانک با این پاسخ مواجه شده که فعال این وام پرداخت نمیشود.
این در حالی اســت که در آن زمان ،با مراجعه به ســامانه ثبتنام دریافت
کمک ودیعه مســکن ،همچنان این دو بانک به عنوان بانک عامل به نمایش
گذاشته میشدند.
در صورتی که ســهمیه بانکی به اتمام رســیده باشد ،آن بانک به عنوان
بانک عامل در ســامانه ثبتنام دریافت کمک ودیعه مســکن نمایش داده
نمیشود تا پس از شارژ سهمیه بانک مورد نظر از سوی بانک مرکزی دوباره
در سایت نمایش داده شود.
البته ،تنها در صورتی که بانک مورد نظر تمام ســهمیه خود برای وام کمک
ودیعه مســکن را پرداخت کرده باشــد ،میتواند بگوید که دیگر ودیعه مسکن
پرداخــت نمیکند ،زیرا تکلیف خود را انجام داده اســت کــه در این صورت،
مشتری باید بانک دیگری را به عنوان بانک عامل انتخاب کند اما تا زمانی که
آن بانک در سایت به عنوان بانک عامل وجود دارد ،باید این وام را پرداخت کند.
عالوه بر این ،طبق اعالم مسئوالن بانکی متقاضیانی که در سامانه موردنظر
طبق موارد ذکر شــده اقــدام به ثبت نام برای دریافت کمک ودیعه مســکن
کردهانــد و در زمان مراجعه به بانک عامل با مشــکالت و ســختگیریهای
نامعقول مواجه شدند ،باید در سایت بانک مربوطه شکایت خود را ثبت و بانک
ملزم است تا ظرف  ۲۴ساعت به این شکایت رسیدگی کند.
این در حالی است که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و بخشنامه بانک مرکزی،
مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تســهیالت کمک ودیعه اجاره مســکن در
ســامانه  tem.mrud.irتا پایان آذرماه است و بانکها و موسسات اعتباری
موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه  ۱۴۰۰تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.

وزیر کار اعالم کرد

وام  ۴۸۰میلیونی چقدر هزینه دارد؟

قیمت اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایشی بوده است و بر اساس آخرین
قیمت ها ،متاهل های تهرانی برای این اوراق و اخذ وام  ۴۸۰میلیون تومانی باید
 ۷۹میلیون و  ۲۹۶هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا ،بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان میدهد
که هر برگ اوراق تســهیالت مســکن در فروردین و اردیبهشــت سال گذشته
 ۸۱هزار و  ۸۰۰و هر برگ از این اوراق در خرداد ســال گذشــته نیز  ۸۲هزار و
 ۱۰۰تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانک مســکن در تیر و شهریورماه سال
گذشته با قیمت  ۸۱هزار و  ۸۰۰و در مردادماه نیز با قیمت  ۸۲هزار و  ۳۰۰تومان
داد و ستد میشود.
همچنیــن این اوراق در ماه مهر ســال  ۱۳۹۹معادل  ۸۲هــزار و  ۳۰۰و در
ماه های آبان و آذر همان سال نیز  ۸۱هزار و  ۹۰۰تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی و بهمن و اسفند سال گذشته با قیمت  ۸۲هزار
تومان معامله میشود.
قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مهر سال جاری
همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهشــت و خرداد سال  ۱۴۰۰به ترتیب
بــا قیمت  ۸۲هزار و  ۱۰۰تومان ۸۲ ،هزار تومان در خردادماه ســال جاری نیز با
قیمت  ۷۸هزار و  ۶۰۰تومان معامله میشود.
قیمــت این اوراق در تیــر ماه با قیمت  ۸۲هــزار و  ۱۰۰تومان و در مرداد و
شهریورماه نیز با قیمت  ۸۲هزار و  ۲۰۰تومان معامله می شود.
اوراق تســهیالت مسکن در مهرماه  ۸۲هزار و  ۶۰۰تومان قیمت دارد که این
گزارش بر اساس قیمت مهر ماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهلهای تهرانی
بر این اســاس ،مجردهای ســاکن تهران میتوانند تــا  ۲۸۰میلیون تومان
تســهیالت دریافت کنند که شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن
و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله میشود.
لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت باید  ۴۰۰برگه تســهیالت
مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۸۲هزار و  ۶۰۰تومانی،
 ۳۳میلیون و ۴۰هزار تومان میشود.
همچنیــن با در نظر گرفتــن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله کــه برای آن باید
 ۱۶۰ورق بــه مبلغ  ۱۳میلیون و  ۲۱۶هزار تومان خریداری کنند ،مجموع هزینه
خرید اوراق به  ۴۴میلیون و  ۲۵۶هزار تومان میرسد.
زوجهای تهرانی نیز برهمین اســاس میتوانند تا ســقف  ۴۸۰میلیون تومان
شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون
توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید  ۸۰۰برگه تســهیالت مسکن
خریداری کنند کــه هزینه آن  ۶۶میلیون و  ۸۰هزار تومان میشــود که همراه
بــا هزینه  ۱۳میلیون و ۲۱۶هزار تومانی وام جعاله کــه برای آن باید  ۱۶۰ورق
تسهیالت مســکن خریداری کنند ،در مجموع باید  ۷۹میلیون و ۲۹۶هزار تومان
پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
ســقف این تســهیالت برای مراکز اســتان و شــهرهای با جمعیت بیش از
 ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان رسیده
اســت که با توجه به اینکه مجردها باید  ۳۲۰و متاهل های ســاکن این شهرها
نیز باید  ۶۴۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند ،مجردها باید  ۲۶میلیون و
 ۴۳۲هزار تومان و متاهل ها نیز باید  ۵۲میلیون و  ۸۶۴هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به  ۱۲۰و برای زوجین این مناطق
نیز به  ۲۴۰میلیون تومان رسیده است.
بنابرایــن مجردها باید با پرداخت  ۹میلیون و  ۹۱۲هــزار تومان و متاهل ها
نیز با پرداخت  ۱۹میلیون و  ۸۲۴هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.
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وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحول ســازمان آموزش فنی و حرفه ای
در دور جدید و برنامههای صورت گرفته در این سازمان خبر داد و ضمن اشاره
به جزئیات ایجاد اشتغال با سرمایه   های اندک یک تا دو میلیون تومانی ،گفت:
در راستای متناسب سازی رشته   های دانشــگاهی ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت کار با همکاری یکدیگر بحث آمایش سرزمینی در رشته   های
شغلی را دنبال خواهند کرد.
به گزارش ایسنا حجت ا ...عبدالملکی اظهار کرد :وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در ارتباط با موضوع کار و اشــتغال در کشور دو مسئولیت دارد؛ اول
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف است و مسئولیت دوم ،تنظیم روابط
کار بین کارفرمایان و کارگران اســت و با قواعــد کلی که بر بازار کار حاکم
می شود و حقوق کارگر و کارفرما که در این تعامالت حفظ میشود هم چرخه
تولید میچرخد و هم درآمد و رفاه برای کارگر به وجود می آید.
وی افزود :اشــتغال و تولید دو روی یک سکه هســتند و تولید در بخش
صنعت ،کشــاورزی گردشگری ،بهداشت و درمان ،معدن و فناوری اطالعات
شکل می گیرد.
عبدالملکی ادامه داد :یکی از مســئولیتهای وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی این است که هماهنگ کننده همه دستگاهها و بخشهای مختلف
اقتصادی باشــد .دبیرخانه شورای عالی اشــتغال در وزارت کار مستقر است
و رئیس جمهور ،رئیس شــورای عالی اشتغال اســت تا همه دستگاهها اعم
از شــبکه بانکی و بخشهای دولتی و غیردولتی در کنــار وزارت کار ایفای
نقش کنند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :وزیر کار نیز مسئولیت دبیرخانه
شورای عالی اشتغال را بر عهده دارد و به نیابت از رئیس جمهور این هماهنگی
بین دستگاهی را ایجاد میکند .بنابراین وزارت کار در بحث اشتغال مسئولیت
دارد ولی این مســئولیت به این معنا نیست که خودش ایجاد شغل کند بلکه
هماهنگکننده برای تحقق اشتغال است.
عبدالملکی که در یک برنامه تلویزیونی ســخن می گفت ،به اولین جلسه
شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم اشاره و اظهار کرد :اتفاق مهم این جلسه،
رونمایی از زیست بوم ملی اشتغال بود ،این زیست بوم همان مدل تعامل بین
دستگاههای مختلف و بخش های اقتصادی کشور است و در این جلسه مقرر
شد تا یک میلیون و  ۸۵۰هزار فرصت شغلی در این زیست بوم ملی تا پایان
ســال  ۱۴۰۱در فاز اول ایجاد شود بنابر این وزارت کار به عنوان تسهیلگر و
ناظر در سطح کالن کشور این قضیه را مدیریت خواهد کرد.
به گفته وی بعد از جلســه شــورای عالی اشتغال توافقنامههای جزئیتر با
دســتگاهها در حال تنظیم است تا وظایف به طور دقیق و با برش شهرستانی
و استانی تعریف شود و ماموریت هر دستگاه در بحث اشتغال مشخص شود.
وی تصریح کرد :در بحث اشــتغال میلیونــی بخش   هایی از این حوزه به
وزارت کار برمیگردد مثل مشاغل خانگی که دبیرخانه ستاد آن در وزارت کار
اســت ،بخشهایی هم بین دســتگاهی یا بین نهادی مثل وزارت بهداشت و

درمان و کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد اجرایی فرمان امام است.
وزیر کار با بیان اینکه اگرچه مســأله اشــتغال در کشور حائز اهمیت است
ولی بیکاری در کشور عمیق تر از آن است ،گفت :در حال حاضر با چند گروه
از جویندگان کار و بیکاران مواجهیم که در سیاســتهای اشتغال باید به آنها
اعتنا کنیم؛ گروه اول که اولویت اصلی ما به شمار می روند ،افراد فاقد شغل
هستند که حتی یک ساعت هم در هفته کار انجام نمی دهند.گروه بعد از آن
افراد ناامید از یافتن کار هســتند که تصور می کنند گشتن برای کار فایده ای
ندارد ،گروه دیگر جوانان بیکار تازه فارغ التحصیل شــده از دانشگاه هستند و
عالوه بر اینها با گروه زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم.
عبدالملکی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری
در کشــور نداریم اظهار کــرد :یکی از تعهدات بنــده در مجلس این بود که
ســامانه  ای ایجاد کنیم که آمار و اطالعات دقیق اشــتغال و بیکاری با کم و
کیف آن ثبت شود ،بر همین اساس سامانه اشتغال ایرانیان را راهاندازی کردیم
و امیدواریم که تا اوایل نیمه دوم سال  ۱۴۰۱تکمیل شود.
وزیــر تعاون،کار و رفــاه اجتماعی افزود :بر اســاس برآوردهای ما حدود
 ۲میلیــون نفر ناامید از یافتن شــغل داریم که جزو جامعه بیکار محســوب
میشوند و باید به آنها توجه کرد همچنین  ۲.۲میلیون نفر افراد دارای اشتغال
ناقص داریم که  ۱۵تا  ۲۰ساعت در هفته کار می کنند ولی این عده آن شغل
شایســته که مدنظر ما باشد را ندارند لذا مســأله تحلیل بازار کار در کشور را
نمی توان با عدد نرخ بیکاری جمع بندی کرد.
بــه گفته عبدالملکــی در حال حاضر جامعه بیکار و شــبه بیکار کشــور
 ۸۰۰گروه را شــامل می شــوند که بر اســاس جنسیت ،داشــتن یا نداشتن
ســطح تحصیالت ،محل ســکونت و وضع خانوادگی تقســیم بندی شده اند
که در زیست بوم اشــتغال برای این گروهها با همکاری دستگاههای ذیربط
برنامهریزی و الگوریزی شده است.
وی بــا بیان اینکه در بحث ایجاد اشــتغال میلیونی بین حوزه حاکمیتی و
تصدی  گری تفکیک قائل میشــویم ،اظهار کرد :قرار نیســت دولت خودش
مستقیم ایجاد شغل کند بلکه دولت بخش حاکمیتی کار را بر عهده دارد و آن
کسی که در این برنامه کار اصلی را انجام می دهد ،بخش خصوصی است.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگــری از اظهارات خود به
موضوع مهارت آموزی اشــاره کــرد و با بیان اینکه برابــر آمارها  ۴۵درصد
متقاضیــان و مراجعه کننــدگان به واحدهــای آموزش فنــی و حرفه ای،
فارغ  التحصیالن دانشــگاهی هســتند گفت :فارغ التحصیــان پس از اتمام
تحصیالت دانشگاهی وارد بازار کار میشوند ولی متوجه میشوند که دانشگاه
مهــارت الزم بــرای ورود به بازار کار را به آنها نیاموخته اســت لذا به مراکز
آمــوزش مهارتی و فنی حرفــه ای مراجعه می کنند تا برای ورود به بازار کار
مهارتی بیاموزند.
وی تصریــح کرد :اقتصاد ما از ظرفیتهای باالیــی به لحاظ نیروی کار
برخوردار است .بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی امروز دنبال نیروی کار
ماهر هســتند که مهارت الزم را برای انجام کار داشته باشد ولی این نیروی
کار را پیــدا نمی کنند در حالی که عمده کســانی کــه آموزشهای مهارتی
می  بینند مشکل اشتغالشان حل می شود.
وی با بیان اینکه در ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای برنامههای خوبی
تدارک دیده شــده اســت از تحول این سازمان در دور جدید خبر داد و گفت:
یکی از اقدامات صورت گرفته در سازمان ،گسترش واحدهای جوار کارگاهی
است که این واحدها با هدف آموزش  های مهارتی در جوار یک واحد صنعتی
و با کمک آن واحد راه اندازی می شوند.
عبدالملکــی افزود :از دیگر اقدامات صورت گرفته این اســت که در مدت

کمتر از ســه ماهی که آغاز به کار کرده ایم بیــش از  ۲۰۰واحد جوار جدید
ایجاد شــده اســت .واحدهای آموزش فنی و حرفه ای با همکاری مشترک
ســازمان و خود صنعت شــکل گرفته اند .این تعداد واحدهای جوار تا قبل از
آغاز دولت ســیزدهم جمعا  ۶۰۰واحد بوده که در سه ماهه اخیر  ۲۰۰واحد
به آن اضافه شده است.
وزیر کار ادامه داد :توســعه آموزشــگاه   های آزاد فنی و حرفه ای از دیگر
اقدامات صورت گرفته بود که در این راستا تسهیل صدور مجوز آموزشگاههای
آزاد فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را در دســتور کار قرار دادیم به نحوی
که از ابتدای ســال  ۱۴۰۰تا برج ششــم که دولت مستقر شــد جمعا  ۲۰یا
 ۳۰مجوز برای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای صادر شده بود ،همچنین
صدور مجوزها هشــت ماهه بود که ما این مسأله را اصالح و نظاممند کردیم
یعنی زمان  ۸ماهه را به ســه روز تبدیل کردیم و اکنون ظرف سه روز کاری
مجوز آموزشــگاه فنی و حرفه ای برای متقاضیان از طریق مراجعه به سایت
صادر می شود و چنانچه ظرف سه روز عملیاتی نشد ،سیستم به طور خودکار
مجوز را صادر می کند.
وی گفت :همچنیــن در این مدت کمتر از دو ماه با راه اندازی سیســتم
جدید صدور مجوز  ۱۰۸۳مجوز جدید صادر شــده است لذا در راستای بهبود
فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها یک گام اساسی انجام دادیم که
قبل از تصویب قانون مجلس بود و با این کار ســختگیریهای پیشینی را به
نظارتهای پسینی تبدیل کردیم.
به گفته عبدالملکی در حال حاضر  ۶۵۰۰استاندارد آموزش فنی و حرفهای
و مهارتی وجود دارد که بسیار متنوع است و همه کسانی که عالقمند به این
عرصه هســتند می توانند این اســتانداردها را فرا بگیرند و به این آموزش  ها
وارد شوند.
وزیــر تعــاون،کار و رفاه اجتماعــی در عین حال درباره متناسبســازی
رشــتههای دانشــگاهی و نقش وزارت کار در این زمینه اظهار کرد :یکی از
مصوباتی که در جلســه شورای عالی اشــتغال گنجانده شد ،همکاری وزارت
علوم تحقیقات و فناوری با وزارت کار در بحث آمایش سرزمین در رشته   های
شغلی بود .دستگاههایی مثل وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشت و درمان و سازمان آموزش و فنی حرفه ای موظفند
ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای اصالح نظام آموزش عالی و مهارتی
بــا توجه به رســته   های در اولویت ملــی و محلی و منطقــهای و همچنین
مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت اقتصادی مناطق تهیه و به دبیرخانه
شورای عالی اشتغال ارائه کنند.
وی به ایجاد اشــتغال با ســرمایهگذاریهای پایین نظیــر یک میلیون و
دو میلیون تومان هم اشاره کرد و گفت :در حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای
به دنبال برگزاری یک نمایشــگاه به عنوان مشــاغل کم سرمایه بر هست و
غیر از آن با فعال کردن برخی صنایع دستی مثل رنگ آمیزی سفال ،پرورش
کرم ابریشم و نوغان داری و فروش محصوالت و مصنوعات چرمی یا تعمیر
موبایل می توان مشاغل با سرمایه کم راه اندازی کرد.
عبدالملکی گریزی هم به ســهم اندک بخش تعاون زد و گفت :شــخصا
معتقدم تعاون در جریان ادغام از همجواری با بخش تعاون و کار منتفع نشده
و سالها مهجور مانده است لذا معتقدم که باید بخش تعاون را احیا کنیم چون
می تواند هم بستر رفاه و هم بستر اشتغال را فراهم کند.
عبدالملکــی ادامــه داد :اگــر به حوزه تعــاون وزن بیشــتری می دادیم
میتوانســتیم جهشهای جدیتری در حوزه رفاه و اشــتغال مردم به وجود
بیاوریــم .امیدواریم با حضور معاون جدید تعاون کــه دارای ایده   های خوبی
است بخش تعاون را متحول کنیم.
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس :

اهتزاز پرچم کشورمان در مسابقات پاراآسیایی بحرین غرورآفرین است
ایرنا :مدیــرکل ورزش و جوانــان فارس اعالم
کرد :حضور ورزشکاران و به اهتزاز در آوردن پرچم
کشورمان در رقابت های پارآسیایی بحرین موجب
افتخار و غرور آفرین است.
به گزارش خبرنــگار ایرنا ،عباس حاجی زاده در
دیدار و بدرقه چهار ورزشکار نابینای اعزامی از استان
فارس به بازی  های پاراآسیایی  ۲۰۲۱بحرین ،بیان
داشــت :ما همیشه در کنار شما ورزشکاران هستیم
و امیدواریــم بتوانیم زمینه  های الزم برای حضور با
انگیزه شما را در این رویداد مهم فراهم کنیم.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه ورزشکاران
معلول و جانباز استان فارس همیشه در صحنه  های
مهــم خارجی افتخــارات زیادی کســب کرده اند،
افزود :کســب مدال توسط این عزیزان در مسابقات
پاراالمپیک ،بازی  های آسیایی ،جهانی و پاراآسیایی
در چند سال گذشته تاریخ ورزش فارس را مزین به
مدال های ارزشمند و رنگارنگی کرده است.
حاجی زاده گفت :امیدوارهســتیم شــما هم در
رقابت های پاراآسیا یی  ۲۰۲۱بحرین حماسه  سازی
کنید و با کسب مدال های مختلف دل مردم ایران
و استان فارس را شاد کنید.

در ایــن دیــدار از چهــار ورزشــکار اعزامی
اســتان فارس به بــازی های پاراآســیایی بحرین
تجلیل شد.
 4ورزشکار فارس در کاروان بازیهای
پاراآسیایی بحرین
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس از شــیراز،
چهار ورزشــکار اســتان فــارس در مســابقات
پاراآسیایی بحرین که از نهم آذرماه برگزار می شود

رویاروی حریفان خود قرار می گیرند.
ویدا جبار زاده در رشته گلبال ،ابوالفضل شریفی
در مــاده  ۲۰۰ ، ۱۰۰متــر و پرش طول ،نرگس
کریمی در ماده  ۸۰۰و  ۱۵۰۰متر در کالس ،B۱
محدثه رمضانی درهمین کالس و در ماده  ۱۰۰متر
و پرش طول ورزشکاران شرکت کننده از فارس
در بازی های پاارآسیایی بحرین هستند.
ایــن مســابقات در قالــب تیم هــای ملی

شــنا ،گلبال ،پاراتنیس ،دوومیدانــی نابینایان و
پارادوومیدانی ،بسکتبال با ویلچر ،بوچیا و شنای
معلوالن برگزار می شود که کاروان ورزشی ایران
در رشته های ورزشــی بسکتبال (زنان و مردان)،
وزنه برداری ،بوچیا (زنان و مردان) ،شنا ،دوومیدانی
(زنــان و مــردان) و گلبــال در این بــازی ها
شرکت دارند.
کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان
بحرین  ۱۹۲عضو شــامل ورزشکار ،مربی ،داور،
کادر فنی و همراه دارد.
از این تعداد  ۱۲۴نفر ورزشــکار و بقیه شامل
کادرفنی ،همراه و عوامــل اجرایی کاروان ایران
هستند .ورزشــکاران زیر  ۲۳ســال کشورهای
آسیایی از تاریخ  ۹تا  ۲۱آذرماه در  ۲بخش زنان
و مردان در مســابقات پاراآسیایی جوانان بحرین
رویاروی حریفان خود قرار می گیرند.
تاکنون سه دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان
طی سالهای  ۲۰۰۹در ژاپن ۲۰۱۳ ،در مالزی و
 ۲۰۱۷در امارات برگزار شده و کشورمان با حضور
در هر ســه دوره در تمام دورهها موفق به کسب
عنوان نایب قهرمانی شده است.

۲ماه تا میزبانی لیگ برتر فوتبال

چمن ورزشگاه پارس شیراز سبز شد
چمن ورزشــگاه پارس شیراز پس از عملیات
نوســازی زمین و کشــت مجدد ،ســبز شده و
به مرحله بهره برداری رسیده است.
بیژن احمدپور رئیس دفتر فنی مهندسی اداره
کل ورزش و جوانــان فارس در گفتگو با خبرنگار
مهــر ،در خصوص آخرین وضعیــت زمین چمن
ورزشگاه پارس شــیراز اظهار داشــت :عملیات
نوســازی زمین چمن ورزشــگاه پارس شیراز که
توســط یکی از پیمانکاران معتبر کشور که سابقه
بازسازی چمن ورزشگاه ثامن مشهد را در کارنامه
دارد از  ۱۴شهریور آغاز شد و پس از خاکبرداری،
زیرســازی ،الیه سازی و اســتفاده از خاک غنی
شده و مناســب ،کار بذرپاشی چمن انجام شد و
اکنون این چمن سرسبز و باطراوت آماده استفاده
اســت اما هرچه دیرتر از این زمین استفاده شود
بهتر اســت زیرا با گذشت زمان ریشههای چمن
تقویت میشود.

وی در خصوص زمان اســتفاده از ورزشــگاه
پارس شــیراز بیان داشــت :با تــاش مجموعه
عوامــل درون اســتان اکنون خــود زمین آماده
استفاده و انجام بازی است اما سه مورد نقص در
ورزشــگاه وجود دارد که برای تأیید سازمان لیگ
و انجام بازیهای خانگی تیم فجر شهیدسپاسی
میبایســت این ســه مورد شــامل گیت ورود
تماشاگران ،سیســتم مداربسته و سیستم صوتی
ورزشگاه ،توسط شــرکت توسعه و تجهیز اماکن
ورزشــی کشــور تکمیل و راه اندازی شود که در
خوشــبینانه ترین حالت ممکن ،از دی ماه آینده
امکان بهره برداری وجود خواهد داشت.
رئیس دفتر فنی مهندســی اداره کل ورزش و
جوانان اظهار کرد :شرکت توسعه و تجهیز اماکن
ورزشی وزارت ورزش و جوانان متولی راه اندازی
این ســه مورد است که فراخوان انتخاب پیمانکار
برای نواقص ورزشگاه پارس شیراز انجام شده و

پیروزی ایمان سبز در دیداری پرحاشیه

ایســنا :دیدار تیم های ایمان سبز شیراز و نود ارومیه در چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ
دسته دوم باشگاه های کشور با حاشیه های زیادی همراه بود.
به گزارش ایســنا ،این مسابقه از ســاعت  ۱۴بعد از ظهر روز شنبه  ۲۹آبان در ورزشگاه شهید
دستغیب شیراز آغاز شد.
نخستین حاشیه بازی ،اعالم ضربه پنالتی به سود تیم میزبان بود که باعث توقف چند دقیقه ای
در مسابقه شد .کادر فنی نود ارومیه در اعتراض به تصمیم داور مسابقه ،بازیکنانش را به کنار زمین
فراخواند و باعث ایجاد وقفه در مسابقه شد.
در نهایت بازیکنان نود به بازی برگشــتند اما ضربه پنالتی ایمان ســبز که توسط کاپیتان این
تیم ســید کاظم حیات منش نواخته شده بود توسط رضا منصوری دروازه بان نود ارومیه به کرنر
فرستاده شد.
همین دروازه بان در دقیقه  ۱۲مســابقه به شــدت آســیب دید و مداوای او بیشتر از ده دقیقه
به طول انجامید .در نهایت منصوری به دلیل آســیب شــدید از ناحیه دهان ،توسط آمبوالنس از
ورزشگاه خارج شد و بازی از دقیقه  ۲۵ادامه پیدا کرد.
نیمه نخســت این مسابقه با تک گل دقیقه  ۳۵میالد امیری به سود ایمان سبز شیراز به پایان
رسید ،در حالی که داور مسابقه  ۱۱دقیقه وقت تلف شده برای این نیمه محاسبه کرد.
در بین دو نیمه و با پافشــاری یحیی بهاری مدیرعامل باشگاه نود ارومیه ،کلیه افراد حاضر در
جایگاه ویژه ورزشگاه دستغیب توســط نیروی انتظامی و حراست مجموعه به بیرون از ورزشگاه
هدایت شــدند .این پروسه بیش از  ۲۶دقیقه زمان برد و بدین ترتیب نیمه دوم هم با یازده دقیقه
تاخیر آغاز شد.
در تمام طول مســابقه اعتراضات زیادی از سوی کادر فنی و بازیکنان دو تیم به داوری ادامه
داشت و باز هم باعث ایجاد وقفه در بازی شد.
این مســابقه در نهایت با همان یک گل به ســود نماینده فارس به پایان رسید اما حاشیه ها تا
پس از پایان بازی هم ادامه داشت و هجوم بازیکنان نود ارومیه به تیم داوری و در ادامه ،درگیری
فیزیکی و لفظی یکی از عوامل باشــگاه نود ارومیه با یکی از عوامل مجموعه ورزشــی شــهید
دستغیب شیراز نیز مساله ساز شد.
بهرام کرمدار مســئول برگزاری رقابت های فوتبال کشــوری در شــیراز ،در صحبت کوتاهی
با ایســنا دلیل ایجاد حواشــی در ورزشــگاه شــهید دســتغیب را "ممنوعیت ورود تماشاگران
به ورزشــگاه" دانست و گفت :اگر ورود تماشاگران آزاد شود ،دیگر شاهد هجوم افراد غیرمسئول
به قســمت جایگاه ویژه که بخشــی از آن متعلق به تیم میهمان اســت نخواهیم بود و از دست
حواشی اینچنینی خالص خواهیم شد.
به گزارش ایسنا ،تیم ایمان سبز شیراز با هدایت غالمحسین پیروانی ،با کسب دومین پیروزی
متوالی  ۶امتیازی شد و در صدر جدول گروه دوم رقابت ها ایستاد.

دختران شیراز بر قله لیگ تنیس ایران

تیم بانوان هیات تنیس اســتان فارس نائب قهرمان
لیگ تنیسایران شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،رقابت های
لیــگ تنیس بانوان ایران با حضور  25تیم متشــکل از
برترین تنیسورهای کشور از اســتانهای تهران ،البرز،
اصفهان ،بوشهر ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،فارس ،قم،
کرمان و گیالن به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
آریسا سبزه زار و نســترن چوبینه نمایندگان استان
فــارس در ایــن رقابت هــا پس از شکســت حریفان
سرسخت و نامیخود به فینال این مسابقات راه یافتند.
دختران استان فارس در نهایت در دیدار فینال به مصاف تیم یر به یر البرز رفتند و با شکست
در  ۲دیدار انفرادی عنوان نائب قهرمانی ایران را از آن خود کردند.
همچنین تیمهای پندار سیرجان و رز اسپرت نیز به صورت مشترک عنوان سومی این رقابت  ها
را به خود اختصاص دادند.

امیدواریم هرچه سریعتر اقدام الزم توسط شرکت
توســعه و تجهیــز انجام گردد تا انشــاا ...از دی
ماه ،بازیهای خانگی تیم فجرشــهید سپاسی به
میزبانی ورزشگاه پارس شیراز برگزار شود.
عباس حاجی زاده مدیــرکل ورزش و جوانان
اســتان فارس نیــز در گفتگو با خبرنــگار مهر،
اظهار کرد :بحث چمن ورزشــگاه پارس با تالش
شبانه   روزی همکاران و مجموعه دوستان متولی

به ســرانجام رســیده اســت و این چمن در فاز
بهره  برداری است که به زودی با دعوت از رسانه
و خبرنــگاران از چمن ورزشــگاه پارس رونمایی
میشود و گزارش عملکردی ارائه خواهد شد.
وی افزود :برای راه اندازی ورزشــگاه منتظر
اقدامات بعدی شــرکت توســعه و تجهیز اماکن
ورزشی هستیم تا با رفع نواقص ورزشگاه بتوانیم
از آن استفاده کنیم.

جوانمردی:
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همچنان پیگیر قضیه استخدام در ارگانهای دولتی هستم

دارنده مدال طال پاراتیراندازی در خصوص وضعیت اســتخدام خود در ارگانهای دولتی گفت:
هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و همچنان منتظر اصالح قانون و استخدام در ارگانهای دولتی هستم.
ســاره جوانمردی در گفتوگو با ایســنا ،در خصوص مراســم تجلیل از مدال آوران بازیهای
پاراالمپیک توکیو ،اظهار کرد :برگزاری چنین مراسمی از سوی فدراسیون سبب میشود تا انگیزه
دوبارهای برای ادامه تمرینات خود داشته باشم و با روحیه خوبی برای مسابقات آینده آماده شوم.
وی درباره زمان شــروع تمرینات تیراندازی گفت :قرار است تمرینات از آذر شروع شود ،البته
اینکه چه تدارکاتی برای آمادگی بهتر تیراندازان پیش بینی شــده را در جریان نیســتم و منتظر
شــروع تمرینات هســتم تا در  ۱۱ماه زمان باقی مانده خود را برای بازیهای پاراآســیایی چین
آماده کنم.
جوانمردی همچنین درباره وضعیت اســتخدامش در ارگانهای دولتی پس از کسب مدال طال
پاراتیرانــدازی در پاراالمپیک توکیو ،افزود :هنوز هیــچ اتفاقی رخ نداده و همچنان منتظر اصالح
قوانین و پیگیری استخدام در ارگانهای دولتی هستم.
وی در پایان پیرامون این پرســش که آیا قصد خداحافظی از پاراتیراندازی را ندارد ،خاطرنشان
کرد :فعال چنین قصــدی را ندارم و با قدرت در حال پیگیری تمریناتم برای حضور در بازیهای
پاراآسیایی چین هستم.

برگزاری دوره مربیگری ژیمناستیک در شیراز

دوره مربیگری ژیمناســتیک هنری آقایان ،زیر نظر فدراســیون ژیمناســتیک و با حضور
شــرکت کنندگانی از سراســر کشــور به همت هیأت ژیمناستیک اســتان فارس در شیراز
برگزار شد.
ســعیدرضا کیخا رئیس هیأت ژیمناستیک اســتان فارس و مدرس دوره آموزش مربیگری
در گفتگو با خبرنگار مهر ،در مورد برپایی این دوره مربیگری بیان داشــت :کالس مربیگری
درجه ســه ژیمناســتیک هنری آقایان با شــرکت  ۲۶نفر از شهرســتانهای استان فارس و
تعدادی از شــهرهای دیگر کشور به مدت  ۵روز با تدریس اینجانب و به میزبانی شهر شیراز
برگزار شد.
وی افزود :این دوره در دو بخش تئوری و عملی با همکاری و تعامل بســیار خوب هیأت
ژیمناستیک شهرستان شیراز ،جلسات آموزشی در باشگاه استاد اعظمی برگزار شد و در نهایت
اختتامیه آن با حضور آقای نصیر پیرانی رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان،
پیشکســوتان ،اعضای هیأت ژیمناســتیک استان فارس و شــرکت کنندگان دوره مربیگری
برگزار میشود.
رئیس هیأت ژیمناســتیک فارس در ادامه اظهار داشــت :بر اســاس برنامه  ۶ماهه هیأت
ژیمناســتیک استان فارس در نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰تعداد هشت دوره مربیگری و داوری در
شاخههای مختلف آقایان و بانوان را زیر نظر فدراسیون برنامه ریزی کردهایم که با برپایی این
کالس ،دورههای آموزشی ما آغاز شد و دورههای بعدی نیز انشاا ...به ترتیب برگزار میشوند.
کیخا در خصوص برنامههای هیأت ژیمناســتیک استان بیان کرد :در سایه اتحاد ،همدلی
و همکاری اعضای خانواده ژیمناســتیک استان برنامههای خوبی در حال اجرا میباشد .هدف
ما بر مبنای تقویم اجرایی شــش ماهه دوم  ،۱۴۰۰عالوه بر برگزاری مسابقات و جشنوارهها،
پرداختــن به بحث مهم آموزش اســت تا بتوانیم مربیان جوان و با دانشــی در کنار اســاتید
پیشکسوت و با تجربه پرورش دهیم.
مدرس این دوره آموزشــی در پایان بیان داشــت :ژیمناستیک رشــتهای دیر بازده است و
فاصله زیادی تا رســیدن به اهداف اصلی خود داریم؛ اما مهم این اســت که در مسیر اصلی
قرار گرفتهایم و با حرکت در این راه ،طی سالیان آینده میتوانیم به جایگاهی که ژیمناستیک
فارس شایسته آن است برسیم.

شاهکار سازمان لیگ پس از  ٢٢ماه...
ورود تماشاگران به ورزشگاههای کشور پس از
 ٢٢ماه از شــیوع ویروس کرونا به بدترین شکل
ممکن رقم خورد تا باز هم بتوان به سازمان لیگ
در این زمینه امتیاز صفر داد!
به گزارش ایسنا ،دیدار تیمهای فوتبال استقالل
تهران و نســاجی قائمشهر از ســری رقابتهای
هفته پنجم بیســت و یکمیــن دوره رقابتهای
لیگ برتر فوتبال ایران با بازگشــت تماشاگران به
ورزشگاههای کشــور به طور رسمی همراه بود و
جمعه و در شرایطی که قرار بود مسابقه استقالل و
نساجی از ساعت  ١٨در ورزشگاه آزادی آغاز شود،
از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم شد که
مسابقه با امکان خرید بلیت از سوی  ٥٠٠٠هوادار
که  ٤٥٠٠نفر سهمیه استقالل و  ٥٠٠نفر سهمیه
نساجی است ،همراه خواهد بود.
طــی مدت اخیر نیــز بارها و بارها از ســوی
مســئوالن ذی ربط اعالم شده بود که در صورت
برگزاری مســابقات ورزشی با حضور تماشاگران،
تنها افــرادی امــکان خرید بلیــت و حضور در
ورزشــگاه را خواهند داشــت که  ۲دز واکســن
کرونا را تزریق کرده باشــند و افرادی که کارت
واکسیناسیون نداشته باشند ،به منظور مراجعه به
اماکن و باشگاه های ورزشــی باید نتیجه تست
 PCRمنفی  ۷۲ســاعته خود ارائــه دهند ،در
غیر این صورت امکان ورود به اماکن ورزشــی را
نخواهند داشت و با ایجاد سامانه هوشمند کنترل
کارت واکسیناســیون که قرار است از ابتدای آذر
سال جاری آبان سال جاری توسط وزارت بهداشت
فعال شود ،فدراسیونهای ورزشی با لحاظ شرایط
میتوانند نســبت به حضور تماشاگران در اماکن
ورزشی اقدام کنند.
با این وجود اما ســاعاتی قبل از دیدار تیمهای
فوتبال اســتقالل و نساجی از سوی سازمان لیگ
اعالم شد که با حفظ ظرفیت  ۱۰درصد تماشاگران

وقتی دوست داریم "صفر" باشیم!

تیم میهمان بلیت فروشــی انجام میشود و تردد
تماشــاگران از در شــرقی بــوده و تماشــاگران
به هیــچ عنوان حق تردد از در غربی ورزشــگاه
را ندارند .همچنین اعالم شــد که داشتن ماسک
برای تماشــاگران الزامی اســت و بدون ماسک
اجازه حضور به تماشاگران داده نخواهد شد .فقط
تماشاگران بدون خرید بلیت به ورزشگاه مراجعه
نکنند زیرا برخالف پروتکلهای بهداشــتی است
و از حضورشــان در ورزشگاه ممانعت خواهد شد.
این طرح آزمایشی در صورت رعایت تماشاگران
قابل توسعه خواهد بود اما در صورت عدم رعایت
موارد اعالم شده ممکن است از حضور تماشاگران
در بازی های آینده جلوگیری شود.
نکته قابل تامل در مورد حضور مجدد تماشاگران
در ورزشگاههای کشور و به ویژه ورزشگاه آزادی
پس از دوری طوالنی مدت ناشی از شیوع ویروس
کرونا که با منع برگزاری مسابقات ورزشی با حضور

تماشــاگران همراه شد این اســت که مسئوالن
ذی ربط چگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی کردند
که شاهد سخت شدن شرایط برای تماشاگران در
ورزشگاه آزادی بودیم؟
به چه علت تنها ساعاتی قبل از شروع مسابقه
آن هم پــس از  ۲۲مــاه دوری تماشــاگران از
ورزشگاههای کشــور باید اعالم شود که امکان
ورود بــه ورزشــگاه در دیدار تیمهــای فوتبال
استقالل و نساجی فراهم خواهد بود؟
آیا ســازمان لیگ از شوق و عالقه تماشاگران
برای تماشــای دیدار تیم محبوبشان خبر ندارد و
نمیداند کــه این نوع برنامه ریزی صرفا با ایجاد
هجمه در مقابل در ورودی ورزشگاه آزادی همراه
خواهد بود و نتیجهای جز ســخت شــدن شرایط
حضور برای تماشاگران نخواهد داشت؟
عامل اصلی ازدحام جمعیت در مقابل ورزشگاه
آزادی ،ســازمان لیگ اســت و در این زمینه باید

پاسخگو باشد ،چرا که بی برنامگی و تصمیم آنی
این ســازمان ،حاصلی نداشــت جز حضور تعداد
زیادی از تماشــاگران مقابل در ورزشــگاه آزادی
و شــکل گیری تصاویری که در شــأن هواداران
ایرانی نبود .آیا مســئوالن ســازمان لیگ برای
برگزاری این مســابقه با حضور تماشاگران تحت
فشار بودند؟
آیا نمیتوانســتند از قبل با برنامه ریزی بهتر و
مناسبتر شــرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه
آزادی را پــس از  ۲۲مــاه دوری ،رقم بزنند؟ به
چه علت باید ســازمان لیگ خود مسبب فضای
هیجانی و حضور نامناســب تماشاگران در مقابل
ورزشگاه آزادی باشد؟
متاسفانه گویا هنوز مسئوالن ذی ربط ،سطح
فوتبال ایــران و بازتاب ناشــی از تصاویری که
ناشــی از تصمیمات آنها است را به خوبی درک
نکردهاند و متوجه نیســتند زمانی که قرار اســت
به صــورت لحظــهای و هیجانی یــک تصمیم
را اتخــاذ کنند ،حاصــل آن میتوانــد منجر به
صحنههای زننده و نامناســب برای فوتبال کشور
شــود چرا که اگر به طور حتــم از روز قبل دیدار
تیمهای فوتبال استقالل و نساجی با برنامه ریزی
و اطالع رسانی صحیح و وجود سامانهای که هربار
با قطعی مواجه نمیشــد ،امکان خرید بلیط برای
هواداران مهیا میشــد و از همان صبح مســابقه
تماشاگران میتوانســتند در ورزشگاه حضور پیدا
کنند ،چنین ازدحامی هنگام ورود تماشــاگران به
ورزشــگاه رقم نمیخورد؛ اتفاقی که به هیچ وجه
در کشــورهای توســعه یافته فوتبال شــاهد آن
نیســتیم و این پرســش را مطرح میکند که چرا
نباید همانند کشورهای توســعه یافته در فوتبال
دنیا ،مردم ایران نیز امکان حضور در ورزشگاه را
داشــته باشند و بتوانند با حفظ شأن و منزلت وارد
ورزشگاه شوند؟

رکوردداری دختر  ۱۶ساله المردی در حبس نفس در عمق آب
دختر  ۱۶ســاله غواص المردی با حبس نفس
در عمــق دریا به مــدت یک دقیقــه و ۴۷ثانیه
رکورددار این رشته در بین بانوان است.
فاطمه صادری  ۱۶ســاله زاده شهرستان ُمهر
و ســاکن شهرســتان المرد در گفتگو با خبرنگار
مهر گفــت :در ورزش «فری دایوینگ» ،با حبس
نفس به مدت یک دقیقه و ۴۷ثانیه مســیر رفت و
برگشت تا عمق  ۴۳.۷متری دریا را طی کرده ام.
او در خصوص چگونگی آشــنایی با این رشته
ورزشــی گفــت :هیچگونه شــناختی از غواصی
نداشتم ،اما در یک تفریح خانوادگی برای غواصی

در ســواحل دریا به این رشــته ورزشی عالقمند
شدم.
وی گفــت :برای اولین بار شــروع با غواصی
اسکوبا (غواصی با تجهیزات) را تجربه کردم و به
محض رفتن به زیر آب ،حس خوبی به من دست
داد ،که یک دنیایی متفاوت بود و همین امر باعث
شد که غواصی اسکوبا را ادامه دهم.
وی افزود :شــروع کارم به صــورت آماتور با
گذراندن دورههای اسکوبای سطح یک و دو بود،
و بعد از آن به ســمت غواصی فری دایو ،با حبس
نفس به زیر آب (غواصی آزاد) رفتم.

فاطمه صادری که قریب به یکســال است با
مربیگری مدرسهای بیــن المللی آقای آبگون،
و جدیــدی کارش را به صــورت حرفهای دنبال
کرده اســت ،در ادامه به خبرنــگار مهر گفت :در
ورزش فری دایوینگ با حبس نفس به مدت یک
دقیقه و ۴۷ثانیه مســیر رفت و برگشــت تا عمق
 ۴۳.۷متــری دریا را در ســاحل جزیــره بنود در
شهرچاه مبارک طی کرده ام.
وی ادامه داد :اولین باری که به صورت حبس
نفــس به زیر آب رفتم  ۱۶متر بــود ،و اینگونه با
کمک مربیان حبــس نفس و تکنیکهای خود را

ارتقا داده ام.
صادری ادامــه داد :هم اکنون خوشــحالم که
توانســتم بار دیگر رکورد غواصــی با حبس نفس
بانوان ایــران را برای چهارمین بار جا به جا کنم و
از عمق  ۳۳متر به عمق  ۴۳.۷متر دست پیدا کنم.
وی با اشاره به اینکه تا کنون هیچگونه حمایتی
از سوی مسؤلین نشده است ،اظهارکرد :از مسؤلین،
و متولیان امر ورزش میخواهیم که در این زمینه به
ما کمک کنند تا شاهد مدالهای قهرمانی آسیایی
و جهانی برای کشــور عزیزمان ایران اســامی و
استان فارس و شهرستانم باشم.
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پیامبر اکرم (ص)

قسمتی ابری گاهی نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

کتابخوانی نشانی از دانایی و معرفت است
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس کتاب و کتابخوانی را نشــانی از
دانایی و معرفت دانست.
به گزارش خبرنگار مهر ،صابر سهرابی
صبــح دیــروز در آئیــن یازدهمیــن
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه
با تفریظ مقــام معظم رهبری بر کتاب
«گریه نکن» عنوان کرد :سخن گفتن
از کتاب و کتابخوانی مقولهای عمیق و
تأمل برانگیز است.
وی تصریح کرد :گاه میتوان به این
موضوع پرداخت که هفتهای که ماهی
و سالی را نمیتوان بی کتاب ماند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فــارس افــزود :هفته کتاب همیشــه
بهانهها را برای ما مردمان عاشق کتاب
و کتابخوانی هموار میکند کتابهایی
که نشــان دانایــی و مانایــی را برای
مردمان هر زمان به ارمغان میآورند.
ســهرابی ادامه داد :هر چند کلمات
رنگیــن کتاب در زمان و مکان معنایی
دیگر گونه مییابنــد و میتوانند آنقدر
جهان شــمول باشــند تا آبی آسمان و
بی انتهایی عشق به معبودی که خاتم
رسوالنش را با کتابی ارزشمند و نورانی
بر ما عرضه داشــت تا تأیید کننده این
رسالت برای اهل تفکر باشد.

وی یــادآور شــد :اما زیباتــر آنکه
نشــانهای کتاب را بــا داناییهایی از
جنس عشــق و معرفت گــره بزنیم تا
رنگی جدید از معرفت ایثار و شــهادت
به خود بگیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس ادامه داد :مسیری که با کلمات
نمیتوان به مفهوم واقعی آن پرداخت و
تفسیری در خور زمان برای آن تعریف
کرد که این مقوله از عشق سرشار است
و نشانههای عطر حضرت خداوندی را
با خود دارد.
سهرابی تاکید کرد :از خود گذشتن
فراتر از واژه هاست و کسانی که تالش
دارند تا با هــر بهانهای ردپای معرفت

را در دنیــای فانی زنده نگاه دارند خود
ایثارگران راه عشق هستند.
وی تصریح کــرد :امــروز گاه آن
اســت تا فرصتی بســازیم تا قدردان
بیکرانگی و قلم نورانی نویســندگانی
از همین جنس باشــیم اول مادری که
نوشتن را بر لوح ســینه شهیدان خود
نوشت تا رمز خداشناسی را درک کنند
و راه معبود را به زیبایی تفســیر نمایند
و دوم نویسندهای عزیزه و ارزشمند که
قلــم روان و روح متعالی اش پرچمدار
معرفــت شــهادت اســت و دنباله رو
عاشقانی دل سوخته که هرکدام دنیایی
را در شــگفتند و فخر شــیراز و استان
فارس هستند.

دبیر فرهنگستان هنر:

شیراز همچون نگینی در تاریخ و فرهنگ هنر میدرخشد
ایرنا :دبیر فرهنگســتان هنر گفت :شــیراز با مردمان
هنرمنــد و صاحبذوق ،با شــعرا ،ادیبــان و هنرمندان
بزرگش ،میراث باستانی ،باغهای معروف ،اماکن مذهبی
و آستان مقدس شاهچراغ (ع) همچون نگینی در تاریخ و
فرهنگ هنر میدرخشد.
بــه گزارش گــروه فرهنگــی ایرنــا از روابطعمومی
فرهنگســتان هنر ،در همایش تجلیــل از خادمان هنری
مکتب شــیراز با همکاری شــهرداری شــیراز و موسسه
فرهنگی ،هنری و پژوهشــی صبا ،از هنرمندانی که هنر
را سینهبهســینه به فرزندان خود منتقل کردهاند تجلیل
و دستاوردهای پژوهشی و کتابهای منتشر شده در این
زمینه معرفی شد.
علیرضا اســماعیلی دبیر فرهنگستان هنر در همایش
تجلیل از خادمان هنری مکتب شــیراز در سالن گلستان
هنر این فرهنگســتان با تجلیل از حضور بزرگان و مفاخر
فرهنگــی هنری حاضر در جمع گفت :شــیراز با مردمان
هنرمنــد و صاحبذوقش ،میــراث باســتانی ،بازارهای
گنبددار ،باغهای معروف ،مســاجد زیبــا ،اماکن مذهبی
همچون آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ (ع) و نیز با
شعرا ،ادبا و هنرمندان بزرگش همواره همچون نگینی در
تاریخ و فرهنگ هنر میدرخشد.
دبیر فرهنگستان هنر افزود :در فرهنگستان هنر همواره
توجه ویژهای به هنر اســتانها شــده و ســعی ما بر آن
بوده عالوه بر پرداختن به هنر ملی و بینالمللی ،به هنر در
سطح شهرستانها نیز توجه ویژهای داشته باشیم.
وی افزود :یکی از اســتانهایی که بــه صورت ویژه
غالمرضا امیرخانی میگوید :با از بین رفتن هر برگ
سند ،گوشــهای از تاریخ فرهنگی کشور از بین خواهد
رفت ،لذا باید فکر اساســی برای حفظ اسناد و مدارک
فرهنگی شود.
به گزارش ایســنا ،معاون پژوهش ســازمان اسناد و
کتابخانــه ملی در ادامه اظهار کــرد :آموزش کارکنان
و حتی مدیــران یکی از راههای حفاظــت از مدار ک
فرهنگی کشــور اســت تا چگونگی برخورد با اسناد و
حفاظت از آنها را به خوبی بیاموزند .اســناد و مدارک
اعــم از فرهنگــی و غیرفرهنگی ســالها به صورت
بایگانی جاری قابل استفاده هستند و در مسائل مختلف
مالی ،اداری ،حقوقی و پرســنلی کاربرد دارند و پس از
ســالیان که به صورت راکد درآمدند باز هم در مواردی
استفاده میشوند و از دورهای به بعد جنبه تاریخی پیدا
کرده و به همین دلیل چه بســا با گذشت زمان ارزش
آنها افزوده شود.
امیرخانی ســپس گفت :برای بررســی و ســاخت
یک مکان فرهنگی به سوابق نیاز داریم ،بررسی سابقهها
و تصاویر کمک میکند تا بتوان تصمیم مناسب در این
خصوص اتخاذ کرد و بدون مطالعه کاری انجام نداد ،لذا
حفظ و صیانت از اسناد فوقالعاده مهم است .بسیاری از
اسناد و مدارک در حوزههای مختلف بهویژه فرهنگی،
عامدانه یا بهصورت ســهوی از بیــن رفتهاند که این
خســارت جبرانناپذیر است ،برخالف خیلی از کتابها،

به آن پرداخته شــده ،استان فارس و شــهر شیراز است
و همایش بزرگ مکتب هنری شــیراز در سال  ۱۳۷۸در
این مجموعه به صورت مبســوط و کامل به هنر مردمان
آن دیار در دهههای  ۷تا  ۹هجری قمری پرداخته است.

باشــد ،هفتههای هنری اســت و با توجه به ظرفیتهای
باالی هنری شــهر شــیراز و اســتان فــارس می توان
این گونــه برنامهها را در ابعاد وســیعتری بــرای آینده
تدارک دید.

این همایش در هشــت رشــته هنری برگزار شد و دارای
چند پیشهمایش در ســطح ملــی و بینالمللی بود و در
داخل و خارج از کشور با حضور هنرمندان و اندیشمندان،
دستاوردها و ارزشهای پژوهشــی بسیاری برای جامعه
هنری به ارمغان آورد.
دبیر فرهنگســتان هنر گفت :یکی از برنامههای خوبی
که میتواند در معرفی هنر اســتانها در سطح ملی موثر

تجلیل از هنرمندانی که ســینه به سینه هنر
خود را به فرزندانشان منتقل کردند
در این مراسم اســتاد هادی سیف پژوهشگر هنرهای
سنتی ایران ،استاد علیاصغر تجویدی نگارگر پیشکسوت،
ســجادمحمد یــارزاده رئیس موسســه فرهنگی ،هنری
پژوهشی صبا ،حســین بختیاری رئیس مجمع هنرمندان
و صنعتگران صنایعدســتی ،ســلمان گورنگی مدیرعامل

غالمرضا امیرخانی مطرح کرد

هشدار درباره نابودی هر برگ سند

نشریات و مطبوعات که امکان داشتن نسخههای دیگر
را دارند ،به طور معمول اسناد و مکاتبات یکنسخهای
هستند و اگر از بین بروند شاید دیگر به هیچ وجه نتوان
آنها را بهدست آورد.
معاون ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اضافه کرد:
استفاده از کارشناسان آرشیو ملی ایران و سازمان اسناد
به دلیل آشــنایی آنها با این موضــوع مهم میتواند
راه مناسبی در راه حفظ و صیانت از اسناد باشد .هنگام

احداث یک بنا ،پس از مکانیابی و آماده شدن مقدمات
و ســپس ساختمانســازی ،نقشــهها کمک شایانی
میکنند .بناهایی مانند تئاتر شهر ،برج آزادی و بسیاری
از آرامگاهها هرکدام تاریخچهای دارند که اگر همراه با
عکس و گزارش باشند خیلی مفیدتر واقع خواهند شد.
او در ادامه بیان کرد :بسیاری از مدارک و اسناد شاید در
فضای مجازی باشد که منشاء آن شخص یا موسسهای
بوده و طبیعی اســت خیلی از موسســات مانند میراث
فرهنگی ،مطبوعــات و خبرگزاریها امکان دارا بودن
آرشیو را داشتهاند و حتی آرشیوهای شخصی میتوانند
به ما در این راه کمک کنند.
امیرخانــی با بیــان اینکه آرشــیو در همه حوزهها
دارای اهمیت اســت ،گفت :وزارت نیــرو اگر بخواهد
سدی بســازد باید بداند چه مطالعاتی از جهت زمین و
مشکالت پیش روی آن و بسیاری از موضوعهای دیگر
انجام شده است .حوزههای دیگر نیز مانند صنعت ،راه و
راهآهن و ...نیازمند اسناد هستند و طبیعی است که این
در حوزه فرهنگ پررنگتر باشــد ،چون بهطور معمول
افراد فعال در موضوعهای تاریخی و فرهنگی حساسیت
بیشتری دارند.

اتحادیــه تعاونیهای صادرکننده صنایعدســتی اســتان
فارس ،امیرحســین حکمتنیا مدیر گردشگری و زیارت
شــهرداری شــیراز و همچنین مصطفی مشفقیان معاون
فرهنگی شــهردار و رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز سخنرانی کردند.
معرفی پنج کتاب قصه خواب پرواز فرشــتگان ،مشق
عشــق ،نگارهها و نقشمایهها در قالی شیراز ،آهنگری و
مسگری در شیراز و مشاغل ســنتی شیراز که با حمایت
شهرداری شیراز در زمینه هنر و صنایع دستی منتشر شده
از دیگر برنامههای این همایش بود.
در انتهای مراســم هم از هنرمندان حوزههای مختلف
صنایع دســتی شیراز که به صورت پدر و فرزندی فعالیت
کرده و هنر خود را ســینه به ســینه انتقال دادهاند شامل
ســیداحمد حمیدی و سید امیر حمیدی ،محمد جواد شبیه
و مهرداد شبیه ،حسینعلی نویگویی و علیرضا نویگویی،
مسعود شیشهگر و رضا شیشــهگر ،محمدهادی ستایش
و آوا ســتایش ،غالم فالحپور و محمــد فالحپور ،مژده
رضازاده ،محمدرضا خرمیمنش ،حمیدرضا رفعتی ،مژگان
زمانی و محمدرضا محمدی تجلیل و قدردانی شد.
گفتنی اســت کارگاههای تجربهمحور هنرهای سنتی
و صنایعدســتی با حضور هنرمندان و پیشکســوتان شهر
شــیراز در رشــتههای خاتم ،منبت ،قلمزنی ،دواتگری،
گرهچوب ،حجاری سنتی ،کاشینگاری سنتی ،نگارگری،
تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی ،از جمعه تا یکشنبه
(  28تــا ۳۰آبــان) از ســاعت  ۱۰تــا  ،۱۶در رواق هنر
فرهنگستان هنر برپا گردید.
او افزود :افراد مهم ،رجال و شخصیتهایی که اسناد
و تصاویری دارند ،به اهمیت آرشیوها میافزایند و انواع
کارکردها را میتوان برای این مراکز لحاظ کرد و هیچ
موضوعی نیســت که نیاز به آرشیو نداشته باشد ،اما در
برخی موارد شــاید محدودیت دسترســی قائل شویم.
برخی از اسناد خاص دولتی ،اسناد خانوادگی یا پزشکی
ممکن است در حوزه شخصی افراد باشند که قید بیش از
 ۴۰سال نگهدارای دارند.
امیرخانی تاکید کرد :دسترســی به اسناد باید برای
تمام افراد جامعه باشــد ،مگر اسنادی که دارای مسائل
خاص باشــد و بهطور مثال با امنیت ملی کشور برخورد
کنــد ،یا بحثهای قومیتی را دامــن بزند و اینها هم
میتواند به مراجعین و محققین خاص ارائه شود.
معــاون پژوهش ســازمان اســناد و کتابخانه ملی
همچنیــن اظهار کرد :شــاید در مورد برخی از اســناد
حساسیتهایی وجود داشــته باشد .درخصوص اسنادی
که بهطور مثال مربوط به رژیم گذشته باشد ،ذکر اسامی
و القابی باشد که باید اینها را نیز لحاظ کرد ،ولی نباید
خیلی به این مسائل حساس بود ،چون همه گوشههایی
از تاریــخ هســتند و بــرای محققیــن قابل اســتفاده
خواهند بود.
امیرخانی گفت :اســناد متعلق به همه مردم کشــور و
عموم است و چقدر مناسب است که همه بتوانند به آسانی
و بدون هزینه به آنها دسترسی پیدا کنند.

تیتر آخر

صفد   ر د   وام

گير دادن به مخبرالدوله
در پيچ امين الدوله

در يكى از اين شــب هاى سر ِد پاييزى پس از گشت و گذار
بــا دريچه مجازى بــه دوران دور و نزديك به نــاگاه در پيچ
اميــن الدوله علــی قلی خــان هدایت ملقب بــه مخبرالدوله
به عنوان نخســتین وزیر تلگراف ایــران را در چهار راه جانكاه
 4Gاينترنت ديدم كه از چراغ قرمز  Eناله اش به فلك رسيده
و مى گويد" :آنچه البته به جایی نرسد فرياد است".
به پيشــگاه نخستين وزير پســت و تلگرام در عهد ناصرى
عرض درودى و خش و بشى كردم و با جسارتى از خود خواسته
گفتم؛ اى وزير دربار ناصــرى تلگرام هاى عهد جناب  تان كى
به ديار فرنگ مى رســيد و دست نوشــته هاى عاشقان دلداده
به محبوب هاى از ديار گريخته چند ماه به   طول مى انجاميد؟
ناگهان با خشمى آميخته با خشونت و به تلخى قهوه قجري
داد برآورد كه اى روزنامه چى دوره گرد مجازى در عهد من تير
صاحب تلگرام ســه ساعته و نامه عاشق به معشوق سه روزه به
هدف مى خورد و حاال در عصر اينترنت به قول خودتان دولت
الكترونيك ارسال يك نامه با ايميل هست نمى دانم يا ريميل؟
 ٣٠دقيقه طول مى كشد!
ناگهان براى خودى نشــان دادن ،ســرعت اينترنت صفحه
موبايل را به روبرويش نهادم و براى خوشــآمدش نامش را به
گوگل سپردم تا ثبت حرفه و جايگاهش به عنوان نخستين  هاى
تاريــخ ارتباطات و فناورى مشــاهده نمايد مثل انســان هاى
نخستين به صفحه گوشــى خيره بود و دم نمى زد كه ناگهان
شــئى از جنس خشــونت كه نمى دانم سنگ بود و يا كلوخ به
ســمت من بيچاره پرتاب كرد كه  No Internetچه فحشى
است كه نشــان من بيچاره دست از دنيا كوتاه مى دهى!؟ اين
مزد پايه گذارى ارســال ســريع اخبار و مرقومات شما طايفه
روزنامه چى مخبر (بخوانيد خبرنگار) قدرنشناس است؟
در اين گير   و   دار ناگهان با صداى زنگ ناهنجار تلفن خانه از
خواب پريدم و ديدم عقربه ساعت روى ساعت هشت شب آمده
و آن ســوى خط از تحريريه روزنامــه كه چرا خبرت نيامد؟ به
سراغ صفحه ايميل رفتم و ديدم كه اى واى ،خبرم پشت چراغ
قرمــز  No Internetبر روى تخت ايميل خواب رفته تعبير از
حافظ شيراز پرسيدم و خواجه گفت:
ديدم به خواب خوش كه به دستم پياله بود
تعبير رفت و كار به دولت حواله بود

اعالم نمایشهای راه یافته به سی ودومین
جشنواره تئاتر فارس

نمایشهای راه یافته به بخش رقابتی سی ودومین جشنواره
تئاتر فارس مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار مهر ،پس از بازبینی  ۳۰نمایش دریافتی
دبیرخانه این جشــنواره توســط فرهاد ارشاد ،علیرضا بنیادی و
روحا ...رنجبــری ،داوران انتخاب آثــار ۱۰ ،نمایش به بخش
داوری پایانی راه یافتند.
نمایشهای راه یافته به ترتیب حروف الفبا:
 -۱نمایش عشــق و آفســاید به کارگردانی کامران آرایش
کشکولی از فیروزآباد
 -۲نمایش اســکیس به کارگردانی ســید آرمان احمدی از
شیراز
 -۳نمایش جنزده زیر لیل به کارگردانی مســعود احمدی
از شیراز
 -۴نمایش عاشــقانههای دو بازمانده از جنگ به کارگردانی
حامد افسر از جهرم
 -۵نمایش روایت داســتانی کهن ،اما واقعی به کارگردانی
محمدحسین بردبار از فسا
 -۶نمایــش هملت بیژنی به کارگردانی آرمان بیژنینســب
از فسا
 -۷نمایش اقدس به کارگردانی امیر دانشوران از کازرون
 -۸نمایش بتاز – ف به کارگردانی مجتبی راوش از کازرون
 -۹نمایش دوازده و ســی و پنج به کارگردانی امیر نصیری
از کازرون
 -۱۰نمایش چراغ راهنما به کارگردانی روحا ...هاشــمپور از
شیراز
این نمایشها از روز  ۴تا  ۷آذرماه در تماشاخانههای شیراز،
به رقابت خواهند پرداخت.

رکورد بزرگترین ارکستر جهان شکسته شد

با تالش هزاران نوازنده ونزوئالیی ،رکورد بزرگترین ارکستر
جهان شکسته شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز ،هفته گذشته بیش از
۱۲هــزار نوازنده که اغلب کودک و نوجــوان بودند یک قطعه
کالســیک را بــه مدت پنج دقیقــه نواختند تــا بتوانند رکورد
دو ســال پیش نوازندههــای روس را بشــکنند و حاال عنوان
بزرگترین ارکستر جهان در کتاب رکوردهای جهانی گینس به
نام این گروه ونزوئالیی ثبت شــده اســت .با این حال ،گینس
فقــط  ۸,۵۷۳نفــر از اعضای این گروه چند هــزار نفره برای
شکستن این رکورد به رسمیت شناخت.
وزیــر ارتباطــات و اطالعات ونزوئال و ســفیر روســیه در
کاراکاس ثبت این رکورد جدید توســط نوازندگان این گروه را
تبریک گفتند.
نوازندگان این گروه تحت نظارت برنامهای به نام «ال سیستما»
که از ســال  ۱۹۷۵با هدف آموزش موســیقی کالسیک برای
هزاران کودک راهاندازی شده است گرد هم آمده بودند.

