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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

پاک فطرت نماینده مجلس تأکید کرد:

کار فرهنگی به آبمیوه و کیک پخش کردن نیست

ریشه های تاریخی و
فرهنگی عدم شفافیت
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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 12صفحه

«کار فرهنگـی بـه آبمیـوه و کیـک پخـش کـردن نیسـت بلکـه بـه عمـل کـردن اسـت ».ایـن
سـخن صریـح نماینـده اول مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسالمی اسـت.علیرضا پـاک
فطـرت کـه در مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنگ سـاز شـیراز سـخن می گفـت ،بـا تأکید بر
اینکـه فرهنـگ بـا سـخنرانی درسـت نمی شـود ،تأکیـد کـرد ...
3

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7350 VOL. 26 - Nov 27، 2021

امام جمعه شیراز:

استاندار فارس:

گزینه های مدیریتی فارس
را پیشنهاد دادهایم
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکه  ۲۰گزینه برای مدیران کل اسـتان پیشـنهاد
دادهایـم امـا هنـوز تاییـد آنهـا انجـام نشـده اسـت ،گفـت :ایـن دولـت
نمیخواهـد اتوبوسـی عمـل کنـد ،امـا کاغذبـازی و بوروکراسـی عجیـب
وجـود دارد و سـبب تاخیـر در انتصابـات میشـود.محمدهادی ایمانیـه در
نشسـت جامعـه روحانیت شـیراز بیان کـرد :روحانیت مدیـون دولتها نبوده
و همین مسـئله سـبب شـده کـه صریح صحبـت و انتقاد کنند و این حسـن
ایـن قشـر اسـت.او بـا بیـان اینکه سـاخت مسـاجد ،مصلی هـا و خانـه عالم
در اسـتان در حـال پیگیـری اسـت ،گفـت :جامعـه روحانیـت هـم روحانـی
مناسـب را پـرورش دهنـد ،چـون همیـن االن تعـدادی مسـجد ...

شیخ بهائی  ۴قرن تقسیم آب زاینده رود
را عادالنه انجام داد
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بهره برداری از ابرپروژه بزرگراه شهید سلیمانی در بهمن 1401
3

سرمربی تیم فجر:

زمین حافظیه به درد
مسابقات دسته سوم هم
نمی   خورد
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آخرین خبر از تغییر
تعرفههای گاز
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 52کشته در پی
آتشسوزی در معدنی
در سیبری روسیه
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ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد
مهر:بـر اسـاس شـاخصهای اپلیکیشـن ماسـک ،در
حـال حاضـر هیـچ نقطـهای از کشـور در وضعیـت قرمز
کرونایـی قرار نـدارد.
بـا عبـور از خیـز پنجم کرونـا و واکسیناسـیون گسـترده،
تمامی شهرسـتانها از وضعیـت قرمـز خـارج شـدند.
آخریـن بـار در  ۲۴بهمـن  ۹۹و در آسـتانه شـروع خیـز
چهـارم هیـچ شـهری در ایـران قرمـز نبـود.

شهرستانهایی که در وضعیت نارنجی قرار دارند
اشـنویه ،پیرانشـهر (آذربایجـان غربـی) ،چـرداول
(ایلام) ،بیرجنـد ،طبـس ،فـردوس (خراسـان
جنوبـی) ،بردسـکن ،گنابـاد (خراسـان رضـوی)،
طـارم (زنجـان) ،دامغـان ،شـاهرود (سـمنان) ،زابـل
(سیسـتان و بلوچسـتان) ،ممسـنی (فـارس) ،زرنـد،
سـیرجان ،شـهربابک (کرمـان) ،کهگیلویـه (کهگیلویـه

و بویراحمـد) ،پلدختـر (لرسـتان) ،بافـق ،بهابـاد ،خاتـم،
مهریـز (یـزد)
وضعیت رنگبندی
صفر شهرستان قرمز
 ۲۲شهرستان نارنجی
 ۲۰۷شهرستان زرد
 ۲۱۹شهرستان آبی

رئیس شورای راهبردی انتقال آب به فارس:

پیگیری تخصیص بیشتر اعتبارات به طرح انتقال آب به فارس در اولویت است
ایسـنا :رئیـس شـورای راهبـردی انتقـال آب از خلیـج
فـارس بـه اسـتان فـارس ،افزایـش تخصیـص منابـع
اعتبـاری و تمدیـد مجـوز را از مهمتریـن مسـائل مـد
نظـر دانسـت.
محمدرضـا رضـازاده در نشسـت تخصصـی شـورای
راهبـردی انتقـال آب از خلیـج فارس به اسـتان فارس
تاکیـد کـرد :در موضـوع انتقـال آب نیازمنـد حرکـت
جـدی وزارت نیـرو هسـتیم.
وی گفـت :مهمتریـن موضـوع ایـن شـورا در حـال
حاضـر پیگیـری افزایـش تخصیـص منابـع آبـی و
تمدیـد مجـوز و همچنیـن حـل مسـائل مربـوط بـه
ک صنعتـی
مسـیر انتقـال آب بـه ویـژه از مسـیر شـهر 

و منطقـه ویـژه جنـوب اسـتان اسـت کـه در راسـتای
پیشـبرد آن الزم اسـت تـا اقدامـات و هماهنگیهـا در
سـطح وزارتخانـه هـم ایـن موضـوع دنبـال شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه خریـد تضمینـی آب
بایسـتی بـا کمـک مسـئوالن اجرایـی و نماینـدگان
مجلـس پیگیـری شـود ،گفـت :قـرارداد خریـد
تضمینـی آب اهمیـت دارد و الزم اسـت فراتـر از ایـن
موضـوع از طریق اسـتانداری با مطـرح کردن اهمیت
ورود مشـاور بـه ایـن پـروژه ،در زمینـه تهیـه نقشـه و
طـرح جامـع انتقـال منابـع آبـی بـه اسـتان در شـورای
برنامهریـزی و توسـعه اسـتان مصوبهای بدیـن منظور
در جهـت تعییـن تکلیف به سـازمان آب منطقهای نیز

مصـوب شـود.
رضـازاده در راسـتای اهمیـت حضـور مشـاور در پروژه
انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه اسـتان فارس ،تشـریح
کـرد :بایـد بـرای منابع آبی اسـتان و حتـی آب انتقالی
بـه اسـتان نظیـر پسـاب و زه ،آب سـطحی رودخانهها
و سـدها و همچنیـن آب دریـا نیـز برنامهریـزی انجـام
شـود و مشـاور پـروژه بـه عنـوان بـازوی مطالعاتـی،
پاسـخگوی سـئواالت مربـوط بـه نیـاز اسـتراتژیک
اسـتان باشـد و در راسـتای تامیـن ایـن نیازهـا،
نقشآفریـن باشـد.
این شـورای راهبـردی از فروردینماه امسـال دبیرخانه
خود را در سـازمان صمت فارس تشـکیل داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

مذاکرات با گروسی شکست نخورده است
ایسنا:سـازمان انـرژی اتمی گفـت :کسـانی کـه از برجام
خـارج شـده انـد ،حـق اظهارنظـر دربـاره تاسیسـات
هسـتهای کـرج را ندارنـد.
محمـد اسلامی در حاشـیه مراسـم نخسـتین سـالگرد
شـهادت شـهید محسـن فخری زاده در جمع خبرنگاران
افـزود :تاسیسـات کـرج مرتبـط بـا موضوع برجام اسـت
و آنهایـی کـه در برجـام بـی تعهدی کـرده و از آن خارج
شـده انـد حق اظهارنظر دربـاره آن را ندارنـد و نمیتوانند
مدعـی باشـند بنابرایـن چنیـن چیـزی از نظـر جمهوری
اسلامی هرگز پذیرفتنی نیسـت.
وی تصریـح کـرد :آنهـا بـه تعهـدات خـود بـه ویـژه در
دوره ترامـپ عمـل نکـرده انـد و ایـن فضـا در دوره جدید
تغییـر کـرده اسـت و نمیتواند تعهـدات یک طرفه باشـد
چـرا کـه مـا بـه همـه تعهداتمـان براسـاس برجـام عمـل
کـرده ایم.
بـر اسـاس گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما
اسلامی تاکید کـرد :مذاکرات در پیـش روی وین نیز در
خصـوص مسـائل هسـتهای نیسـت بلکـه دربـاره برجام
و آن هـم عمـل کـردن طـرف مقابـل بـه تعهـدات خـود

اسـت بنابرایـن دیگـر اینکـه یـک طرفـه بـه آن متعهـد
باشـیم گذشـته اسـت بلکـه ایـن بـار بایـد آنهـا در عمل
نشـان دهنـد کـه متعهد هسـتند و پس از راسـتی آزمایی
تعهـدات آنهـا ،مـا هـم بـه آنچـه کـه متعهدیـم عمـل
میکنیـم.

وی همچنیـن دربـاره تناقـض سـخنان رافائـل گروسـی
پـس و بعـد از سـفر بـه ایـران گفـت :مدیـر آژانـس بـه
فعالیـت هسـتهای ایـران طبـق روال قانونـی اذعـان
کـرد ،امـا بـه نظـر میرسـد در فضـای رسـانهای غـرب
غوغاسـاالری صـورت میگیـرد مبنـی بـر اینکـه مذاکره
وی در تهران شکسـت خورده اسـت .این درحالی اسـت
کـه آقـای گروسـی در فضـای مجـازی هـم نوشـت کـه
ایـن مذاکـرات سـازنده ،امـا ناتمـام بـود.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی ادامـه داد :مذاکـرات مـا با
آژانـس شـفاف و براسـاس پادمـان و ان پـی تـی صـورت
میگیـرد و ایـن مذاکـرات ادامـه خواهد یافـت و به علت
اینکـه بایـد وقـت بیشـتری برای برخـی موضوعـات قرار
داده میشـد تـا بتـوان آنهـا را نهایی کرد زمـان کم بود،
امـا هرگـز مذاکـره اخیر شکسـت خـورده نیسـت و آقای
گروسـی نیـز چنیـن مطلبی نگفته اسـت.
وی گفـت :ایـران در خصـوص فعالیتهـای هسـتهای
خـود بسـیار جـدی اسـت چـرا کـه آن را در خصـوص
مصارفـی همچـون بـرق ،صنعت ،کشـاورزی و پزشـکی
همچـون رادیوداروهـا ضـروری میدانـد.

معاون وزیرخارجه روسیه هفته آینده به ایران سفر می کند
ایرنـا« :میخائیـل باگدانـوف» ،نماینـده ویژه رئیـس جمهور
روسـیه در امـور خاورمیانـه و شـمال آفریقـا و معـاون وزارت
امورخارجـه ایـن کشـور ،اوایـل هفتـه آینـده بـه تهران سـفر
و بـا برخـی مقامـات جمهـوری اسلامی ایران گفـت و گـو
خواهـد کـرد .کاظم جاللی سـفیر جمهوری اسلامی ایران
در روسـیه نیز در آسـتانه سـفر میخائیل باگدانـوف به ایران

روز جمعـه بـا وی گفـت وگـوی تلفنـی کرد.
در ایـن تمـاس ،طرفیـن در مـورد روابـط دوجانبـه،
همکاری هـای منطقـهای جمهـوری اسلامی ایران و
روسـیه و تحـوالت میدانـی سـوریه ،تبادل نظـر و گفت و گو
کردند.الورنتیـف نماینـده ویـژه رییـس جمهـور روسـیه در
امـور سـوریه و ورشـینین معـاون وزیـر خارجـه ایـن کشـور

نیـز هفتـه گذشـته در راس هیأتـی بـرای دیـدار و گفتگـو
در خصـوص روابـط دو کشـور و همچنیـن همکاری هـای
منطقـه ای دو کشـور بویـژه در سـوریه ،پـس از دیـدار از
دمشـق بـه تهـران سـفر و حسـین امیـر عبداللهیـان وزیـر
امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایران دیـدار و گفـت و گـو
کردنـد.

نشست وزیر امور خارجه با برخی مدیران رسانههای کشور
مهـر :وزیـر امـور خارجـه کشـورمان پنجشـنبه ،میزبـان
مدیـران ارشـد رسـانهای ،مدیـران مسـئول و سـردبیران
رسـانههای کشـور در محـل وزارت امـور خارجـه بـود.
حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه کشـورمان
شـب گذشـته (پنجشـنبه) ،بـرای دومیـن بـار طـی ۱۰۰
روز گذشـته میزبـان مدیـران ارشـد رسـانهای ،مدیـران
مسـئول و سـردبیران رسـانههای کشـور در محـل وزارت
امـور خارجـه بـود.

امیرعبداللهیـان در ایـن دیـدار صمیمانـه در خصـوص
مهمتریـن موضوعـات سیاسـت خارجـی در طـی  ۱۰۰روز
اول دولـت سـیزدهم ،از جملـه اولویتهـای منطقـهای،
سـفر رئیـس جمهور بـه ترکمنسـتان و شـرکت در اجالس
سـران اکـو در آن کشـور ،وضعیـت افغانسـتان ،سیاسـت
خارجـی متـوازن با آسـیا ،اروپـا ،آفریقا و آمریـکای التین،
روابـط بـا همسـایگان ،آخریـن تحـوالت بینالمللـی
و همچنیـن مذاکـرات هفتـه آتـی ویـن ،بحـث و

تبـادل نظـر کـرد.در ایـن نشسـت ،مدیـران مسـئول
رسـانهها نیـز دیدگاههـا ،نقطـه نظـرات و پیشـنهادات
خـود را در خصـوص مسـائل مختلـف سیاسـت خارجـی
و مذاکـرات فـراروی ویـن مطـرح کردند.گفتنـی اسـت در
این جلسـه علاوه بر سـعید خطیبزاده سـخنگوی وزارت
امـور خارجـه ،مهدی پـور معـاون مطبوعاتی وزارت ارشـاد
و جمعـی از مدیـران ارشـد وزارت امـور خارجـه نیـز حضور
داشـتند.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان :

همه شروط را برای به رسمیت شناخته شدن اجرا کردیم
ایسنا:سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبان اعالم کـرد ،این
گـروه در مذاکـره بعـدی خـود بـا آمریـکا در دوحه مسـائل
سیاسـی ،اقتصـادی و کمکهـای انسـانی را بررسـی
خواهـد کرد.
محمـد نعیـم ،سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان گفـت،
"تمـام ّ
هـم و غـم طالبان کمک به ملت افغانسـتان اسـت
کـه در حـال حاضر با مشـکالت اقتصـادی زیـادی روبرو
هسـتند و طالبـان سـعی دارد آنهـا را حـل کنـد .بایـد ایـن
نظـام سیاسـی جدید پذیرفته شـود زیرا مـردم و نظام یکی
هستند".
وی افـزود :خواهـان اجـرای توافقنامه دوحه هسـتیم که
بـر عـدم مداخلـه در امـور داخلـی افغانسـتان و نیز کمک
اقتصـادی بـه ملـت ایـن کشـور و حمایـت از آن تصریـح
دارد.
طالبـان روز چهارشـنبه اعلام کـرده بـود ،در ایـن
مذاکـرات بـا آمریـکا کـه دومیـن نشسـت در نـوع خـود از
زمـان کنتـرل ایـن گـروه بـر قـدرت در افغانسـتان اسـت،
صفحـه جدیـدی در روابـط سیاسـی میـان دو طـرف بـاز
خواهـد شـد.
نعیـم در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه طالبـان بـا مطالبـات
جامعـه بین الملل برای مشـروعیت بخشـی به آن چگونه
برخـورد خواهـد کـرد ،گفـت ،طالبـان تمامی شـروط مورد
نظـر دولتهـا و سیسـتمها در جهـان را برای به رسـمیت
شـناختن خـود عملـی کـرده اسـت .سراسـر افغانسـتان

تحـت کنتـرل طالبـان اسـت" .ایـن گـروه امنیـت را برای
ملـت افغانسـتان آورده و بـه جنـگ  ۴۰سـاله پایـان داده
اسـت" .ایـن دسـتاورد مهمی بـرای همه اسـت .حتی یک
وجـب از خـاک افغانسـتان تحـت کنترل عناصـر خرابکار
نیسـت و "طالبـان بـه فسـادی که بیش از  ۲۰سـال ادامه
داشـت ،پایـان داد .این گـروه به هیچ کس اجـازه نخواهد
داد کـه از خـاک افغانسـتان برای حمله به کشـور دیگری
اسـتفاده کند".
پیـش از ایـن وزارت خارجـه آمریکا اعالم کـرد ،در این دو
روز مذاکـره مسـائل مختلفـی همچون مبـارزه با تهدیدات

داعـش و القاعـده و نیـز کمک هـای انسـانی بررسـی
خواهد شـد.
نعیـم درمـورد مطالبـات جامعـه بیـن الملـل پیرامـون
احتـرام بـه حقـوق بشـر گفـت" :مـا بـه حقـوق بشـر بـه
شـیوهای کـه در جهـان نظیـر نـدارد ،احتـرام میگزاریـم
و همـه کسـانی کـه بـا مـا هنـگام کنتـرل مـا بـر کشـور
جنگیدنـد ،بخشـیدیم کسـی را بـه اسـارت نگرفتیـم یـا
نکشـتیم .اگـر کسـی میخواهـد حقـوق بشـر را بیامـوزد
پیـش مـا بیایـد .مـا بـه حقـوق زن احتـرام می گزاریـم و
هیچگونـه کوتاهـی در ایـن زمینـه وجـود نخواهد داشـت
امـا بایـد در نظـر گرفـت کـه هـر جامعـه ای ویژگی هایـی
دارد و امـور بایـد طبـق اصـول آن جامعـه و ارزشهایـش
پیـش بـرود .بـه دختـران اجـازه داده شـده در بسـیاری از
والیتهـا در مقطـع دبیرسـتان تحصیـل کننـد و ایـن
مشـکل بـه زودی حـل خواهـد شـد زنـان هم در بسـیاری
از زمینههـا مشـغول هسـتند".
تومـاس وسـت ،نماینـده آمریـکا در افغانسـتان ریاسـت
هیـأت مذاکـره کننده آمریـکا با طالبـان را برعهده خواهد
داشـت .وی قبلا گفتـه بـود ،هرگونـه حمایـت مالـی و
دیپلماتیـک واشـنگتن از طالبان مسـتلزم شـروطی معین
اسـت .طالبـان بایـد یـک دولـت فراگیـر تشـکیل داده
و بـه حقـوق اقلیت هـا ،زنـان و دختـران احتـرام بگـزارد
و فرصـت برابـری در حـوزه آمـوزش و اشـتغال فراهـم
کند.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ریشه های تاریخی و
فرهنگی عدم شفافیت
کاربـرد واژه شـفافیت در تحلیل هـای سیاسـی و
اقتصـادی در فضـای رسـانه ای کشـور و همچنیـن
محافـل سیاسـی و اقتصـادی  ،سـابقه ی چندانـی
نـدارد چـرا کـه مـا اصـوال فاقـد زیرسـاخت های
فرهنگـی الزم برای حاکمیت شـفافیت بـر مدیریت
امـور کشـور هسـتیم  .البتـه ایـن مسـئله دالیـل
متفاوتـی دارد کـه دالیـل تاریخـی و فرهنگـی از
جملـه آنهاسـت .
ایـران بـه دلیـل قـرار گرفتـن در مسـیر شـمال به
جنـوب و شـرق بـه غـرب همـواره مـورد هجـوم
همسـایگان شـمالی و جنوبی و شـرقی و غربی بوده
و طـی هزاران سـال بـا آداب و اسـلوب کنـار آمدن
بـا اقـوام فاتـح آشـنا گردیـده اسـت  .از مقدونیـه
تـا روم و اعـراب و مغـوالن و عثمانـی گرفتـه تـا
پرتقالی هـا و انگلیسـی ها و روسـها.
البتـه ظرفیت هـای بـاالی فرهنگـی ایـران زمیـن ،
قـدرت هضـم و تحلیـل سـایر فرهنگ ها را داشـته
کمـا ایـن که سـالها پـس از مغلوب شـدن در برابر
اعـراب و مغـوالن آنهـا را بـا جنـگ نـرم مغلـوب
فرهنـگ ایرانـی کرد به طـوری که روحیـه چنگیزی
را بـه روش و منـش غـازان خانـی تبدیـل کـرد و
بـه سرچشـمه و خاسـتگاه مذاهـب و فرقه هـای
اسلامی پس از حملـه اعـراب تبدیـل شـد و حتـی
توانسـت در برخـی از مقاطع تاریخی دشـمنان خود
یعنـی مغـوالن و اعـراب را بـه جـان هم بینـدازد.
البتـه رام کـردن اقـوام وحشـی و تاثیـر گـذاری
فرهنگـی و تدریجـی بـر آنهـا آسـیب هایی را هـم
بـه دنبـال دارد کـه برخـی از طیف هـای اجتماعی را
درگیـر می کنـد و آن رواج نفـاق و نقـاب بـر چهـره
داشـتن اسـت  .اظهـار کرنـش تـوام بـا احسـاس
نفـرت  ،تخصـص ایرانیـان در برابـر اقـوام مهاجم
بوده اسـت .
اگـر در ادبیـات محـاوره ای و مناسـبات اجتماعـی
دقـت کنیـم می بینیم کـه تشـبیه و طعنـه و کنایه و
تعریـض و اصوال اسـتفاده از شـعر برای اسـتدالل
و پاسـخگویی شـیوه اصلـی تعامـل و گفـت و گـو
در میـان ایرانیـان اسـت چـرا کـه قرن ها بـه دلیل
زندگـی تحت سـیطره دشـمنان از نعمـت صراحت
لهجـه بـی نصیـب بـوده انـد در حالـی کـه مـردم
سـاکن در کشـورهای واقع شـده در سـرزمین های
جزیـره ای و دور از دسـترس ناگزیـر بـه در پیـش
گرفتـن چنیـن شـیوه ای در راسـتای تامیـن امنیت
خـود نبـوده اند .
اعـراب حجـاز کـه قرن هـا در محیطـی خشـک
و بیابانـی و بـی آب زندگـی کـرده انـد هنـوز هـم
نگاهی خشـن بـه زندگی دارنـد و حیات خـود را در
وابسـتگی بـه قبیله و شـیوخ خود جسـتجو می کنند
و طبیعـی اسـت کـه بهشـت بـرای آنهـا مکانی پر
درخـت و جوی هـای روان باشـد  .بهشـتی کـه در
سـایر فرهنگ هـا بـه گونـه ای دیگر توصیف سـده
اسـت  .عـادات و آداب و رسـوم هـم بـی ارتبـاط با
جغرافیا نیسـت .
می خواهـم عـرض کنـم کـه مـا ایرانی هـا اغلـب
فاقـد صراحـت در بیـان مقصـود خـود هسـتیم  .در
عین گرسـنگی می گوییم سـیر هسـتیم  .اگر کسـی
سـر زده بـه خانه مـا آمـده جـرات نداریـم بگوییم
نمی توانیـم پذیـرای شـما باشـیم  .بـدون ایـن که
آمادگـی پذیرایـی از کسـی را داشـته باشـیم به او
تعـارف می کنیـم و خوشـامد می گوییـم  .سـاعت ها
بـه سـخنانی گـوش می دهیـم و بیهـوده سـر
می جنبانیـم کـه بـه زبانی دیگـر بیان می شـود و ما
مفهومـش را نمی دانیـم  .شـعار می دهیم بـدون آن
کـه الزامـات و آثار گوناگـون آن را بدانیم  .همه اینها
سـر در آبشـخور عـادت کـردن بـه عدم شـفافیت
دارد  .شـما وقتـی بـه محاکـم قضایـی می رویـد و
دقـت می کنیـد متوجـه می شـوید کـه عـروس و
دامـاد یـا مالـک و مسـتاجر یا خریـدار و فروشـنده
اگـر در ابتـدای تعامل بـا یکدیگر کمی شـفافیت به
خـرج می دادنـد و بـا دو پهلو گویـی یکدیگـر را به
گـرداب تکلفـات و تعارفـات بیهـوده نمی انداختنـد
کارشـان بـه وکیـل و قاضـی نمی کشـید .
مـا وقتـی دیرهنـگام بـه سـمت محـل کار حرکـت
می کنیـم و عجلـه داریـم اگـر در ایـن وضعیـت
بـا دوسـتی قدیمی برخـورد کنیـم نمی توانیـم بـه
سلامی کوتاه اکتفـا کنیـم و بابـت عجلـه ای کـه
داریـم از او پـوزش بخواهیـم  .به همیـن دلیل ضرر
می کنیـم  .برخـورد مـا بـا مسـئوالن و مدیـران نیز
تابعـی از همیـن حـال و هواسـت .
هـر کـدام از مـا در کنـار کفـش و لبـاس و کاله
چندیـن نقاب هـم داریم کـه بموقع از آن اسـتفاده
می کنیـم  .خیلـی کـم پیـش می آیـد کـه کسـی بـا
جـرات از اعتقـادات شـخصی خـود سـخن بگوید .
اگـر بـه ضـرب المثل هـای پـر طرفـداری نظیـر
"خواهـی نشـوی رسـوا همرنگ جماعت شـو " " ،در
شـهر کـوران کور بـاش "" ،فضـول را بردنـد جهنم
گفـت هیـزم آن تـر اسـت" " ،هـر چـه آن خسـرو
کنـد شـیرین بـود "و تکیـه کالم هایی که پشـتوانه
فرهنگـی عـدم شـفافیت هسـتند توجـه کنیـم
متوجـه می شـویم که بـا رک گویـی و اظهـار عقاید
شـخصی فاصلـه زیـادی داریـم  .رواج محفل هـای
پنهانـی کـه از دل آن فرقه هـای گوناگـون بیـرون
می آیـد دسـتاورد عـدم شـفافیت اسـت  .رقـص و
آواز زیـر زمینی و حضـور پارادوکسـیکال در محافل
خصوصـی و عمومـی ،تالش بـرای نشـان دادن آن
روی سـکه خود اسـت خصوصا وقتی خرمـان از پل
گذشـت ایـن واقعیت نشـان می دهـد که چقـدر با
شـفافیت فاصلـه داریم  .خلیفـه مسـلمانان در جمع
آنهـا حاضـر می شـود و می گویـد اگـر منحـرف
اد امه د  ر ستون روبرو
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تأکید رئیس جمهوری بر بومیسازی صنعت فضایی کشور
ایرنـا :رییـس جمهـوری گفـت :صنعـت فضایـی
دیـروز تنهـا مظهـر اقتـدار کشـورها بـود امـا امـروز
بـه عنـوان یکـی از پیشـرانهای اقتصـادی مطرح
اسـت و در آینـده نزدیـک بـه عنـوان بخشـی از
زیرسـاخت حکمرانـی در حوزههـای مختلـف
تجـاری و اقتصـادی و امنیتـی خواهـد بـود.
آیتاللـه سـید ابراهیـم رییسـی صبـح روز جمعـه
در اولیـن جلسـه شـورای عالـی فضایـی در دولـت
سـیزدهم کـه پـس از یـک دهـه توقـف برگـزار
شـده بـود بـه نقـش ایـن شـورا در سیاسـتگذاری
و ترسـیم نقشـه راه بـرای توسـعه صنعـت فضایـی
کشـور اشـاره کـرد و گفـت :اینکـه بعـد از نزدیـک
بـه  ۱۱سـال اولیـن جلسـه شـورای عالـی فضایـی
تشـکیل میشـود ،نشـاندهنده عـزم ایـن دولـت
بـرای توسـعه صنعـت فضایـی اسـت.
رییـس جمهـوری با تشـکر از فعالیتهـای «وزارت
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات»« ،وزارت دفـاع و
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح»« ،سـپاه» و «ارتـش»
در حـوزه فضایـی ،تصریـح کـرد :بـا مجاهـدت
جوانـان متخصـص و باورمنـد کشـور تالشهـای
خوبـی در صنعـت فضایـی شـده اسـت امـا به رغـم
ایـن تالشهـا در ایـن حـوزه بـا جایـگاه واقعـی
فاصلـه داریـم.
رییسـی تاکیـد کـرد :امـروز شـرکتهای
دانشبنیـان ،صنعـت ،تجـارت ،کشـاورزی و

گردشـگری عبـور از مشـکالت اقلیمـی از جملـه
کمآبـی و دههـا حـوزه دیگـر میتواننـد از خدمـات
فضایـی بـرای توسـعه و رشـد خـود اسـتفاده کنند.
وی بـر ارزان و بومیسـازی صنعـت فضایـی تأکیـد
کـرد و گفـت :همـه بخشهـای فعـال در ایـن
صنعـت بایـد بـا همپوشـانی و همگرایی و اسـتفاده
از تجربیـات یکدیگـر و پرهیـز از کارهـای مـوازی
دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد و خواسـته مقـام
معظـم رهبـری را بـرای رسـیدن بـه مـدار  ۳۶هزار
کیلومتـری محقـق سـازند.
رییـس جمهـوری افـزود :البتـه دسـتیابی بـه ایـن

هـدف یـک مسـیر حداقـل  ۱۰سـاله اسـت ،امـا
مطمئـن هسـتیم کـه بـه فضـل خداونـد بـا روحیـه
جهـادی متخصصیـن کشـور و بـا حمایتـی کـه
دولـت سـیزدهم خواهـد کـرد ایـن مسـیر کوتـاه و
کوتاهتـر خواهـد شـد.
رییسـی با بیـان اینکه با وجـود تهدیدها و تحریمها
و فشـارهای هدفمند دشـمنان در صنایع فضایی و
نظامـی ،دسـتاوردها و پیشـرفتهای بسـیار بزرگی
در ایـن بخشهـا داشـتهایم ،اظهار کرد :اسـتفاده
از تجربههـای دانشـمندان و نیروهـای کارآمـد در
ایـن بخـش ،میتوانـد در دیگـر بخشهـا از جملـه

صنعـت خودروسـازی مشـکالت را برطـرف کنـد و
آثـار کیفـی آن در دیگر صنایـع از جملـه ارتباطات،
مخابـرات و لـوازم خانگـی و زندگـی روزمـره مـردم
دیده شـود.
وی تاکیـد کـرد :اگر اراده کنیم حتمـا میتوانیم در
همـه ایـن حوزههـا هـم بـه فناوریهـای پیشـرفته
بـا مزیـت اقتصـادی دسـت پیـدا کنیـم .مـا بایـد به
سـرعت و بـا برنامـه ریـزی دقیـق و منسـجم ،بـه
فنـاوری تثبیـت شـده بـرای مدارهـای ()LEO
برسـیم و در گام بعـد بایـد بـا برنامـه ریـزی دقیـق
و کار مجاهدانـه ،بـه سـرعت بـه سـمت مـدار ۳۶
هـزار کیلومتـری ( )GEOحرکـت کنیـم.
رییـس جمهـوری گفـت :اگـر در صنعـت فضایـی
و فضـای مجـازی حضـور نداشـته باشـیم مجبـور
خواهیـم شـد در اتوبـان سـاخته شـده توسـط
دیگـران حرکـت کنیـم .صنعـت فضایـی یـک نـوع
بازدارندگـی بـرای تعرض دشـمنان به کشـور ایجاد
میکنـد .وقتـی ماهـوارهای پرتاب میشـود مردم و
جوانـان احسـاس قـدرت و غـرور میکننـد.
وی همچنیـن بـا گرامیداشـت یـاد شـهید
تهرانیمقـدم و سـایر شـهدای عرصـه دفـاع و
توسـعه فناوریهـای نوین کشـور اظهـار امیدواری
کـرد بـا همفکـری و همگرایـی و پشـتکار نیروهای
فعـال در عرصـه فضـا و حمایتهای دولـت امید را
در جامعـه تقویـت کنیـم.

امیرعبداللهیان در گفتوگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا :

غرب با رویکرد جدید و سازنده به وین بیاید
ایسنا:حسـین امیرعبداللهیـان ،وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان و جـوزپ بـورل ،مسـئول سیاسـت
خارجـی اتحادیـه اروپـا در گفتوگویی تلفنـی درباره
مذاکـرات ویـن بـا یکدیگـر بحـث و تبـادل نظـر
کردنـد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در ایـن گفتگـوی
تلفنـی تاکیـد کـرد :اگـر طرف هـای مقابـل آمـاده
بازگشـت بـه تعهـدات کامـل خـود و رفـع تحریم هـا
باشـند ،دسـتیابی بـه یـک توافـق خـوب و حتـی
فـوری امـکان پذیـر اسـت.
امیـر عبداللهیـان تاکیـد کرد :علیرغم عهد شـکنی
آمریکا و سـه کشـور اروپایـی در برجام  ،ما با حسـن
نیـت و جدیـت در مذاکـرات ویـن حضـور می یابیـم
و خواهـان توافـق خـوب و قابـل راسـتی آزمایـی
هستیم .
وی افـزود :بازگشـت بـه برجـام در عمـل بایـد بـه
معنـی پایبنـدی بـه تمام مفـاد و محتوای آن باشـد.
وزیـر امورخارجـه بـا تشـکر از تالش هـای جـوزب
بـورل بـه عنـوان هماهنـگ کننـده گفـت :روشـن
اسـت کـه نتیجـه نهایـی در شـش دور مذاکـرات

ویـن بـه دسـت نیامـده ،لـذا تمام مـواردی کـه الزم
اسـت مـورد حـل و فصـل قـرار گیرنـد از سـوی تیم
مذاکره کننده ایرانی مورد توجه قرار دارد.
ن تاکیـد کـرد :بایـد تضمیـن جـدی
امیرعبداللهیـا 
و کافـی وجـود داشـته باشـد کـه آمریکایـی کـه بـه
آن اعتمـادی وجـود نـدارد دوبـاره از برجـام خـارج
نخواهـد شـد.

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا اشـاره بـه رفتـار
متناقـض آمریکایی هـا و عـدم تطابق حـرف و عمل
آنهـا گفـت :کاخ سـفید همزمـان بـا اعلام آمادگی
بـرای بازگشـت به برجـام  ،در هفته هـای اخیر طی
دو مرحله اشـخاص و شـرکت های ایرانی را تحریم
کـرد ،لـذا بایـد در عمـل  ،همـگان شـاهد اراده و
اقـدام جـدی بـرای لغـو کامـل تحریم ها باشـند.

امیـر عبداللهیـان اظهـار داشـت :غـرب بایـد بـا
رویکـرد جدیـد و سـازنده بـه ویـن بیایـد.
«جـوزپ بـورل» مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه
اروپـا نیـز در ایـن گفتگـوی تلفنـی بـا اشـاره بـه
تماس هـای خـود بـا تمامی طرف هـا بـه عنـوان
مسـئول هماهنـگ کننـده کمیسـیون مشـترک
برجـام گفـت :در مذاکـرات وین بحث های فشـرده
و مفصلـی بویـژه بـر روی موضوعـات معـوق و رفـع
تحریم هـا بایـد انجـام بگیـرد و احتمـال اینکه همه
بتواننـد بـه شـکل اصلـی برجـام بازگردنـد ،وجـود
دارد.
جـوزپ بـورل بـا اشـاره بـه تعهـدات آمریـکا گفت :
تنهـا راه برداشـتن تحریم ها احیای برجام اسـت که
از ایـن طریـق هـم ایـران بـه حقـوق خـود می رسـد
و هـم جامعـه بیـن الملـل از ماهیـت صلـح آمیـز
برنامـه هسـته ای ایـران اطمینـان پیـدا می کننـد.
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کرد کـه همه طرف ها
بـا رویکـرد مثبـت و عمـل گرایانـه و بـا اراده محکم
بـرای گفتگـو دربـاره مسـائل توافـق نشـده و رفـع
تحریم هـا وارد مذاکـرات ویـن شـوند.

خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه :

تمام تحریمهای آمریکا باید یکجا برداشته شود
ایسنا:سـخنگوی وزارت خارجـه تاکید کـرد :تمام
تحریمهـای آمریـکا بایـد بـه صـورت یـک جـا،
موثـر و قابـل راسـتی آزمایـی برداشـته شـود.
سـعید خطیـب زاده در خصـوص برخـی گمانـه
زنیهـای رسـانهای در مـورد پیشـنهاد برداشـتن
گام بـه گام تحریمهـا از سـوی طـرف غربـی
در مذاکـرات ویـن گفـت :مواضـع جمهـوری
اسلامی ایران در ایـن خصـوص از ماههـا پیـش
گفتـه شـده و دولـت جدید نیـز بدون هیـچ لکنتی
مواضـع خـود را اعلام کـرده اسـت.
وی اضافـه کـرد :تمـام تحریمهـای آمریـکا بایـد
بـه صـورت یکجـا ،موثـر و قابـل راسـتیآزمایی
همـراه بـا تضمینهـای عینـی برداشـته شـود.
خطیـب زاده تصریـح کـرد :تمـام تمرکـز مـا در
مذاکـرات ویـن ایـن اسـت کـه بـه صـورت جـدی
و بـا اراده کامـل بـرای رفـع تحریمهـای ظالمانـه
علیـه مـردم ایـران ،هفتـه بعـد وارد مذاکـرات

شـویم.
سـخنگوی وزارت امـور خارجه تاکیـد کرد :موضع
جمهـوری اسلامی ایران هـم قاطـع و هم روشـن

و منطقی اسـت.
وی در گفتوگـو بـا خبرگـزاری صـدا و سـیما
در ادامـه در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اصـرار

احتمالـی طـرف مقابـل بـر این خواسـته گفـت :ما
طـرف مقابلـی نداریـم ،مـا و  ،4+1تمرکزمـان بـر
چگونگـی رفـع تحریمهـای آمریکاسـت کـه پـس
از خـروج ترامپ به صـورت غیرقانونـی علیه مردم
ایـران اعمـال شـده اسـت.
طـی چنـد روز اخیـر نیویـورک تایمـز از احتمـال
ارائـه پیشـنهاد آمریـکا مبنـی بـر آزادسـازی
بخشـی از منابـع مسـدود شـده ایـران و اعمـال
برخـی معافیت هـا ،در ازای تعلیـق بخشـی از
فعالیتهـای هسـتهای خبـر داده اسـت.
نیویـورک تایمـز بـا اشـاره بـه گـزارش آکسـیوس،
بـه نقـل از برخـی منابـع آمریکایـی نوشـت:
پیشـنهاد آمریـکا ایـن اسـت کـه ایـران بخشـی از
فعالیتهـای هسـتهای خود را در ازای آزادسـازی
برخـی از پولهـای مسـدود شـده ایـران از سـوی
آمریـکا و یـا اعمـال معافیـت درخصـوص واردات
برخـی کاالهـا ،تعلیـق کنـد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

شکست گفتمان جبهه استکبار در عرصه میدان آشکار شده است
سـردار تنگسـیری در اجتمـاع بسـیجیان دریـادل
در جزیـره ابوموسـی تاکیـد کـرد :افـول و پژمردگـی
در چهـره و شکسـت گفتمـان جبهـه اسـتکبار در
عرصـه میـدان آشـکار شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـپاه نیـوز ،سـردار
دریـادار پاسـدار علیرضا تنگسـیری فرمانـده نیروی
دریایـی سـپاه در بازدیـد از جزیـره ابوموسـی در
جمـع فرماندهـان و بسـیجیان دریـادل مسـتقر
در ایـن جزیـره کـه بـه مناسـبت گرامیداشـت هفته
بسـیج و ارزیابـی آمادگی هـای دفاعی آنـان صورت
پذیرفـت ،اظهـار کـرد :شـما جوانان غیور بسـیجی
و بسـیجیان دریـادل بسـیج دریایـی در گام دوم
انقلاب با شـناخت از واقعیت ها  ،داشـتن بصیرت
دینی و تأسـی از شـهید واالمقام سـردار سلیمانی با
حضـور در میـدان عمـل و تـوکل بـر خداونـد متعال
هماننـد گذشـته بـا روحیـه جهـادی و انقالبـی،
آمادگـی کامـل بـرای انجـام ماموریت هـای خطیـر
سـازمانی در حفـظ امنیـت مرزهـا و جامعـه و
همچنیـن ارائـه خدمت رسـانی های مؤمنانـه برای
رفـع مشـکالت مـردم داشـته باشـید.
وی افـزود :کار بسـیج ،پاسـخ بـه نیازهای کشـور و

مـردم و امـداد رسـانی و نجـات بخشـی اسـت و مـا
امـروز الحمد للـه از یک نیروی مخلـص ،قدرتمند،
جهـادی و مؤمن برخوردار هسـتیم کـه در هر نقطه
کشـور مشـکلی ایجـاد شـود ،از این ظرفیـت عظیم
 ،بـرای حـل مشـکالت ،از آن اسـتفاده میکنیم.
فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران انقلاب
اسلامی گفت :فعالیـت امـروز بسـیجیان دریـادل
بسـیج دریایـی نیـروی دریایـی سـپاه که در سـواحل
شـمالی و جنوبـی در قالـب بیـش از  ۵۸۰ناوگـروه
سـازماندهی شـده انـد ،در امتـداد فعالیتهـای
جهـادی و انقالبـی بـرای خدمـت رسـانی بی منـت
بـه مـردم  ،در بخـش صیانـت از مرزهـای آبـی
و حفـظ امنیـت پایـدار در عرصه هـای دریایـی ،
توانسـته ایـم امنیـت آبهـای سـرزمینی و فـرا
سـر زمینی را مردمی کنیـم .
سـردار تنگسـیری افـزود :دشـمنان بـا اسـتفاده از
ابزارهـای تصنعـی واهـی و مـادی ،تلاش کـرده
بودنـد بـا ایجـاد مشـکالت اقتصـادی  ،جدایـی
مـردم از نظـام را رقـم بزننـد کـه بـا کـوه باصالبـت
و بصیـرت مثـال زدنـی مردم ایـران اسلامی مواجه
شـدند و امـت بـا تبعیـت و اطاعـت از امـام جامعـه
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اسلامی،حضرت آیت اللـه العظمی امام خامنه ای،
آنان را ناکام و نقشـه شـوم اسـتکبار را نقش بر آب
نمودنـد و إن شـاءالله  ،حتمـأ خداونـد بـه برکت این
مقاومـت و والیتمـداری  ،بـه ملـت عزیـز مـا کمک
خواهـد کـرد و ایـن مشـکالت معیشـتی هـم کـه از
دغدغه هـای جـدی مقـام معظـم رهبـری هسـت
بـا تلاش و مجاهدت هـای خدمتگـزاران نظـام
اسلامی مرتفع خواهـد شـد.
فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران انقلاب
اسلامی گفت :همانگونـه کـه مقـام معظـم
رهبـری فرمودنـد آینـده انقلاب اسالمی بسـیار
امیدوارکننـده تـر از امـروز خواهـد بـود و همانگونـه
کـه انقلاب و حرکـت عظیـم انقالبـی کشـور و
ّ
ّ
حاکمیـت تفکـر انقالبـی و اسلامی  ،کشـور را
حرکـت داد و پیـش بـرد؛ تـا اینجـا رسـانده ،بـه اوج
هـم انشـاءالله خواهـد رسـاند و جهش هایـی
از رشـد و پیشـرفت های مهـم در عرصه هـای
مختلـف خواهیـم داشـت.
وی افـزود  :امـروز دشـمنان بـا صـرف هزینه هـای
هنگفـت در افغانسـتان ،عـراق ،یمـن ،لبنـان و
سـوریه  ،شکسـت خـورده انـد و سـردرگم هسـتند

و افـول  ،پژمردگـی در چهـره و شکسـت گفتمـان
آنـان در عرصـه میـدان آشـکار شـده اسـت  .البتـه
ایـن از هـم پاشـیدگی و از هـم گسسـتگی جبهـه
کفـر ،بخاطـر تـوکل برخـدا  ،تبعیـت از رهبـر
معظـم انقلاب اسلامی و ایسـتادگی و مقاومـت و
هوشـمندی مـردم عزیزمـان بـوده اسـت.
سـردار تنگسـیری افـزود :امـروز الزم اسـت
بسـیجیان بـا اسـتفاده از «جهـاد تبییـن» بـا
مـردم نـوازی و مردمیـاری  ،واقعیت هـای کشـور و
راه هـای بـرون رفـت از مشـکالت را بـرای مـردم و
محیـط پیرامونـی خـود ،تبییـن نمایند.
سـردار تنگسـیری بـا ُ اشـاره بـه آیـه  ۱۱۲سـوره
َ َ َ
َ
َ
ـرت َو َمـن َ
تـاب َم َعـک َوال
هـود «فاسـتقم کمـا أم
َ َ َّ ُ ِ َ َ ِ َ
َ
تطغـوا ۚ ِإنـه ِبمـا تعملـون بصیـر» پـس همانگونـه
کـه فرمـان یافتـهای ،اسـتقامت کـن؛ و همچنیـن
کسـانی کـه بـا تـو بسـوی خـدا آمدهانـد (بایـد
اسـتقامت کننـد) و طغیـان نکنیـد ،همانگونـه کـه
خداونـد بـه آنچـه می کنیـد آگاه اسـت ،افـزود :مـا
تـا زمانـی که بـا خداباشـیم خدواند بهتریـن حامی و
حمایتگـر مـا اسـت و چـون خـدا بـا ماسـت مـا
پیروزیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

مرزهای کشور را دوهزار
کیلومتر دورتر برده ایم
فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش تاکیـد کـرد :امـروز توانسـتهایم بـا
بهـره گیـری از دانشـمندان داخلی تجهیزات را به روز نگه داشـته و
مرزهـای کشـور را دو هـزار کیلومتـر دورتـر ببریم.
بـه گـزارش ایسـنا ،دریـادار شـهرام ایرانـی ،فرمانـده نیـروی دریایی
ارتـش جمهـوری اسلامی ایران در سـخنان پیـش خطبـه دیـروز
نمـاز جمعـه تهـران ،ضمن تبریک هفته بسـیج و سـالگرد شـهادت
شـهید محسـن فخـری زاده گفـت :آنچـه مـا از امنیت و سـربلندی
داریـم مرهـون رشـادت همین شهداسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه روز نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران گفـت  :ایـن روز را بـه همـه هـم رزمـان
عزیـزم کـه در عمـق دریاهـا پرچـم جمهـوری اسلامی ایران را
بـه اهتـزاز در میآورنـد بـه ویـژه شـهدای عملیـات مرواریـد کـه بـا
رشادتشـان باعـث شـدند نیـروی دریایـی رژیـم بعـث از عرصـهی
جنـگ حـذف شـود تبریـک میگویـم.
دریـادار ایرانـی ادامـه داد :امـروز نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری
اسلامی ایران در مسـیری کـه انتخاب کـرده علی رغم مثلث شـوم
دشـمن کـه یـک راسـش توطئه  ،یـک راسـش تهدیـد و راس دیگر
آن تحریـم اسـت ،توانسـته بـا بهـره گیـری از دانشـمندان داخلـی
تجهیـزات را بـه روز نگـه دارد و مرزهـای کشـور را دو هـزار کیلومتر
دورتـر ببـرد و پرچممـان در عمـق اقیانوسهـا بـه اهتـزاز درآورد.
فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایران خاطـر
نشـان کـرد :امـروز نیـروی دریایـی ارتـش بـا حمایـت شـما مـردم
در حـوزه علـم و دانـش و بـا افتخـار پرچـم و نمـاد مقـدس کشـور
را در گوشـه گوشـه دریاهـا و اقیانوسهـا بـه اهتـزاز درآورده اسـت
و همیـن امـروز ناوگـروه  79رزمی نیـروی دریایـی ارتـش در دریـای
سـرخ در عمـق اقیانـوس هنـد در حال اسـکورت شـرکت ملی نفت
کـش اسـت و ماموریـت خـود را بـا افتخـار انجـام میدهـد.

اد  امه از ستون روبرو

شـدم مرا بـه راه راسـت هدایت کنیـد  .در این حال
عربـی پاپتـی و بیابـان نشـین که بـا او بیعـت کرده
می گویـد اگـر منحرف شـدی تـو را با این شمشـیر
راسـت می کنـم  .ایـن نمونـه ای از رواج شـفافیت
در محیطـی اسـت کـه بـه دلیـل قـرار گرفتـن در
بیابان هـای بـی آب و علـف قرن هـا ارزش آن را
نداشـت که مـورد حملـه کشـوری دیگر قـرار گیرد
بـه همیـن دلیـل بـرای خودشـان قوانینـی خـاص
داشـتند و صراحتـی کـه بعدها به دلیـل آمیزش های
فرهنگـی از دسـت رفـت  .البتـه صراحـت در کفر و
جهـل ارزش نیسـت ولـی بـه هـر حال خطر کسـی
کـه صراحتـا کفـر مـی ورزد کمتر اسـت .
مـدرک بسـیاری از افـراد پـس از راه یافتـن بـه
مجلـس یـا گرفتن پسـت و مقـام مورد تردیـد قرار
می گیـرد آن هـم نه بـر مبنای رک گویـی و صراحت
لهجـه بلکـه بـر اسـاس اطالعـات دقیـق بیرونی و
خارجـی  ،چـون عـدم شـفافیت در جامعـه مـا چند
الیـه اسـت و بـه نهادهـای گزینشـگر هم سـرایت
کـرده اسـت  .می گویند آقای خـاوری خیلـی خود را
مقید بـه رعایت جزیـی ترین احکام اسالمی نشـان
مـی داده زیـرا هـر چـه نقـاب ضخیم تـر و تیـره تر
باشـد تشـخیص هویت کسـی کـه نقاب بـر چهره
دارد دشـوار تر اسـت .
ایـن کـه نظـام مالیاتـی در ایـران فشـل و ناکارآمد
اسـت بـه دلیـل رواج پنهان کاری اسـت .
در نظامی کـه شـفافیت وجـود نـدارد معلوم نیسـت
نتیجـه اقدامـات و تالش هـای مـردم چـه نتایجـی
دارد  .اینجاسـت کـه متعهـد تریـن معلمـان و
اسـتادان  ،دانـش آمـوزان و دانشـجویانی تربیـت
می کننـد کـه نهایتـا در خدمـت نظامی قـرار
می گیرنـد کـه ما بـه دنبـال مبارزه بـا آنها هسـتیم .
ایـن کـه بتـوان بـا قانونگـذاری  ،دسـتور شـفاهی
و صـدور بخشـنامه بـه رواج شـفافیت کمـک کـرد
دورنمـای روشـنی نـدارد امـا بـا زور و اجـرای مـر
قانـون آن هـم در دراز مـدت می تـوان بـه نهادینـه
شـدن آن یـاری رسـانید .
وقتـی خاطـرات برخـی از حسابرسـان خارجـی که
برای نظم و نسـق بخشـیدن بـه امور مالـی در عهد
قاجـار بـه ایـران آمـده بودنـد را می خوانیـم متوجه
عمـق فاجعه می شـویم .
امیـر کبیـر یکـی از قربانیان شـفاف سـازی در امور
مالـی اسـت  .در حـال حاضر با وجـود این کـه اراده
ای بـرای مبـارزه بـا مخفـی کاری وجـود دارد امـا
در مـورد سـاز و کارهـای آن شـاهد وحـدت رویـه
نیسـتیم  .اسـتثناء پذیـری و زورچپان کـردن برخی
از مـواد و تبصره هایـی که راه های گریـز از قانون را
همـوار می کننـد با نهادینـه کردن فرهنگ شـفافیت
مغایرت دارد .
ایـن کـه برخـی از مسـئولین تمایـل زیـادی بـه
برگـزاری جلسـات پرسـش و پاسـخ علنـی و آزاد
بـا خبرنـگاران ندارنـد و نمی تـوان هر پرسشـی را
مطـرح کـرد گونـه ای از شـفافیت گریـزی اسـت .
محقـق نشـدن گرفتـن مالیـات از خانه هـای خالـی
و ناتوانـی در نظـارت بـر عملکـرد اسـکله های آزاد
و خصوصـی و بسـیاری از مفاسـد اقتصـادی ریشـه
در نبـود شـفافیت دارد کـه معضلی فرهنگی اسـت .
متاسـفانه گـره خوردگـی فرهنـگ و سیاسـت و
اقتصـاد در بحث شـفافیت گریزی به پیچیده شـدن
هـر چه بیشـتر آن می انجامـد  .توجیه تراشـی برای
مخفـی کاری  ،بسـیاری از تحقیـق و تفحص هـا را
بـی نتیجـه گذاشـته و حتـی نماینـدگان مجلس هم
بـه برخـی از اطالعـات کـه بـه صورتـی غیرمنطقی
محرمانـه تلقی می شـود دسترسـی ندارنـد و جالب
اینجاسـت که اغلـب حاضر نیسـتند این مشـکل را
بـا مـوکالن خـود در میـان بگذارند .
نویسـنده ایـن یادداشـت به دنبـال توجیـه تاریخی
و فرهنگـی عـدم شـفافیت نیسـت بلکـه می خواهد
بگویـد وقتـی از مشـکالت سـاختاری سـخن
می گوییـم بخشـی از ایـن مشـکالت ،فرهنگـی
هسـتند.
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بهره برداری از ابرپروژه بزرگراه شهید سلیمانی در بهمن 1401
به مناســبت  5آذر ،سالروز تأسیس «بسیج» در کشــور ،عملیات پایان حفاری تونل
شهید داداهلل شیبانی (از شهدای مدافع حرم) در محور ...

کار فرهنگی به آبمیوه و کیک پخش کردن نیست
«کار فرهنگی به آبمیوه و کیک پخش کردن نیست بلکه به عمل کردن است».
این سخن صریح نماینده اول مردم شیراز در ...

گزینه های مدیریتی فارس را پیشنهاد دادهایم
استاندار فارس با بیان اینکه  ۲۰گزینه برای مدیران کل استان پیشنهاد دادهایم اما
هنوز تایید آنها انجام نشده است ،گفت :این دولت نمیخواهد ...
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پاک فطرت نماینده مجلس تأکید کرد:

استاندار فارس:

کار فرهنگی به آبمیوه و کیک پخش کردن نیست

گزینه های مدیریتی فارس را پیشنهاد دادهایم
ایسـنا :اسـتاندار فـارس بـا بیان اینکـه  ۲۰گزینه بـرای مدیران کل اسـتان پیشـنهاد دادهایم اما هنـوز تایید آنها
انجـام نشـده اسـت ،گفـت :ایـن دولـت نمیخواهـد اتوبوسـی عمـل کنـد ،امـا کاغذبـازی و بوروکراسـی عجیـب
وجـود دارد و سـبب تاخیـر در انتصابات میشـود.
محمدهـادی ایمانیـه در نشسـت جامعـه روحانیـت شـیراز بیـان کـرد :روحانیـت مدیـون دولتهـا نبـوده و همین
مسـئله سـبب شـده کـه صریـح صحبـت و انتقـاد کنند و این حسـن این قشـر اسـت.
او بـا بیـان اینکـه سـاخت مسـاجد ،مصلی هـا و خانـه عالـم در اسـتان در حـال پیگیـری اسـت ،گفـت :جامعـه
روحانیـت هـم روحانـی مناسـب را پـرورش دهنـد ،چـون همیـن االن تعـدادی مسـجد داریـم کـه روحانـی نـدارد
یـا اینکـه نمـاز صبـح در آن خوانـده باشـد یـا اینکـه فرصـت کافـی بـرای ارتبـاط مـردم بـا روحانیـت وجـود نـدارد.
اسـتاندار فـارس در پاسـخ بـه مـواردی کـه در جلسـه مطرح شـده بود ،افزود :مشـکالت حـوزه سلامت را قبول
دارم و متاسـفم کـه مـردم از ایـن حـق مسـلم خـود محـروم هسـتند و امیدواریم بـا مدیریـت جدید علوم پزشـکی
این مشـکل حل شـود.
ایمانیـه در خصـوص مسـائل اقتصـادی و مشـکالت معیشـتی مـردم کـه در جلسـه مطرح شـد هم عنـوان کرد:
قیمتهـا و مسـائل اقتصـادی تصمیمگیـری ملی اسـت و اسـتانی نیسـت ،اما با هماندیشـی تلاش میکنیم که
مشـکالت را کاهـش دهیـم یـا از افزایـش قیمتهـا جلوگیـری کنیـم و بـرای این موضـوع به همکاری بیشـتری
اتـاق اصنـاف و اتـاق بازرگانی نیـاز داریم.
او عنـوان کـرد :در شـرایط حاضـر اولویـت مبـارزه بـا گرانفروشـی اسـت ،گرانـی را نمیتوانیـم کاری کنیـم ،چون
ملـی اسـت ،امـا در گرانفروشـی بایـد ورود کنیم از تولیـد تا مصرف خیلی تفـاوت قیمت داریم ،بسـیاری از اجناس
و کاالهـا زمـان توزیـع بـا سـود کالن فروختـه میشـود کـه این مسـائل باید حل شـود.
اسـتاندار فـارس همچنیـن در رابطـه بـا تغییـرات مدیریتـی و انتصابـات ،گفـت :بنـا داریـم کـه تـا یـک مـاه دیگر
مدیریـت را تکمیـل و تصمیمـات را اجرایـی کنیـم.
ایمانیـه همچنیـن بـا تاکید بر احیای موقوفات و شـروع این مسـئله ،بیان کرد :اسـتان فارس رتبـه اول موقوفات
را دارد کـه از ایـن مسـئله بـرای بحث پشـتیبانی از حوزههای علمیه میتوان اسـتفاده کرد.
او همچنیـن در پاسـخ بـه موضـوع پیگیـری مسـکن طلاب عنوان کرد :یکی از شـعارهای دولت مسـکن اسـت
کـه بـه شـکل ویـژه مسـکن روحانیـون جـوان و طلاب را نیـز کمک میکنیـم تا مشـکل آنها حل شـود.
اسـتاندار فـارس در پاسـخ بـه موضوع دسترسـی افراد بـه مدیران ،تصریح کرد :این موضوع نکته درسـتی اسـت،
امـا اگـر همـواره در اتـاق مدیران باز باشـد امکان تصمیمگیری نیسـت ،اما دربـاره مدیرانی که شاهنشـاهوار رفتار
میکننـد گـزارش بدهیـد ،چـون وجـود چنین مدیـری در اسـتان فارس خجالـتآور اسـت .اگر اطمینان شـرعی
داشـته باشـید از فسـاد مالـی یـا اخالقی مدیری؛ ایـن را همین امروز گـزارش دهید ،امـا درباره تـوان مدیریتی در
حـال اقدام اسـت تا تغییـرات سـریعتر رخ دهد.
ایمانیه با بیان اینکه در بحثهای زیرسـاختی به اسـتان ظلم شـده اسـت ،خاطرنشـان کرد :شهرسـتانی نیسـت
کـه رفتـه باشـم و نخسـتین مشـکل آنها آب نباشـد حتـی آب آشـامیدنی؛ البته کارهای زیرسـاختی را یک شـبه
نمیتـوان حـل کـرد مـردم هم بایـد صبور باشـند و کمـک کنند تا زیرسـاختها تامین شـود.
او بـا بیـان اینکـه در زمینـه صنعـت و کسـبوکار نیـز در اسـتان بیمدیریتـی شـده اسـت ،افـزود :برخـی مواقـع
بـا یـک دسـتور مشـکل ده سـاله حـل میشـود تـا مـردم بـه خـاک سـیاه کشـیده نشـود ،امـا چنین نشـده اسـت.
اسـتاندار فـارس بـه طـرح  ۵۷هکتـاری کـه در ایـن نشسـت مطـرح شـد هـم اشـاره کـرد و گفـت :ایـن موضـوع
از برنامههـای جـدی اسـتانداری اسـت کـه بـا همـکاری نماینـدگان اسـتان در بودجـه  ۱۴۰۱لحـاظ شـود و از
اولویتهـا اسـت کـه بـا همکاری شـهرداری و مسـکن و شهرسـازی سـاماندهی اطراف حـرم را پیگیـری خواهیم
کرد.

احمد  رضا سهرابی

«کار فرهنگـی بـه آبمیـوه و کیـک پخـش کـردن نیسـت
بلکـه بـه عمـل کـردن اسـت».
ایـن سـخن صریـح نماینـده اول مـردم شـیراز در مجلـس
شـورای اسالمی اسـت.
علیرضـا پـاک فطـرت کـه در مجمـع خیریـن شهرسـاز
و فرهنـگ سـاز شـیراز سـخن می گفـت ،بـا تأکیـد بـر
اینکـه فرهنـگ بـا سـخنرانی درسـت نمی شـود ،تأکیـد
کـرد :فرهنـگ بـه شـعار دادن و سـخنرانی و تابلـو زدن
نیسـت بلکـه فرهنگ به این اسـت کـه هر فـردی و بویژه
مدیـران و مسـئوالن حـرف و عملشـان یکـی باشـد.
او یـادآور شـد :در حوزه فرهنگی کشـور ،متأسـفانه روز به
روز در حال عقب گرد هسـتیم و نسـبت به  20سـال قبل
وضعیت بدتـری داریم.
نماینـده شـیراز در مجلس تصریـح کرد :اگـر می خواهیم
کار فرهنگـی کنیـم ،بایـد سـخنرانی ها را کمتـر و ظاهر و
باطنمـان را یکـی کنیم.
پـاک فطـرت بـا تأکید بـر اینکـه کار فرهنگـی از هر کاری
در ایـن کشـور سـخت تـر اسـت گفـت :در کشـوری کـه
حتـی در گزینش هـا بـه ظاهـر افـراد توجـه می شـود نـه
باطـن افـراد و هـر مدیـری کـه کارمنـدش تـا زانـو جلوش
خـم شـد می گویـد مدیـر خوبـی اسـت ،وضعیـت بایـد
همیـن گونـه باشـد.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه کار بایـد ؟؟؟؟ باشـد نـه تـا زانـو
خـم شـدن ،افـزود :فرهنـگ سـازی بایـد از کالس اول
دبسـتان شـروع شـود و وقتـی کـودک و دانـش آمـوز یـاد
بگیـرد کـه تملـق گویـی نکنـد بسـیاری از مشـکالت حل
خواهـد شـد.
ما حزب نداریم!
نماینده شـیراز در مجلس گفت :در سـیل شـیراز 22 ،نفر
را کشـتند کـه نبایـد ایـن اتفـاق می افتاد در صورتـی که ما
تجربه سـیل را داشتیم.
پـاک فطـرت بـا بیـان اینکـه پـدر و پسـر در ایـن سـیل بـا
هم کشـته شـدند و مادر خانواده االن روانی شـده اسـت،
یـادآور شـد :همـه آمدند این را سـرپوش بگذارنـد و گفتند
کـه سـیل طبیعـی بـوده امـا اگـر  2بیـل مکانیکـی و 2
کارگـر آنجـا بودنـد ایـن اتفـاق نمی افتـاد!
او در همیـن رهگـذر تأکیـد کـرد :باید واقعیت هـا را گفت
و امـر بـه معـروف و نهی از منکـر کرد.

شـهردار اسـبق شـیراز ایـن را هـم گفـت کـه تـا می گوییم
امـر بـه معـروف و نهـی از منکر فکـر می کند منظـور چند
تـا آدم در خیابان اسـت!
نماینـده شـیراز در مجلـس در عیـن حـال خاطرنشـان
کـرد :ایـن کار حزب هاسـت امـا مـا متأسـفانه در کشـور
حـزب نداریـم لـذا بـه خاطـر همیـن اسـت کـه هر کسـی
می آیـد می گویـد دولـت قبلـی دسـت در جیـب مـردم
کـرده امـا دولت خـودش  10برابر دسـتش در جیب مردم
اسـت!
مگر دنیا چقدر ارزش دارد؟
شـهردار اسـبق شـیراز گفـت :مـن خـدا را دو جـا دیـدم
یکـی در جبهه هـای جنـگ و دیگری وقتی از شـهرداری
رفتم!

پـاک فطـرت بـا طـرح این پرسـش که آیـا مگر دنیـا چقدر
ارزش دارد؟ یـادآور شـد :وقتـی از شـهرداری رفتـم ،هـر
کاری انجـام داده بودیـم پرونده کردند و کار من این شـده
بـود کـه هر بـار بایـد بـرای پاسـخگویی می رفتم.
کار مجمع ،نرم افزاری است نه سخت افزاری
نماینـده شـیراز در مجلـس تأکیـد کـرد کـه کار مجمـع
خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز ،نـرم افـزاری اسـت نـه
سـخت افـزاری.
پـاک فطرت بـا قدردانی از هیأت مدیـره این مجمع که در
 4سـال اخیـر ،مقاومـت و تلاش کردند کـه مجمع حفظ
شـود گفـت :مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز بـازوی مدیریت شـهری اسـت و شـهرداری باید در
جهـت تبلیغـات مجمع کمـک کند.

او در همیـن رهگـذر خاطرنشـان کرد :سـراهای فرهنگ
مهربانـی بایـد در تمـام مناطـق شـهر راه انـدازی و بـا
تبلیغـات و برگـزاری مراسـم و جلسـات بـا مدیـرکل ارشـاد
فـارس ،مدیرکل کتابخانه های عمومی اسـتان و سـازمان
فرهنگـی شـهرداری ،مجمع بیـش از پیش معرفی شـود.
پـاک فطـرت همچنیـن گفت :مجمـع خیرین شهرسـاز و
فرهنـگ سـاز شـیراز کاری کننـد کـه جوانـان و نوجوانـان
بـه ایـن باور برسـند که اگر خدمتـی و یا خطایـی کردند در
همیـن دنیـا پـاداش و پاسـخش را خواهند دید.
مشارکت  130میلیاردی نیکوکاران شیرازی
مدیرعامل مجمع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز شـیراز
یـادآور شـد کـه از سـال  93تاکنـون خیریـن و نیکـوکاران
شـهر حـدود  130میلیـارد تومـان در جهـت اجـرای
پروژه هـای فرهنگـی و شهرسـازی مشـارکت کـرده انـد.
سـید عبدالرضا دسـتغیب با اشـاره به راه اندازی  4سـرای
«فرهنـگ مهربانـی» ،شـکل گیـری «همیـاران مهربـان
ترافیـک» و «سـراهای یـار مهربـان» در جهـت امانـت
کتـاب بـه شـهروندان ،از مسـئوالن و متولیـان فرهنگـی
شـهر و اسـتان گالیـه کـرد و گفت :اگر شـیراز بـه عنوان
پایتخـت کتـاب ایـران معرفـی شـد ،بخشـی براسـاس
همیـن مؤلفه هـا شـکل گرفـت امـا هنـگام قدردانـی ،از
همـکاران و همراهـان ایـن مجمـع نامی بـرده نشـد!
مجمع ،تسهیل کننده اهداف  3سازمان
نایـب رئیـس مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز یـادآور شـد که ایـن مجمع ،تسـهیل کننـده اهداف
 3سـازمان فرهنگـی ،عمرانـی ،ترافیـک و حمـل و نقـل
شـهرداری اسـت.
دکتـر عبدالمحمـد طاهـری بـا اشـاره بـه جایـگاه رفیـع
و گسـتردگی ابعـاد فعالیـت مجمـع خیریـن شهرسـاز و
فرهنـگ سـاز شـیراز ،تصریـح کـرد :بایـد کشـور بـر سـر
فرهنـگ ،بـه یـک توافـق برسـد کـه تظاهـرات بیرونـی
فرهنـگ بـا مقولـه فرهنـگ و اخلاق فرهنگـی متفـاوت
اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در همیـن رهگـذر تأکیـد کـرد:
مجلـس شـورای اسلامی باید بـه یـک تعریـف واحـد از
فرهنـگ برسـد و بـاور کنـد که ایـن مهم از طریـق نهادها
و تشـکل های مـردم نهـاد تعمـق بخشـیده می شـود کـه
نمونـه آن ،مجمع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز شـیراز
است.

شهردار همزمان با دو پروژه عمرانی در شهر خبر داد

بهره برداری از ابرپروژه بزرگراه شهید سلیمانی در بهمن 1401

احمد  رضا سهرابی

به مناسـبت  5آذر ،سـالروز تأسیس «بسـیج» در کشور،
عملیـات پایـان حفـاری تونـل شـهید داداللـه شـیبانی
(از شـهدای مدافـع حـرم) در محـور ابرپـروژه بزرگـراه
شـهید سـپهبد قاسم سـلیمانی در شـیراز به پایان رسید
و همزمـان ،عملیـات اجرایـی تونـل دوقلـوی شـهیدان

خـادم صـادق در محـور یـاد شـده آغاز شـد.
در ایـن مراسـم ،شـهردار شـیراز با گرامیداشـت سـالروز
تأسـیس «بسـیج» گفـت :انتظـاری کـه در زمینـه
عملیـات اجرایـی بزرگـراه شـهید سـلیمانی داشـتیم،
تـا حـدودی تحقـق یافـت و قـرارگاه خاتـم االنبیـاء
(پیمانـکار پـروژه) بـا روحیـه جهـادی ،سـرعت پـروژه را

افزایـش داد.
احسـان اصنافـی تأکیـد کـرد :انتظـار داریـم ایـن
سـرعت ،در تمـام جبهه هـای ایـن پـروژه بیشـتر شـود.
او در همیـن رهگـذر تصریـح کرد :بناسـت ایـن پروژه با
حداقـل آسـیب های محیـط زیسـتی اجـرا شـود.
شـهردار شـیراز همچنیـن یـادآور شـد :اجـرای پـروژه
بزرگـراه شـهید سـلیمانی تاکنـون  500میلیـارد تومـان
هزینـه بـه همـراه داشـته اسـت کـه امسـال بـا تزریـق
 120میلیـارد تومـان و  100میلیـارد تومـان دیگـر در
سـال آینـده ،امیـد داریـم  22بهمـن سـال  1401بـه
بهـره بـرداری کامـل برسـد.
تأکیـد بـر لـزوم ایجـاد شـریان های شـرقی-
غربـی شـیراز
رئیـس شـورای شـهر شـیراز اظهـار امیـدواری کـرد که
پایـان ابرپـروژه بزرگراه شـهید سـلیمانی ،خیـر و برکاتی
بـرای شـهروندان بـه همراه داشـته باشـد.
مهـدی طاهـری بـا توجـه بـه مسـیر شـرقی -غربـی
کالنشـهر شـیراز گفـت :ایجـاد شـریان های شـرقی و
غربـی بـرای شـهر شـیراز فـوق العـاده ضـروری اسـت.

بزرگــراه شــهید ســلیمانی ،اولویــت نخســت
کمیســیون عمــران
رئیـس کمیسـیون عمـران شـورای شـهر شـیراز تأکیـد
کـرد کـه عملیـات اجرایـی ابرپـروژه شـهید سـلیمانی،
اولویـت نخسـت ایـن کمیسـیون اسـت.
علیرضـا اسـکندری خاطرنشـان کـرد :بزرگـراه شـهید
سـلیمانی از پروژه هـای شـاخص شـهر شـیراز اسـت
کـه می توانـد در کاهـش زمـان سـفر و تصادفـات نقش
بسـزایی ایفـا کنـد.
او تصریح کرد :تأکید کمیسـیون عمران شـورای شـهر
بـر ایجـاد و تکمیـل رینگ هـای ترافیکـی و اجـرای
تقاطع هـای غیرهمسـطح ضـروری اسـت.
تأکید بر صیانت از باغ های شیراز
معـاون فنـی و عمرانی شـهرداری شـیراز گفـت :جهت
جلوگیـری از تخریـب باغ هـای مسـیر بزرگـراه شـهید
سـلیمانی ،بنا شـد بـا تملک تعـدادی از باغ های مسـیر
و کـم تریـن ارتفـاع ترانشـه که گاه تـا  40متر می رسـد،
از باغ هایـی کـه سـرمایه شـهر هسـتند صیانـت کنیم.
اسـماعیل صالحـی در همیـن رهگـذر ،تونـل شـمالی

و جنوبـی شـهیدان خـادم صـادق را  330و  120متـر
اعلام کـرد و پرهیـز از ترانشـه های بلنـد و ایجـاد
ایمنـی بلندمـدت ،کاهـش شـیب مسـیر از  6درصـد به
 1درصـد ،کاهـش تملـک املاک در مسـیر ،صیانـت
از بـاغ و محیـط زیسـت ،کاهـش مشـکالت اجرایی در
حیـن سـاخت بـا سـاکنین محـدوده (از قبیـل آلودگـی

صوتـی ،ارتعاشـات ،گـرد و غبـار و پرتـاب سـنگ) و
کارکـرد پدافنـد غیرعامـل سـازه های زیرزمینـی را از
جملـه اهـداف آغـاز عملیـات اجرایـی تونـل شـهیدان
خـادم صـادق برشـمرد.
او همچنیـن طـول تونل شـمالی شـهید داداله شـیبانی
را  120متـر و تونـل جنوبـی را  102متـر اعلام کرد.
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سال بیست و ششم شماره 7350

اکثریت مدیران فارس مالک های در شان یک مدیر را ندارند
دبير جامعه روحانيت مبارز شــيراز با اشــاره به روندتغییر و تحول هاي مدیریتي در
دولت هاي قبل،خطاب به استاندار فارس ...

مصالهای فارس در دولت سیزدهم تکمیل میشوند
استاندار فارس گفت :برنامه عملیاتی تکمیل خانه های عالم ،مساجد و مصالها برای
چهار سال آینده در دستورکار قرار گرفته است ...

امام جمعه شیراز:

شیخ بهائی  ۴قرن تقسیم آب زاینده رود را عادالنه انجام داد
ایرنا:نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز گفـت :در
معضلات و مشـکالت جامعـه ازجملـه موضـوع خشکسـالی و کمبـود آب باید
علاوه بـر موضوعـات فیزیکی اثـر موضوعـات متافیزیکی و غیبی نیز بررسـی
شود.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در خطبه هـای نمـاز جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکـه
ادبیـات روشـنفکری کشـور مـا بـا غیـب بیگانه اسـت ،گفـت :اینگونـه ادبیات
مردود اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ظاهـر و باطـن بایـد باهـم دیـده شـود اظهـار داشـت:
بعضـی کـه قلم به دستشـان اسـت باید توجه داشـته باشـند که تحلیل مسـائل
اقتصـادی و معیشـتی جامعـه هـم نبایـد تحلیلـی بیگانـه بـا عالم غیب باشـد.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :کسـی کـه قلم به دسـت میگیـرد و تحلیـل می کند
اگـر موضـوع متافیزیـک و غیـب را نبیند تحلیل درسـتی ارایـه نخواهد کرد.
وی اضافـه کـرد :بایـد بـا توجـه بـه اینکـه انسـان بنـده خداسـت مسـائل و
مشـکالت پیرامـون زندگی بشـری را تحلیل کرد و در این راسـتا هـم باید ظاهر
حیـات دنیایـی را بررسـی کنیـم و از آن گـزارش دهیـم امـا ایـن موضـوع کافی
نیسـت گرچـه امـری الزم اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس عنوان کـرد :هرگـز دنبال این نیسـتم که
یـک تحلیـل صرفـا درویشـی را به جای بررسـی معقـول موضوعات جـا بیاندازم
امـا معتقـدم کـه هـم ظاهـر عالـم و هـم ارتبـاط ظاهـر عالـم بـا باطـن را بایـد
ببینیم .
وی بـا بیـان اینکـه بایـد ارتبـاط بـا عالم غیب را داشـته باشـیم و جنبـه معنویت
عالـم را نیـز مـورد توجـه قـرار دهیم،افـزود :دعوایـی کـه بـر سـر موضـوع آب
بوجـود آمـده بخاطـر خشکسـالی اسـت کـه کارشناسـان می آیند در ایـن رابطه
تحلیـل معقـول و فیزیکـی ارایـه می دهنـد و مـا متوجـه میشـویم در پـی
رفتارهـای بشـری ازجمله نابـودی طبیعت،منابع طبیعـی و  ...اینگونه رخدادها
ایجـاد میشـود.
آیـت اللـه دژکام بـا اشـاره بـه اینکـه در تحلیلهـا موضوعـات متافیزیکـی مورد
توجـه قـرار نمیگیرد،ادامـه داد :آیـا رانـت خواری هـا و ربـا خـواری در بـروز
اینگونـه رخدادهـای طبیعـی و خشکسـالی بـی اثـر اسـت؟
وی ادامـه داد :آیـا اختالس هـای هـزاران میلیـاردی در بـروز اینگونـه
رخدادهـای طبیعـی موثـر نیسـت؟
امـام جمعـه شـیراز تاکیـد کـرد :جنبـه فیزیـک ایـن عالـم و جنبـه متافیزیـک

جهـان بایـد بررسـی شـود کـه چطـور در زندگـی انسـان اثـر می گـذارد.
بسیج برای کمک به مردم تشکیل شد
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـه هفتـه
گرامیداشـت بسـیج اشـاره کـرد و گفـت :از زمانی کـه امـام خمینـی(ره) بسـیج
را پایهگـذاری کردنـد تـا امـروز بـرکات ایـن شـجره طیبـه را مـردم در مسـائل
نظامـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و  ...دیـده انـد و امیدواریـم روز بـه روز نیـز ایـن
تفکـر گسـترش یابد.
وی بـا بیـان اینکه بسـیج می توانـد راه حلی برای بسـیاری از مشـکالت جامعه
ارائـه کند،افـزود :از نظر جهـان بینی ما دنیـا عالم زحمت اسـت،پولدارترین ها
و پرامکانـات ترین هـا هـم بایـد به نحـوی متحمل زحمت و رنج شـوند.
آیـت اللـه دژکام عنـوان کـرد :رئیـس جمهـور آمریـکا مدعـی اسـت کـه
قدرتمندتریـن فـرد در جهـان اسـت امـا او نیـز طـی هفته هـای اخیـر دچـار
بیمـاری شـد و مـورد عمـل جراحـی قـرار گرفـت زیـرا دنیـا با بلا پیچیده شـده
اسـت.
وی ادامـه داد :دنیـا بـه کسـی وفـا نکـرده اسـت و در ایـن عالـم کمـک کردن
اصلـی تریـن مولفـه روحیـه بسـیجی اسـت زیـرا بسـیج بـرای کمـک کـردن به
ملـت ایران تشـکیل شـده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس روحیـه بسـیجی را روحیـه علویـون،
فاطمیـون و حسـینیون دانسـت کـه بـرای رفـع مشـکالت جامعـه کمـک
میکننـد و افـزود :بحـران آب مسـاله مهمی اسـت کـه بایـد با روحیه بسـیجی
و جهـادی حـل شـود.

شیخ بهائی  ۴قرن تقسیم آب زاینده رود را عادالنه انجام داد
وی توضیـح داد :زاینـده رودی کـه اکنـون بـر سـر آب آن بحـث و دعـوا اسـت
حـدود  ۴۰۰سـال پیـش شـیخ بهائـی آب آن را بصـورت عادالنـه تقسـیم کـرد
بنحـوی کـه  ۴۰۰سـال تقسـیم آب عادالنه شـیخ بهائی اثربخش بوده اسـت و
همـه از ایـن سرمنشـاء آبـی بهرمند شـده اند.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :اکنـون کـه موضـوع کـم آبـی بـا وجـود انتقـال آب
زاینـده رود بـه مناطـق دیگـر و ایجـاد خـط لولـه و  ...ایجـاد شـده بایـد مجـددا
توزیـع عادالنـه ایـن آب توسـط یـک فـرد عـادل حوزوی-دانشـگاهی انجـام و
همیـن آبـی کـه موجـود اسـت بایـد بصـورت عادالنـه توزیع شـود.
وی اعلام کـرد :بسـیج بایـد وارد ایـن موضـوع شـده و بایـد بـا اقدامی جهادی
فکـری برای این مسـاله شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فارس در راسـتای اقتـدار بین المللـی نیز گفت:
قـرار اسـت کـه مذاکـره جدیـد هسـتهای با غـرب انجام شـود و بایـد همه ملت
ایـران بـه همـراه بسـیج ،اقتـدار خـود را نشـان دهنـد تا حـق خـود را در عرصه
بینالمللی بسـتانند.
وی ادامـه داد :دیپلماسـی را نمی تـوان بـدون قـدرت در میـدان پیـش بـرد که
قـدرت در میـدان باید توسـط بسـیج پیگیری شـود.
وی اضافـه کـرد :موضـوع اقتـدار داخلـی کشـور نیـز بـه معیشـت و اشـتغال
مـردم گـره خـورده اسـت و اگـر ایـن موضـوع حـل شـود دیگـر مشـکلی وجـود
نـدارد و رهبـری همیشـه فرمـوده انـد ایـن مشـکل بـا کار جهـادی و بسـیجی
حـل می شـود.
نجومی بگیران دولتی برکنار شوند
آیـت اللـه دژکام در بخـش پایانی سـخنان خـود اظهار داشـت :در بعضی موارد
حقـوق برخـی مدیـران دولتـی چنـد برابـر حـق واقعـی آنهـا تعیین می شـود که
نبایـد اینگونـه باشـد و بایـد با تفکـری بسـیجی در مدیریت جامعه اسلامی این
مسـاله را حـل کـرد که این حـال و روحیه را در رئیس جمهوری شـاهد هسـتیم
و بایـد بعضـی مدیـران میانـی نیـز برکنـار شـده و یـا اینکـه نشـان دهنـد کـه
می تواننـد بـا تفکـری بسـیجی همـراه شـده و در نهایـت نـگاه رهبـری بـرای
توزیـع عادالنـه ثـروت پیاده سـازی شـود.
امـام جمعـه شـیراز در خاتمـه گفـت :بسـیج نهـادی اسـت کـه بایـد در ابعـاد
مختلـف خصوصـا بـا کمـک بسـیج دانشـگاهیان و حوزویـان ورود پیـدا کرده و
بـا مدیریـت قـوی نتایـج مطلوبـی را محقـق کنـد.

نماینده و عضو ناظر شورای شهر در منطقه دو شهرداری شیراز:

رفتار بسیجیان  ،جهادی و همراه با از خود گذشتگی است
عصرمردم:
مهـدی نصیـری ،نماینـده و عضـو ناظـر در شـهرداری
منطقـه دو شـیراز ،غالمرضـا شـهریاری ،شـهردار منطقه
دو شـیراز بـه همـراه مجیـد علیپـور ،فرمانـده سـپاه ناحیه
بقیه الله شـیراز از پایگاه مقاومت بسـیج شـهید سجادیان
بازدیـد و ضمن تشـکر از زحمات بسـیجیان ایـن پایگاه ،با
اهـدای لـوح از آنـان تقدیـر نمودند.
عضو ناظر شـورای اسالمی شـهر شـیراز رفتار و عملکرد
موفـق بسـیجیان را یـک مـدل و الگوی موفـق در جهان
دانسـت و اظهـار کـرد :امـروز دنیـا بـه ایـن نتیجه رسـیده
اسـت کـه بـرای موفقیـت و نتیجه گیـری در کارهـا باید با
مشـارکت همـگان اقدام به عمـل نماید ،و ایـن بدین معنا
اسـت که کاری را که بسـیج بیش از چهل سـال سـرلوحه
کار خـود قـرار داده و بـه صـورت مـداوم انجـام می دهـد
مـدل و الگـوی موفق اسـت.
مهـدی نصیـری بـا بیـان اینکـه رفتـار بسـیجیان رفتـاری
جهـادی همـراه با از خودگذشـتگی اسـت ،گفت :شـهید
چمـران یـک نمونـه موفـق بسـیجی اسـت کـه در یـک
زمـان اولویـت اولـش درس خوانـدن و ارتقـای دانـش
خویـش بـود و بعـد احسـاس کـرد کـه هـم اکنـون کشـور
نیـاز بـه سـرباز و بسـیجی حاضـر در جبهـه دارد بنابرایـن
بـا پوشـیدن لبـاس رزم عـازم جبهه های جنـگ حق علیه
باطـل شـد و در نهایـت بـه درجـه رفیع شـهادت نائـل آمد
بنابرایـن زندگـی شـهید چمـران را بایـد الگویـی کامـل از

یـک بسـیجی دانسـت.
وی افـزود :رفتـار بسـیجیان برگرفتـه از رفتار ائمه اسـت،
ائمـه نیـز در زمان هـای مختلـف بنـا بـر حسـب شـرایط
جهـاد میکردنـد گاهـی ایـن جهـاد زمینـه علمی داشـت
و گاهـی جهـاد در میـدان نبـرد بـوده اسـت و در آخر همه
تالش هایشـان رسـیدن بـه درجـه رفیـع شـهادت بـوده
اسـت نمونـه دیگری از بسـیجی موفق شـهید شـهریاری
اسـت کـه در بحـث علمی تالش کـرد که پـس از مبارزات
فـراوان به شـهادت رسـید.
فرمانـده سـپاه ناحیـه بقیه الله شـیراز نیـز در ادامه ضمن

قدردانـی از تالش هـا و همکاری هـای دکتـر شـهریاری
شـهردار منطقـه دو بـا بسـیجیان گفـت :دکتر شـهریاری
همـواره در کنـار نیروهـای بسـیجی بـوده و همیشـه یـار
و یـاور مـا در همـه زمینه هـا بـوده اسـت کـه جـای تقدیـر
دارد.
مجیـد علیپـور بـا بیان اینکه بسـیج تامین کننـده امنیت و
خدمتگـزار مردم اسـت ،افزود :پایگاههای بسـیج شـیراز
بـه ویژه پایگاه شـهید سـجادیان عملکرد موفـق و موثری
داشـته اسـت و بـا تلاش و اخلاص بیـش از دو دهـه
پایـگاه نمونه کشـوری شـناخته می شـود.

وی افـزود :بسـیجیان همـواره در تمـام صحنه هـا حضور
و آماده جانفشـانی و شـهادت هسـتند بنابراین قدردانی از
آنـان را وظیفـه خـود می دانم.
غالمرضـا شـهریاری ،شـهردار منطقـه دو شـیراز نیـز
گفـت :تفکـر و نـگاه بسـیجی جامعیـت دارد و بـه دلیـل
جانفشـانی ها و رشـادت های بسـیجیان همـواره در
عرصه هـای داخلـی و خارجـی موفـق بـوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه منـش و رفتـار بسـیجیان بـر مبنـای
احتـرام و ادب اسـت ،افـزود :بسـیج یعنـی اخلاق و
مـردم داری و احتـرام بـه حـق و حقـوق دیگـران ،کـه در
ایـن راسـتا همـواره شـاهد رفتار هـای از خودگذشـتگی
بسـیجیان در حـوادث مختلـف بـوده ایـم.
شـهردار منطقـه دو شـیراز بـا بیـان اینکـه مجموعـه
شـهرداری متعلـق بـه بسـیجیان اسـت ،گفـت :درب
مجموعـه شـهرداری منطقـه دو بـه روی همـه بسـیجیان
کـه حافـظ جـان و مـال مـردم هسـتند همیشـه باز اسـت.
وی همچنیـن از مسـاجد به عنوان پایگاه هـای مردمی یاد
و اظهـار کـرد :بـا تکمیـل فضاهـای موجـود مسـاجد و
اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود آنـان می توانیـم از آنـان
بهـره وری فرهنگـی داشـته باشـیم و بـا ایـن کار در بودجه
شـهرداری کـه متعلـق بـه مـردم اسـت نیـز صرفـه جویـی
کـرده ایم.گفتنـی اسـت کـه در پایـان ایـن مراسـم ازبیش
از ۶۰بسـیجی وکسـبه نمونـه خیابـان شیشـه گـری بـا
اهـدای لـوح وشـاخه گل تقدیـر بـه عمـل آمـد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان فارس

برنامهریزی صحیح فرهنگی برای دانشجو نیازمند درک زیستمان دانشجویان است
عصرمردم:
رئیـس نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاههای اسـتان
فـارس گفـت :بـرای کار فرهنگـی بـرای دانشـجویان
بایـد زیسـتمانهای متفـاوت دانشـجو را درک کنیـم و
برنامهریزیهـای متفـاوت نیـز انجـام دهیـم.
حجتاالسلام حمیـد مقامـی در نخسـتین دوره
آموزشـی مدیـران اجرایـی و مسـئوالن واحـد خواهـران
دفاتـر نهـاد رهبـری در دانشـگاه آزاد اسالمی سراسـر
کشـور کـه بـه میزبانـی دانشـگاه آزاد شـیراز برگـزار شـد،
اظهـار کـرد :بـرای کار فرهنگـی بـرای دانشـجویان
بایـد زیسـتمانهای متفـاوت دانشـجو را درک کنیـم و

برنامهریزیهـای متفـاوت نیـز انجـام دهیـم.
وی بـا اشـاره بـه تنـوع و تکثـر رشـتهها و دانشـجویان
مختلـف در دانشـگاه آزاد اسلامی بیان کـرد :بهمنظـور
برنامهریـزی فرهنگـی بـرای ایـن دانشـجویان بایـد
اکوسیسـتمی که در آن تحصیـل میکننـد و شـرایط
رشـته آنـان را خـوب شـناخت و در برنامهریزیهـا نیـز به
ایـن تفاوتهـا توجـه کـرد.
رئیـس نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاههای
اسـتان فـارس افـزود :دانشـجویانی کـه در فضاهـای
مختلـف کار میکننـد ،زیسـتمانهای متفاوتـی را درک
میکننـد؛ بنابرایـن بایـد برنامههـای متفاوتـی بـرای آنهـا

طرحریـزی شـود و اسـتفاده از فضای عـام و برنامههای
عمومی بـرای همـه دانشـجویان قابـل اسـتفاده نیسـت.
ايـن اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای موجـود
در دانشـگاهها خاطرنشـان کـرد :در مجموعـه
دانشـگاههای مختلـف ظرفیتهـای گوناگونـی وجـود
دارد کـه بایـد آنهـا را یافت و از آنها اسـتفاده کـرد ،یکی از
ایـن ظرفیتهـا دورههـای ضمنخدمـت کارکنـان اسـت
کـه قابـل تعمیـم بـه خانوادههـا و حتـی قابـل تعمیـم بـه
دانشـجویان نیـز اسـت و اسـتفاده از ظرفیـت گروههـای
معـارف بـرای برگـزاری کارگاههـای خانـواده و طراحـی
آمـوزش خانوادههـا نیـز مـورد تأکیـد اسـت.

وی تشـريح كرد :شـخصیت اصلی دانشجو در محاورات
و گفتوگوهـای رسـمی کمتر قابـل درک اسـت؛ بنابرایـن
کسـی میتوانـد کار فرهنگـی اثرگـذار بـرای دانشـجو را
برنامهریـزی کنـد کـه شـرایط مختلـف و مراحـل مختلف
زندگـی و شـخصیت غیررسمی دانشـجو را بـه خوبـی
شـناخته باشـد و بر روی آن تحلیل و بررسـی کرده باشـد.
رئیـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه
آزاد اسلامی گفت :شـرایط شـغلی مدیـران اجرایـی نهاد
دارای حساسـیت ویـژهای اسـت و نقـش ایـن مدیـران
بهعنـوان مباشـر آن دفاتـر نهـاد بسـیار تعیینکننـده و
حسـاس اسـت.

برگزار ی یادواره شهدای گمنام در کازرون
عصرمردم:
بـا حضـور مسـئولین شهرسـتان کازرون بـه مناسـبت هفتـه بسـیج در جـوار
شـهدای گمنـام خیابـان قدمـگاه ایـن شـهر یـادواره شـهدای گمنـام و غبارروبی
مرقـد مطهـر شـهدای گمنـام و شـهدای شهرسـتان کازرون برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم حجـت االسلام والمسـلمین محمـد صباحـی امـام جمعـه
شهرسـتان کازرون ضمـن گرامی داشـت هفتـه بسـیج و یـادو خاطره شـهدا بیان
نمود:بسـیج کلیـد حـل مشـکالت جامعـه می باشـد.
وی ادامـه داد:روحیـه بسـیجی خدمـت کـردن بـه مـردم می باشـد و بسـیج در
بیـن مـردم محبوبین،مقبولیـت را دارا می باشـد و ان بـزرگ تریـن دسـتاورد برای
بسـیج می باشـد.
امـام جمعـه شهرسـتان کازرون اشـاره داشـت:بهترین عنایـت بـرای بسـیج
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رضایـت مقـام معظـم رهبـری بـا عالـی تریـن تدابیـر و رضایت مـردم از ایـن نهاد
انقالبـی تاسـیس شـده بـه فرمـان والیـت می باشـد.
وی تصریـح کرد:سـاختار بسیج،سـاختار حـل مشـکالت می باشـد و کسـانی
کـه در ایـن راه بـرای رضـای خـا متعـال قـدم برمی دارنـدو بسـیج بحران هـای
کشـور را بـه خوبـی کنتـرل و هدایـت نموده اسـت.نماینده ولـی فقیـه در کازرون
اشـاره نمـود :بـه برکـت حضورفعـال بسـیج درهمـه میدان هـا مشـکالت قابـل
حـل و برطـرف شـده می باشـد و بسـیج نیـروی کارآمـد و از جـان گـذ شـته کـه
بـرای هـر فـداکاری آمـاده می باشـد.در ادامـه مسـئوالن ،بسـیجیان و نیروهای
نظامی شهرسـتان کازرون ضمـن حضور در مرقد مطهر شـهدای گمنام،بهشـت
زهـرا و امـام زاده سـید حسـین(ع)با اهـدای شـاخه گل بـر سـر مزار شـهدا یاد و
خاطـره شـهدای گرانقـدر را در هفتـه بسـیج گرامی داشـتند.

پنج آذر یکی از برگهای زرین دفتر افتخارات انقالب اسالمی ایران است
حجت االســام پورغالمی مسول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه ناحیه فراشبند در
گردهمایی بسیجیان پاالیشگاه گاز به مناسبت ...

استاندار:

مصلی های فارس در دولت سیزدهم تکمیل میشوند
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :برنامـه عملیاتـی تکمیـل خانه هـای عالـم ،مسـاجد و مصلی هـا بـرای چهار سـال
آینـده در دسـتورکار قـرار گرفته اسـت.
محمد هـادی ایمانیـه در جلسـه جامعـه روحانیـت شـیراز افـزود :آمادگـی روحانیـون بـرای اعـزام بـه روسـتاها و
حضـور فعـال در مسـاجد میتوانـد موجـب رونـق فعالیت هـای مذهبـی و دینـی شـود.
وی اظهـار داشـت :افتخـار روحانیـت شـیعه ایـن اسـت کـه بـدون وابسـتگی بـه دولت هـا ،تذکـرات الزم بـه
مسـئولین می دهـد و جامعـه را در مسـیر صحیـح هدایـت میکنـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه بازرسـی از ادارات فارس مـورد توجه مدیریت ارشـد اسـتان قـرار دارد ،افزود:
بـا رویکـردی جدیـد و عالمانـه ،بـرای پیگیری این مسـئله تدابیر الزم اندیشـیده خواهد شـد.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم بـا اخلاق مـداری به دنبـال تغییـر مسـیر مدیریت کشـور اسـت ،تصریح
کـرد :در اسـتان فـارس نیـز بـا رعایـت انصـاف و اخلاق بـرای احقـاق حقـوق مـردم و خدمـت رسـانی بیشـتر به
جامعـه ،بهبـود وضعیـت مدیریـت دسـتگاه های اجرایـی را پیگیـری میکنیـم.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکه مسـائل اقتصـادی عمدتا ابعاد ملی داشـته و منوط به تصمیمات کشـوری اسـت،
ادامـه داد :تلاش میکنیـم در سـطح اسـتان بـا هماهنگـی اتـاق اصنـاف و اتـاق بازرگانـی از گرانفروشـی و
اجحـاف بـه مـردم و تولیدکننـدگان جلوگیـری کنیم.ایمانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان فـارس دارای بیشـترین
موقوفـات کشـور اسـت ،تاکیـد کـرد :بایـد بـا فعـال و پویاتر کـردن موقوفـات ،انگیـزه گسـترش وقـف را فراهم و
مشـکالت جامعـه در حوزههـای سلامت و آمـوزش را کاهـش دهیـم.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه ایـن اسـتان دارای مشـکالت زیرسـاختی متعـددی در زمینـه آب و بـرق اسـت و
در سـالهای گذشـته حـق اسـتان پرداخـت نشـده اسـت ،اظهارداشـت :بعضی از مشـکالت مـردم بـا تصمیمات
مدیریتـی قابـل رفـع اسـت کـه متاسـفانه در گذشـته مـورد غفلـت و بـی توجهی قـرار گرفته اسـت.
وی بـه اهمیـت بخـش کشـاورزی در اقتصـاد اسـتان فـارس اشـاره کـرد و بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در برابـر نعمـات
الهـی بایـد حقـوق شـرعی را پرداخـت کنیم تا مشـمول سـنت لطف الهی قـرار بگیریـم ،گفت :در راسـتای بهبود
وضعیـت بخـش کشـاورزی اسـتان موضوع مکانیـزه کردن و تغییر الگوی کشـت بـه منظور بهینه کـردن مصرف
آب و نهاده هـا در دسـتورکار مدیریت ارشـد اسـتان قـرار دارد.
ایمانیـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت طـرح  ۵۷هکتـاری شـیراز ،افـزود :تلاش میکنیـم بـا جـذب اعتبـارات الزم و
همـکاری دسـتگاه های مسـئول ،ایـن طـرح را پیگیـری و اجرایـی کنیم.اسـتاندار فارس بـا قدردانی از دلسـوزی
و دغدغه هـای اساسـی و موثـر روحانیـت شـیراز ،ادامـه داد :تداوم حضور اسـتاندار در جلسـات جامعـه روحانیت
شـیراز بـه منظور آشـنایی با مشـکالت جامعـه و دیدگاه هـای روحانیت محترم ،حتما در دسـتورکار مدیریت ارشـد
اسـتان قـرار خواهد داشـت.

دبير جامعه روحانيت مبارز شيراز:

اکثریت مدیران فارس مالک های در شان یک مدیر را ندارند
عصرمردم:
دبيـر جامعـه روحانيـت مبارز شـيراز با اشـاره بـه روندتغییـر و تحول هـاي مدیریتـي در دولت هـاي قبل،خطاب به
اسـتاندار فـارس ،گفـت  :اکثریـت مدیـران اسـتان اعتقـادات و حتـی مالک های در شـان یک مدیـر درحد نظام
جمهـوری اسلامی را دارا نمـي باشـند،لذا انتظـار اسـت کـه در ايـن دوره نیرو های جـوان ،انقالبـي و متخصص
در رده هـای مدیریتـی دولـت واسـتان بکار گیری شـوند.
حجت االسلام و المسـلمین سـید محی الدین طاهری با بيان اینکه در شـش ماهه پایان سـال گذشـته و چهار
ماهـه امسـال دولـت  ۱۳۵هـزار میلیـارد تومـان از بانـک مرکـزی قـرض کرده اسـت ،گفـت :اکنون بـاز پرداخت
ایـن وام بـه عهـده دولـت جدیـد اسـت پـس کار بـه ایـن سـادگی نیسـت و روحانیـت باید اطالعـات خـودش را در
زمینه هـای مختلـف نظیـر اقتصاد ارتقـا دهد.
وي بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم بایـد تغییـر را احسـاس کننـد ،تاکیـد کـرد :امـروز مـردم بـه روحانیـت ،رفتار هـای
غیـر متعـارف برخـی از مدیـران را اطلاع می دهنـد بنابرایـن نبایـد مدیـران بـرای خودشـان حریـم امنـي تصـور
كـرده يـا درسـت كنند.
وي تصريـح كرد:درنظـام اسلامی و الهـی کارکنـان و حتـي ضعیـف ترین فـرد جامعه بايـد بتواندحـرف خودش را
بـه مدیـران بزننـد و درب اتـاق مديـران نيـز مي بايسـت به روی همـه مردم باز باشـد.
دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز از ضعـف در زیرسـاخت های اسـتان سـخن گفـت و خاطرنشـان کـرد :بایـد
زیرسـاخت های اسـتان درسـت شـود چراکـه بـا بررسـی در می یابیـم که به اسـتان فـارس ظلم شـده و صنعت در
حـد تعطیلـی اسـت و  ۳۰درصـد از صنایـع یـک شـیفت در حـال فعالیـت هسـتند.
وی ادامـه داد :بـرای فـارس ننـگ اسـت که افراد زیادی تحت پوشـش بهزیسـتی و کمیته داشـته باشـد لذا باید
اشـتغال برای افراد فراهم شـود بنابراین مشـکالت زیر سـاخت ها باید اساسـی برطرف شـود تا در اسـتان شـاهد
شـکوفایی صنعت باشیم.
حجـت االسلام طاهـری بـا بیان اینکـه در برخی از نقـاط اسـتان دارای فرونشسـت زمین هسـتیم ،اظهار کرد:
بایـد فکـری بـراي حـل مشـکالت کـم آبـي در اسـتان فـارس داشـته باشـیم لـذا انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه
اسـتان بایـد در دسـتور كار قرارگيـردو انتظـار اسـت کـه با همـکاری نماینـدگان مجلس ایـن موضوع تحقـق یابد.
دبیـر جامعـه روحانیـت شـيراز ،افـزود :بیـن  ۱۲تـا  ۱۵درصد کشـاورزی کشـور توسـط فـارس تامین می شـود اما
خـود اسـتان از مزایـای آن بـی بهـره اسـت بنابرایـن باید زمینـه وزيرسـاختهاي الزم بـرای تحقق صنایـع تبدیل و
کشـاورزی نویـن در آن ایجاد شـود.
وی خطـاب بـه اسـتاندار فـارس خواسـتار انجـام بازرسـی قاطـع در همـه زمینه هـا شـد و تاکیـد کـرد :بـا ایـن کار
تخلفـات شناسـایی خواهـد شـد و برخـورد جـدی نيـز صـورت خواهـد گرفت.رئیـس هیـأت امنـا آسـتان مقـدس
سـیدعالءالدین الحسـین(ع) در پایـان سـخنان خـود ،توسـعه حـرم مطهـر شـاهچراغ(ع) و اجرایی شـدن طرح
 ۵۷هکتـاری را مـورد اشـاره قـرار داد و خواسـتار پیگیـری آن از سـوی دولـت مـردان شـد.

دو انتصاب در استانداری فارس
عصرمردم:
سرپرسـت ادارات کل امـور شـهری و شـوراها و پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری فارس در احکامی توسـط اسـتاندار
منصوب شـدند.محمد هادی ایمانیه در حکمی مسـعود طهماسـبی را به عنوان سرپرسـت اداره کل امور شـهری
و شـوراهای اسـتانداری فـارس منصـوب کـرد.در حکـم دیگـری از سـوی اسـتاندار فـارس ،محمـد جباریـان بـه
عنـوان سرپرسـت اداره کل پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری فارس منصوب شـد.

مسول نمایندگی ولی فقیه درسپاه فراشبند :

پنج آذر یکی از برگهای زرین دفتر افتخارات
انقالب اسالمی ایران است
بحرانی فرد  /فراشبند
حجـت االسلام پورغالمی مسـول نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ناحیـه فراشـبند در گردهمایـی بسـیجیان
پاالیشـگاه گاز بـه مناسـبت هفتـه بسـیج ،بـا اشـاره بـه پنجـم آذر مـاه روز تشـکیل بسـیج مسـتضعفین گفتنـد:
پنجـم آذر مـاه يکـي از برگ هـای زریـن دفتر قطـور افتخارات انقالب شـکوهمند اسلامی و یادآور صـدور فرمان
تاریخـی حضـرت امـام خمينـی رحمت الله علیه مبنی بر تشـکیل بسـیج مسـتضعفین و ارتش بیسـت میلیونی در
مقطـع حسـاس و سرنوشـت سـازی اسـت کـه نهـال نـو پـای انقلاب اسلامی تازه پـا گرفتـه بود.
حجـت السلام پورغالمی تصریـح کرد:ضـرورت امـروز مـا فراگیـری تفکـر و روحیـه بسـیجی دربسـتر فرهنـگ
بسـیج کـه خـود رمـز اصلـی حیـات و بقـای نظـام اسلامی در کـوران حـوادث مختلـف سـخت پيـش رو و مايـه
پیشـرفت های متعـدد کشـور بـوده و هسـت.
مسـوول نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ناحیـه فراشـبند افزود:حضـور ،خیـزش و جوشـش بسـیجیان در پيش از
ايـن چهـار دهـه از انقلاب اسلامی خود عامـل برکـت و بیـداری بـرای تمامی حقیقـت جويـان ،عدالـت خواهان
و آزاد انديشـان جهـان بـوده بطوری کـه در حـال حاضـر کشـورهای مسـلمان و حتـی آزاده جهان با الگـو برداری
از سـاختار بسـیج مسـتضعفین وتفکـر و روحیـه جهـادی بسـیج گروه هـای مقاومـت اسلامی راه انـدازی شـده و
همانطـور کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم ملـت مسـلمان مـا در اقصی نقـاط جهان بـا پیـروی از این الگـوی کارآمد
و موثـر بـه موفقیتهـای بزرگـی نائـل آمدهاند.
وی اظهارداشـت:واین اسـت طنیـن فریـاد رسـای فرهنـگ و تفکـر بسـیجی کـه از آرزوهـای دیرینـه امـام راحل
عظیـم الشـان بـوده کـه امروزبـه دسـتان بـا کفایـت خلـف صالحشـان مقـام معظـم رهبری(مدظلـه العالـی) و با
سرانگشـت هدايت هـای روشـنگرانه معظـم لـه در اقصـی نقـاط جهـان بـه گـوش میرسـد.
حجـت االسلام پورغلام بـا اشـاره بـه بیانـات رهبـر انقلاب امـام خامنـه ای (مدظلـه العالـی) تاکیـد میکنـم
بسـیج پـاره تـن مـردم اسـت و هرگـز نبایـد مصالح مـردم را فرامـوش کنـد گفتند:بسـیج نماینده تفکری اسـت که
ضمـن اینکـه در درون مرزهـای جغرافیایـی محصـور نبوده و نیسـت ،اما هویـت آن باماهیت انقالب اسلامی در
هـم تنیـده اسـت ،بـر ایـن اسـاس بسـیج بـا ضـرورت سـنجی،اولویت یابـی وانعطـاف برخواسـته از بصیـرت و
مردمی بـودن خـود ،در هـر زمانـی متناسـب بـا نیازهـای انقالب اسلامی و بـا پیروی از ولـی امر مسـلمین جهان
حضـرت امـام خامنهای(حفـظ الله)بـه ایفـای نقـش پرداختـه و می پـردازد.

سالمت
شنبه  6آذر 1400

یک علت غیرمنتظره برای بروز فشار خون باال

باشــگاه خبرنــگاران :والدیمیــر
ژیوتــوف متخصــص طــب ارتوپدی
اعالم کرد که جابجایی استخوانهای
جمجمه بر اثر آسیب ،میتواند منجر به
افزایش سطح فشار خون شود.
این متخصص یکی از دالیل فشار
خون باال را جابجایی اســتخوانهای
جمجمه یا فشردگی عضالت میداند.
او توضیح میدهد که ســطح فشار
خون بر تعادل محرکهای سمپاتیک
تأثیــر میگذارد که قلب آنها را دریافــت و عملکرد آن را تقویت میکند .برعکس محرکهای
غیر دوستانه باعث کاهش ضربان قلب میشوند.
ژیوتوف میگوید :اغلب این تعادل برای افزایش اثر محرکهای ســمپاتیک به هم میخورد.
در زندگی ما تنش و استرس زیاد و آرامش کمی وجود دارد .عقدههای سمپاتیک گردنی فوقانی
دارای شاخههایی به سمت قلب هستند که در نتیجه کار آنها عضله قلب تحریک میشود .اگر
بدشــکلی مادرزادی یا آسیب اکتسابی ایجاد شود باعث حرکت استخوانها یا کشش ماهیچهها
میشود و عقدههای سمپاتیک تا حدودی فشرده میشوند که باعث تحریک بیشتر کار قلب یعنی
ضربان قلب میشود و در نتیجه سطح فشار خون شریانی افزایش مییابد.
به گفته او ،مقصر  ۹۹درصد موارد فشار خون باال ،به دالیل نامعلومی که پزشکان نمیتوانند
آن را تشــخیص دهند ،آسیبهای جمجمهای است که حتی چند دهه پیش رخ داده است .برای
اصالح این عارضه ،استخوانها باید به حالت طبیعی خود برگردند و کشش عضالنی کاهش یابد
که متخصص ارتوپدی میتواند این کار را انجام دهد.

ویتامینی که کمبود آن باعث سکته مغزی میشود

باشــگاه خبرنگاران :محققــان دریافته اند که ویتامین دی به عنــوان یک ترکیب آلی برای
عملکرد بسیاری از سیستمهای اصلی بدن انسان از ایمنی گرفته تا متابولیسم استخوان ضروری
است.
به نوشــته روزنامه انگلیسی «دیلی اکســپرس»« ،ویتامین  »Dبا سالمت قلب و عروق نیز
مرتبط است ،زیرا کمبود آن خطر اختالل شدید خون رسانی به مغز را دو برابر میکند.
این عنصر در اپیدرم پوست تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش تشکیل میشود ،بنابراین کمبود آن
در انگلستان و کشورهای مشابه که نور خورشید کمی وجود دارد مشاهده میشود.
پزشــکان میگویند در ماههای زمســتان میتوان این ماده مفیــد را با خوردن ماهی چرب،
تخم مرغ ،جگر گاو و شیر به دست آورد.
مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده که کمبود ویتامین  Dحداقل تا حدی ،با تحریک مقاومت
به انسولین در عضله قلب یک عامل خطر مستقل برای نارسایی قلبی است.
محققان تاکید کردند که کمبود ویتامین  Dیک عامل کمک کننده در افزایش خطر حمالت
قلبی ،نارســایی احتقانی قلب ،بیماریهای شریانی ،سکته مغزی و شرایط مرتبط با بیماریهای
قلبی عروقی مانند فشار خون باال و دیابت است.
محققان تایید کردند که «ویتامین  »Dبه عنوان هورمونی عمل میکند که بیش از  ۲۰۰ژن
را در سراسر بدن تنظیم میکند.
سرویس بهداشت ملی بریتانیا توصیه میکند افرادی که در معرض نور خورشید نیستند و زیاد
بیرون نمیروند ،روزانه  ۱۰میکروگرم «ویتامین  »Dدر طول سال مصرف کنند.

شبکه های اجتماعی با ریسک باالی ابتال به افسردگی
مرتبط هستند

مهر :آخرین بررســی هــا در مورد
ارتبــاط بین اســتفاده از رســانه های
اجتماعی و افســردگی ،نشان می دهد
که این دو در راستای هم قرار دارند.
دکتــر «روی پرلیس» ،نویســنده
اصلی این مطالعه جدید از بیمارســتان
عمومی ماساچوست در بوستون آمریکا،
میگویــد« :رابطــه بین رســانههای
اجتماعــی و ســامت روان موضوع
بحثهای زیادی بوده است».
وی خاطرنشــان کرد« :از یک طرف ،رســانههای اجتماعی راهی برای افراد است تا با یک
جامعــه بزرگتر ارتباط برقرار کنند و اطالعاتی را در مورد چیزهایی که مورد عالقه آنها اســت
به دســت آورند .از ســوی دیگر ،حتی قبل از اینکه اطالعات نادرست گسترده در این پلتفرمها
شناسایی شود ،این احساس وجود داشت که ممکن است جوانان تحت تأثیر منفی قرار گیرند».
مطالعه جدید به دنبال یک نگاه یک ساله به استفاده از رسانههای اجتماعی و شروع افسردگی
در میان حدود  ۵۴۰۰بزرگســال بود .هیچ یک از شرکت کنندگان ،حتی افسردگی خفیف را در
ابتدا گزارش نکردند.
اما در بررسیهای متعدد در طول  ۱۲ماه ،وضعیت افسردگی در برخی از پاسخ دهندگان بدتر
شــده بود .این ریسک با استفاده از سه سایت رســانه اجتماعی بسیار محبوب افزایش بیشتری
داشت Snapchat، Facebook :و .TikTok
پرلیس در ادامه افزود« :یک توضیح احتمالی برای نتایج ما این اســت افرادی که در معرض
خطر افسردگی هســتند ،حتی اگر در حال حاضر افسرده نباشند ،احتمال بیشتری برای استفاده
از رســانههای اجتماعی دارند .دیگر این که رسانههای اجتماعی در واقع به افزایش این ریسک
کمک میکنند».
برای بررسی آســیبپذیری بزرگســاالن ،تیم تحقیق بر روی کاربران رسانههای اجتماعی
 ۱۸سال و باالتر (میانگین سنی :نزدیک به  ۵۶سال) متمرکز شد.
همه یک نظرســنجی اولیه در مورد اســتفاده از پلتفرمهایی مانند فیس بوک ،اینســتاگرام،
لینکدین ،پینترست ،تیک تاک ،توئیتر ،اسنپ چت و  /یا یوتیوب را تکمیل کردند.
همچنین از شرکت کنندگان در مورد عادات توجه به اخبار و دسترسی به پشتیبانی اجتماعی
در زمانی که احساس غم یا افسردگی میکردند ،سوال شد.
در اولین نظرسنجی هیچ کدام نشانهای از افسردگی را نشان ندادند .اما پس از تکمیل حداقل
یک پیگیری مشابه ،تقریب ًا  ۹درصد افزایش معنیدار در نمره خطر افسردگی آنها مشخص شد.

ارتباط کووید  ۱۹با مشکالت خواب و خستگی

مهر :نتایج مطالعه جدید ،رابطه بین عفونت کووید ۱۹و مشــکالت خواب و خستگی را نشان
می دهد .محققان اخیراً سوابق سالمتی حدود  ۱۲میلیون نفر در بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند
تا بررسی کنند که آیا ارتباطی بین عفونت کووید  ۱۹و شرایط روانپزشکی وجود دارد یا خیر.
در این مطالعه ،محققان دانشگاه منچستر بریتانیا به ارتباط بین عفونت کووید  ۱۹و مشکالت
خواب طوالنی مدت و خســتگی پی بردند ،اما هیچ ارتباطی با مشکالتی مانند افسردگی ،آسیب
به خود و اضطراب نیافتند.
تحقیقات نشــان میدهد که بســیاری از افراد پس از ابتالء به کووید  ۱۹دچار خستگی ،مه
مغزی و مشکالت خواب میشوند .مطالعات دیگر بدتر شدن سالمت روان را گزارش کرده اند.
مطالعه حاضر شــامل دادههای حدود  ۱۲میلیون نفر بوده اســت .نویســندگان این مطالعه
پیامدهای ســامت روانی افرادی را که آزمایش کرونا مثبت داشــتند با افرادی که آزمایش آنها
منفی بود ،مقایسه کردند.
دکتر «ماتیاس پیرس» ،سرپرســت تیم تحقیق ،میگوید« :یافتههای مربوط به مشــکالت
خواب و خســتگی همان چیزی بود که ما پیشبینی میکردیم .خســتگی به طور خاص با سایر
ویروسهای جدی ،مانند ســندرم تنفسی حاد شــدید ( )SARSو سندروم تنفسی خاورمیانه
( ،)MERSو همچنین مننژیت ،هپاتیت ،و تب غدهای نیز مرتبط است».
پس از در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله قومیت ،وضعیت ســیگار کشــیدن و ،BMI
نویســندگان مطالعه دریافتند که  ۱.۴درصد از افراد با نتایج آزمایش مثبت در طول  ۶ماه دچار
عوارض روانپزشــکی بودند ،در حالی که این مســئله برای  ۰.۹درصــد از افرادی که آزمایش
کروناشان منفی بود ،اتفاق افتاد.
بــه گفته محققان ،بــروز اختالالت خواب پس از ابتالء به کووید  ۱۹ممکن اســت به دلیل
پاسخهای التهابی یا اختالل عملکرد سد خونی مغزی باشد.
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مهر :محققان مــی گویند انجــام کارهای خانه
می تواند راهــی برای حفظ عملکرد مغز و داشــتن
جسم قوی تر در دوره میانسالی باشد.
مطالعه جدید محققان سنگاپوری نشان داد که در
افراد مسن ،نظافت و کارهای خانه با حفظ حافظه و
تمرکز بهتر و پاهای قویتر که به جلوگیری از افتادن
به زمین کمک میکند ،مرتبط است.
«شیو لیانگ وی» ،یکی از نویسندگان این مطالعه
از مؤسسه فناوری سنگاپور ،گفت« :پیام های ارتقای
ســامت در مورد فعال ماندن و تحرک داشتن نباید
فقط مربوط به فعالیتهای بدنی تفریحی یا غیرشغلی
باشد».
وی در ادامه افــزود« :کارهای خانه یک فعالیت
هدفمند اســت که توسط بسیاری از سالمندان انجام
میشــود و سهم قابلتوجهی از فعالیت بدنی متوسط
تا شــدید آنها را نشان میدهد .به این ترتیب ،مکمل
اصلی برای فعالیت بدنی تفریحی است».
در این مطالعه ،حدود  ۵۰۰فرد سالم در رده سنی
 ۲۱تا  ۹۰سال تحت بررسی قرار گرفتند.
محققان از راه رفتن و توانایی بلند شــدن از روی
صندلی به عنوان نشانهای از توانایی فیزیکی استفاده
کردند و آزمونهای حافظــه کوتاه و تأخیری ،زبان،
دامنه توجه و توانایی دیداری-فضایی برای سنجش
توانایی ذهنی استفاده شدند.
همچنین از شــرکت کننــدگان در مورد کارهای
خانه و سایر انواع فعالیت بدنی سوال شد.
تبیان :از آنجا که بیماری کمردرد بســیار شــایع
اســت ،نادیده گرفتن یا ربــط دادن آن به چیزی که
ظاهراً بیضرر اســت ،مانند خوابیدن در یک وضعیت
ناراحــت ،ورزش بیــش از حد یا نشســتن به مدت
طوالنی ،آســان اســت؛ اما اگرچه به نظر میرســد
کمردرد جــای نگرانی ندارد ،تحقیقــات جدید مرکز
پزشکی بوســتون ( )BMCاین تصور را به چالش
کشــیده است .طبق این تحقیق ،بزرگساالن ،به ویژه
زنان ،که کمردرد جدیتری دارند ،یک مورد ترسناک
مشــترک دارند .به مطالعه این مطلب ادامه دهید تا
بدانید تحقیقات به چه نتایجی دست یافته است.
خطر مرگ و میر در زنان با کمردرد شدید
افزایش مییابد
تحقیقات جدید بررســی کرد که چگونه کمردرد
بــا خطر مرگ و میر ارتباط دارد .با توجه به بررســی
سیســتماتیک و متاآنالیــز  ۱۱مطالعه ،متشــکل از
 ۸۱۳۳۷بزرگســال میانسال و مســن ،یافتهها نشان
دادند که کمردرد با افزایش متوسط مرگ و میر ناشی
از همه علتها ،در بیــن زنان و آنهایی که کمردرد
شــدیدتری دارند ،مرتبط بود .با ایــن حال ،کمردرد
متوسط با افزایش خطر مرگ ارتباطی نداشت و هیچ
ارتباطی بین کمــردرد و مرگ و میر در مردان یافت
نشد.
کمردرد منجر به کاهــش فعالیت بدنی
میشود ،که میتواند خطر مرگ را افزایش
دهد
تحقیقات  BMCرابطــه بین کمردرد و مرگ و
میر در زنان را بررســی کرد و ارتبــاط آن با فعالیت
محدود را مشــاهده نمــود؛ محدودیت در فعالیت که
میتوانــد همراه با کمردرد باشــد .طبق این مطالعه،
کمردرد علت اصلی ناتوانی در سراســر جهان اســت
و معلولیــت و کم تحرکی به طور کلی با مرگ و میر

باشــگاه خبرنگاران :تامین انــرژی مورد نیاز بدن
در هنــگام صبح منجر به بــی توجهی طوالنی تری
نســبت به غذا در طول روز میشــود به همین علت
افراد مصــرف وعده صبحانه را مهم میدانند؛ اما این
موضوع به آن صورتی که فکر میکنیم دقیق نیست.
دیوید آلیســون ،رئیس کالج بهداشت در دانشگاه
ایندیانای ایــاالت متحده ،میگوید :نخوردن صبحانه
در صبح تأثیر بسیار محدودی بر تغییر وزن بدن دارد.
این محقق مطالعهای را روی جایگاه باالی وعده
صبحانه انجام داده اســت ،به طوری که مردم به این
باور رســیدند که نقش مهمی در کنترل وزن و توده
ناحیه کمر دارد .به گفته واشــنگتن پست ،محبوبیت
این دیدگاهها از وعده غذایی صبح تا حد زیادی نتیجه
تبلیغات شرکتهای غالت صبحانه آمریکایی است.
رشد کودکان با مصرف صبحانه
در آغاز قرن بیســتم ،فواید غالت صبحانه مانند
«ذرت فلکــس» در آمریکا ترویج شــد و گفته شــد
که باعث رشــد کودکان و تقویت تواناییهای ذهنی
بزرگساالن میشود.
ایــن محقــق معتقد اســت کــه تاثیــر تبلیغات
«سی دبلیو پســت» در ایاالت متحده به حدی بود که
صبحانه از نظر مردم اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد.
به گفتــه این منبــع ،شــرکتهای تولید غالت

باشگاه خبرنگاران :محققان بنیاد پاسکوال مارگال
اسپانیا که در تحقیقات علمی در زمینه بیماری آلزایمر
تخصــص دارد ،دلیل ادامه حفــظ خاطرات مرتبط با
موســیقی در مراحل پیشــرفته در بیماران آلزایمر را
کشــف کردند .این محققان دریافته اند که برخی از
آهنگهای مرتبط با تجربیات شــخصی ،بخشهایی
از مغز را غیر از آنهایــی که در فرآیند حافظه نقش
دارند ،فعال میکنند.
این بنیاد در بیانیــهای توضیح میدهد که حافظه
معمولی به یک شــبکه عصبی مجــازی ()DMN
مرتبط اســت .براین اســاس یــادآوری رویدادهای
زندگی نامهای مرتبط با قطعات خاصی از موسیقی با
محرکهای سمعی و بصری مرتبط است.
ایــن مطالعــه کــه توســط مرکــز تحقیقــات
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کارهای خانه موجب تقویت
جسم و ذهن سالمندان می شود

طبق دســته بنــدی این گروه ،کارهای ســبک
خانه شــامل شستن ظروف ،گردگیری ،مرتب کردن
رختخواب ،آویزان کردن لباسهای شســته شده ،اتو

کردن ،مرتب کردن و آشــپزی بود .کارهای سنگین
خانه شامل نظافت پنجره ،تعویض تخت ،جاروبرقی،
و کارهایی از قبیــل اره کردن ،رنگ آمیزی و تعمیر

زنان مبتال به کمردرد
بیشتر مراقب باشند

بیشتری همراه اســت .کمردرد باعث محدودیت در
فعالیتهــای زندگی روزمــره و کاهش فعالیت بدنی
میشود که ممکن است منجر به افزایش وزن و بروز
یا بدتر شدن مشکالت مزمن مانند بیماریهای قلبی
عروقی گردد.
امیــدوارم که ایــن مطالعه بــه درک بهتری از
تأثیرات طوالنی مــدت کمردرد محدودکننده فعالیت
بر ســامتی و پژوهش برای بهبود درمان کمردرد در

طول زندگی بیماران منجر شود.
با افزایش سن ،کمردرد در زنان به طور
قابل توجهی افزایش پیدا میکند
پس از یائسگی ،زنان بیشتر از مردان دچار کمردرد
میشــوند .پیری باعث تنگی ستون فقرات میشود،
که میتواند باعث افزایش عــوارض گردد .درد کمر
معمو ًال در ســنین  ۴۰تا  ۶۰ســالگی ظاهر میشود،
اگرچه برخی از افراد میتوانند از  ۳۰سالگی تغییراتی

مصرف صبحانه بر کنترل وزن
تاثیر دارد؟

صبحانــه از تعدادی مطالعات بــرای توصیه به مردم
برای از عدم غفلــت از وعده غذایی صبحانه حمایت
کرده اند .زیرا فواید زیادی دارد.
مصــرف صبحانه وزن اضافــی بدن را
کاهش نمی دهد
مشخصه این مطالعات نوعی «کالهبرداری» بود.

زیرا فقط نشــان دهنده وزن خوب کســانی است که
صبحانه میخورند و در مورد عوامل دیگری که منجر
به اجتناب از چاقی و برخورداری از ســامتی ســالم
میشود صحبتی نمیشود.
این محقــق میگوید که تکمیل ایــن مطالعات
به صورت سیســتماتیک و علمــی در مورد صبحانه

موسیقی ،پاسخی برای درمان آلزایمر
 Pascual Margalو مرکــز تحقیقات مغز بتا
بارســلونا ( )BBRCترویج شــد از طریق تحریک
مغناطیســی ،شــبکههای مغزی را که هنگام شنیدن
موســیقی مرتبط بــا خاطرات فعال میشــوند و نیز
موسیقیهایی را که ارتباطی با خاطرات ندارند ،تعیین
کردند .با مقایسه این دو ،محققان شبکه مغزی خاصی
را برای دسترســی به خاطرات زندگینامهای مرتبط
با قطعات موســیقی که شرکتکنندگان به آن گوش
میدادند ،کشف کردند.
این واقعیت نشان میدهد که رابطه بین موسیقی و

خاطرات نهفته در آن از طریق توجه (انتخاب محرک)
و شناخت خواهد بود ،بر خالف روش طبیعی به خاطر
سپردن تجربیات ،که معمو ًال به شبکه عصبی مجازی
که از مراحــل اولیه بیماری آلزایمــر تأثیر میگیرد،
مرتبط است.
بر اساس این مطالعه ،اکثر مردم یک «موسیقی»
از زندگی خود دارند ،گروهی از قطعات موسیقی خاص
که ارتباط نزدیکی با تجربیات زندگینامه دارند.
خاطــرات زندگینامــهای و شــنیدن موســیقی،
فرآیندهــای ذهنی پیچیدهای هســتند که توســط
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بود.
در میان شرکتکنندگان جوانتر ۳۶ ،درصد گفتند
که فعالیت بدنی کافی برای دســتیابی به هدفی که
محققان به عنوان ســودمند تعییــن کردهاند ،انجام
میدهند ،همانطور که  ۴۸درصد از شــرکتکنندگان
مسنتر این کار را انجام میدادند.
امــا ایــن مطالعــه نشــان داد کــه  ۶۱درصد
از شــرکتکنندگان جوانتــر و  ۶۶درصــد از
شــرکتکنندگان مســنتر این هدف را منحصراً از
طریق کارهای خانه انجام میدادند.
پس از در نظرگرفتن ســایر انــواع فعالیت بدنی
منظــم ،محققــان دریافتند کــه کارهــای خانه با
تواناییهای ذهنی دقیقتــر و ظرفیت فیزیکی بهتر
مرتبط اســت ،اما فقــط در میان شــرکتکنندگان
مسنتر.
تیم تحقیق دریافت که نمرات آزمونهای توانایی
ذهنی در میان افرادی که کارهای خانه زیادی انجام
میدهند ،در مقایســه با افرادی کــه کارهای کمی
انجام میدهند ۸ ،درصد بیشتر است.
و در میان شرکتکنندگان مسنتر ،تعادل و زمان
برخاســتن از حالت نشسته برای کسانی که کارهای
خانه زیادی انجام میدادند بهتر از کســانی است که
انجام نمیدادند.
محققان خاطرنشان میکنند که ورزش برای مغز
مفید اســت و کارهای خانه ورزشی است که شامل
فعالیت ذهنی نیز میشود.
در ستون فقرات خود احساس کنند.
همچنین به نظر میرســد ســن ،در فتق دیسک
کمر نقش دارد .هرچه پیرتر میشــوید ،دیســکها
خشک میشوند و حالت اســفنجی و انعطافپذیری
آنها کمتر میشود .آنها سفت میشوند و خطر ابتال
به فتق دیســک کمر را افزایش میدهند .اگرچه فتق
دیسک ،تهدیدکننده زندگی نیست ،اما میتواند بسیار
ناتوانکننده باشــد .صرف نظــر از اینکه چه چیزی
باعث کمردرد شما میشــود ،کارشناسان بر اهمیت
داشــتن یک وزن و رژیم غذایی سالم تأکید میکنند
زیرا هر یک پوند از وزن شــما ،به سیســتم اسکلتی
عضالنیتان فشار وارد میکند.
اگر کمردرد شدیدی دارید ،منتظر نمانید
اگــر صبر کنید تا برای کمردردتــان کاری انجام
دهیــد ،تا اینکه درد ناتوانکننده شــود ،بیش از حد
صبر کردهاید .موارد زیــادی از دردهای کمر در طی
دو هفته برطرف میشــود ،اما اگــر برای مدت زمان
طوالنیتری ادامه پیدا کند ،مشــکلی وجود دارد .اگر
درد شما طوالنی مدت یا مزمن است ،وقت آن است
که به یک متخصص ستون فقرات مراجعه کنید.
میتوان کمــردرد مداوم را با داروهــا ،تزریقات،
فیزیوتراپــی و جراحــی ،که در بعضی مــوارد الزم
اســت ،درمــان کــرد .متخصصین همیشــه ابتدا با
کم تهاجمیتریــن و مؤثرترین روش درمانی شــروع
میکننــد .هر فردی کــه کمردرد شــدید ،مداوم یا
کمــردردی که مکرراً رفع شــده و بازمیگردد ،دارد،
باید زودتر از موعد به متخصص ستون فقرات مراجعه
کنــد .عالوه بر این ،اگر درد ،شــما را ضعیف کرده و
قادر بــه انجام کارهای روزمره نیســتید ،یا اگر تب،
کاهــش وزن غیر قابل توضیح یا مشــکالت ادراری
را تجربــه میکنید ،مراجعه به پزشــک یک حرکت
هوشمندانه خواهد بود.

مســتلزم گرفتن یک نمونه تصادفی و ســپس وادار
کردن گروهی از شرکت کنندگان به خوردن صبحانه
در مقایسه با سایرین است.
در یک تجزیه و تحلیل در ســال  ۲۰۱۹بر اساس
هفت تحقیق پزشــکی ،مشخص شــد افرادی که از
آنها خواســته شده بود صبحانه بخورند ،وزن اضافی
را از دست ندادند.
کارشناســان میگویند که فرد با خوردن صبحانه
وزن اضافــی خود را کاهش نمیدهد ،بلکه با دریافت
کالری کمتر در طول روز ،به این معنی است که آنچه
در کل روز میخوریم مهم است ،نه آنچه روز را با آن
شروع میکنیم.
در همین راســتا ،گزارشــی که در ســال ۲۰۲۰
توســط دانشگاه هاروارد منتشر شد ،نشان داد افرادی
که صبحانه نمیخورند بیشــتر میتوانند وزن خود را
کاهش دهند ،اما کارشناســان توصیه نکردند از وعده
غذایی صبحگاهی خودداری کنند.
کارشناســان توضیح میدهند که قضاوت در مورد
صبحانه بــه آنچه میخوریم نیز بســتگی دارد .زیرا
خوردن غذاهای پخته شــده پر از شکالت و شکر با
شــروع روز با یک وعده غذایی سالم بلغور جو دوسر
با برخی میوههای سرشــار از ویتامین بسیار متفاوت
است.

شبکههای عصبی متفاوت هدایت میشوند.
هدف از ایــن مطالعه تعیین نحــوه تعامل هر دو
شــبکه با مطالعه تصویربرداری تشــدید مغناطیسی
عملکردی ( )fMRIاز  ۳۱شرکتکننده سالم بود.
کارلــوس فالکــون ،محققی از گــروه تحقیقاتی
تصویربرداری عصبــی  ،BPRCمیگوید :این نوع
تحقیقات میتواند مســیری را بــرای مطالعه اینکه
چگونه موســیقی میتواند خاطراتی ایجاد کند که در
غیر این صورت از دست میرفتند ،باز کند.
بنیاد پاســکوال مارگال این ایده را ترویج میکند
که درک بهتر اتصال شــبکههای عصبی میتواند به
ســازماندهی عملکردی مغز و به طراحی درمانهایی
برای تقویت خاطــرات زندگینامهای در مراحل اولیه
بیماری آلزایمر کمک کند.
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نشانههای عزت نفس پایین

باشگاه خبرنگاران :فرض کنید یک نفر درباره بدی آب و هوا نظر میدهد.
بعد عذرخواهی میکند که از همصحبتهایش نپرسیده میخواهند درباره آب
و هوا حرف بزنند یا خیر .حتی ممکن است بیشتر خجالتزده شود و باز هم
عذرخواهی کند که با حرف زدن از آب و هوا دیگران را آزرده کرده است.
قطعا در اینجا مشکل عزت نفس وجود دارد .در ادامه به مواردی اشاره
میکنیم که عزت نفس پایین فرد را نشان میدهد و در واقع نشانههای عزت
نفس پایین هستند.
 .۱معذرت میخوام
شاید برای خود شما هم پیش آمده باشد که با شخصی در خیابان برخورد
کردهاید و سریعا عذرخواهی کردهاید .مطالعات نشان داده است این امر ناشی
از مشکالت عزت نفس بزرگی است که باعث میشود فرد پس از هر اتفاق
بدی تقصیر را به گردن بگیرد .اگر چنین مشکلی دارید ،بعد از هر اتفاقی که
باعث میشود حس کنید الزم است عذرخواهی کنید ،موقعیت را بسنجید آیا
واقعا کار بدی انجام دادهاید که شایسته عذرخواهی کردن باشد؟
 .۲شانسی بود
برخی افراد بعد از رسیدن به موفقیتهای بزرگ در زندگیشان ،در پاسخ
تعریف و تمجیدهای دیگران میگویند فقط خوششانس بودم یا پیش آمد
دیگر .آنها تظاهر میکنند که فقط خوششانس بودهاند و فراموش میکنند
که برای رسیدن به این نتایج چه از خودگذشتگیهایی کردهاند .براساس
پژوهشها ،این پدیده خودبیانگری غیرمنطقی یا غیرصادقانه نام دارد.
در چنین موقعی بهتر است اعتراف کنید که عالی هستید؛ و وقتی کسی از
شما تعریف میکند ،یاد بگیرید به جای بهانه آوردن بگویید متشکرم.
 .۳نمیدونم در مورد من چه فکری میکنند
به گفته دانشمندان دانشگاه نیوهمپشایر ،افراد دارای عزت نفس پایین بیشتر
نگران نظر دیگران هستند و نمیتواند ناسازگاری و اختالف را تحمل کنند.
آنها ترجیح میدهند با افراد ناخوشایند و منفینگر صحبت کنند تا اینکه به
بحث و شفافسازی روابط بپردازند.
در این جا بهتر است بدانیم که هر کسی تنها به فکر خودش است و به شما
فکر نمیکند .تصور کنید افرادی که مدام با شما درگیری و اختالف ایجاد
میکنند بار اضافه هستند که باید از زندگیتان بیرون بیندازید.
 .۴میرم چرت بزنم
به گفته مارگاریتا تارتاکوفسکی ،از ویراستارهای نشریه سایکسنترال ،عزت

نفس پایین عالوه بر اثرات جانبی رفتاری ،اثرات جسمانی مانند خستگی و
خوابآلودگی بیدلیل دائم نیز دارد .به این ترتیب ،فرد از مشکالت و نگرانیها
اجتناب میکند و همین اجتناب از نشانههای عزت نفس پایین است.
اگر شما هم اینطور هستید سعی کنید با درمانگر خود صحبت کنید .با
مشورت او میتوانید فعالیتی جایگزین برای چرت زدن پیدا کنید.
 .۵نمیدونم چه چیزی را انتخاب کنم
اگر دائما از گارسون رستوران میخواهید چند دقیقه بیشتر به شما وقت بدهد
که سفارشتان را انتخاب کنید ،بهتر است به عزت نفستان فکر کنید .افراد
دارای عزت نفس پایین نمیتوانند به سرعت تصمیمات ساده بگیرند و دائم

میکنند و جوابشان را با “من فقط ”...شروع میکنند .مثال در پاسخ عالی
به نظر می رسی ،میگویند من فقط لباس خواهرم رو پوشیدم ،انگار به خاطر
زیباییشان عذرخواهی میکنند.
بهتر است آنچه را شنیدهاید تعریف ،تحسین ،انتقاد ،یا یک سوال به وضوح
درک کنید و پاسخ مناسبی به آن دهید .از تعریف و تمجیدها ،و توضیح برای
پرسشها قدردانی کنید ،اما بهانهتراشی نکنید.
 .۷استفاده از کلمات توهینکننده برای خود
برخی افراد دارای عزت نفس پایین دائما خودشان را مسخره میکنند و از
کلمات توهینآمیز برای خود استفاده میکنند .به نظر آنها دیگران دائما
درباره عیبهای آنها فکر میکنند ،پس بهتر است خودشان در مورد این
عیبها شوخی کنند .برای مثال ،به جای آنکه بگویند غذا درست کردهام
میگویند یک چیز قابل خوردنی درست کردهام.
اگر توجهات را به مشکالتتان جلب نکنید ،دیگران به احتمال زیاد اصال
متوجه آنها نمیشوند.
 .۸شاید ،به احتمال زیاد ،ممکنه حق با من باشه ،اما مطمئن
نیستم
استفاده مدام از عبارتهایی همچون یک جورایی ،اگر اشتباه نکنم ،شاید ،به
احتمال زیاد ،و  ...بهانههایی است برای زمانی که نظر و حرفهای یک فرد
درست از آب در نیاید.
کلماتی که به زبان میآورید را کنترل کنید ،و یادتان باشد که تصورات
نظرات هیچ کسی  ٪۱۰۰درست نیست.
 .۹همه این طور فکر میکنند
تمام عبارتهایی همچون همه اینطور فکر میکنند ،بیشتر مردم اینطور فکر
میکنند ،همه همین را میخواهند ،نمونههایی از ترس از اظهار نظر شخصی
و دنبال کردن کلیشههای جامعه است .افراد بدانند که فقط اظهار نظرهای
شخصی میتواند شخصیتشان را بسازد.
 .۱۰من جور دیگری فکر میکردم ،اما موافقم
تا به حال افرادی را دیدهاید که حتی در مباحث حرفهای خود با نظر افراد
ناالیق ،اما کاریزماتیک موافق باشند؟ آنها هیچ وقت بحث نمیکنند و خیلی
ساده موافقت میکنند .این یک ترس وسواسگونه از شکست و اشتباه تربیتی
است (والدین به کودک اجازه ابراز نظر ندادهاند) .فرد باید بداند که غریبهها
نمیتوانند بدانند چه چیزی برایشان بهتر خواهد بود و به چه چیزی نیاز دارند.

نظرشان را تغییر میدهند.
زندگی میتواند خیلی سادهتر و مفرحتر باشد .تصمیمات کوچک آنی این
واقعیت را تغییر نمیدهد ،اما زمان و اعصابتان را نجات میدهد .یک ترفند
برای افراد دو دل اگر در رستوران نمیدانید چه سفارش دهید ،همیشه ساالد
سزار انتخاب کنید.
 .۶من فقط...
برخی افراد عاشق دفاع کردن از خودشان هستند ،حتی بدون هرگونه دلیل
واضح و مشخصی .آنها میتوانند هر عبارت ،یا حتی تعریف را طعنه یا
انتقاد تفسیر کنند .آنها به هر دلیلی شروع به توضیح دادن و بهانهتراشی

چرا مردان نمی توانند با زنان قوی کنار بیایند؟

باشگاه خبرنگاران :جدای از دیگر عوامل سختیها ،فداکاریها ،و از
خودگذشتگیهای زنان نقش بزرگی در قویتر شدنشان دارند .حضور زنان
قوی در زندگی هر کسی یک امتیاز است ،اما گاهی برخی مردان این مسئله
را درک نمیکنند .زنان قوی درد را تحمل کرده ،تجارب دلخراشی را پشت
سر گذاشتهاند ،و با بخشندگی رفتار کردهاند .اما دلیل اینکه بسیاری از مردان
نمیتوانند با زنان قوی کنار بیایند چیست.
 .۱زن قوی به مردی نیاز ندارد که برایش بجنگد
یک زن قوی نشان میدهد که در عین عاشق بودن مردش ،مستقل نیز
هست .زنان میتوانند از پس خودشان بر بیایند .یک زن قوی حاضر است به
خاطر خود و مردش بجنگد ،اما حس نمیکند به مردی نیاز دارد که برایش
بجنگد .اگر مشکلی برایش پیش آید خودش آن را حل میکند .او مثل یک
قربانی منتظر نمیشود که مردی برایش راه حل پیدا کند .اگر به چنین زنی
عالقه دارید کنارش قدم بردارید نه در مقابلش.
 .۲زن قوی میداند چه میخواهد
یک زن قوی میداند دنبال چیست ،چطور به دستش بیاورد ،و چه چیزهایی
را باید در این راه تحمل کند .اگر از مردی خوشش بیاید ،پیشقدم میشود .او
منتظر نمیشود که مرد قدم اول را بردارد .چنین زنانی شخصیتی قوی دارند که
میتواند برای برخی مردان رعبآور باشد .آنها سلطهپذیر نیستند .تنها مردی
با اعتماد به نفس کافی میتواند با قدرت چنین زنی کنار بیاید.
 .۳زن قوی نیازمند صداقت و آسیبپذیر است
یک زن قوی مستقیما از عمق مشکل ،صدمه روحی ،و تجارب سخت
حرف میزنند .او مردی را میخواهد که صادق و آسیبپذیر باشد چرا که
سختیهای زیادی کشیده و میخواهد بداند که تنها نیست .اما مردان معموال
از آسیبپذیری میگذرند ،چون احساس ضعیف بودن میکنند .اگر میخواهید
زن قوی زندگیتان تحسینتان کند از آسیبپذیر به نظر رسیدن نترسید.
 .۴زن قوی از صمیمیت نمیهراسد
یک زن قوی مرد را به صمیمانهترین شیوهها به چالش میکشد .او نیازمند
صمیمیت و نزدیکی به هر شکلی است .او هیچ چیز را نزد خود نگه نمیدارد.
چرا که یک زن قوی با زنانگی خود راحت است.

 .۵زن قوی میتواند دروغ را تشخیص دهد
یک زن قوی صادق است و اعتماد کامل را در رابطه انتظار دارد .آنها در
یک چشم بهم زدن میتوانند دروغ را حس کنند ،پس مردان سعی نکنند
یک دروغ مصلحتی را ماستمالی کنند .به زن قوی زندگیتان هیچ توضیح

و پای حرفش میماند .اگر حس کند این مرد از آنها دور میشود و مثل
خودش رفتار کرده و رفتن را به بازی خوردن ترجیح میدهد.
 .۷زن قوی سرسخت است
یک زن قوی چالشها و موانع زیادی را پشت سر گذاشته است .در واقع علت
قوی بودن او نیز همین است .او باید در تاریکترین لحظات زندگیش قوی
میماند .از این رو میداند که میتواند هرچیزی را تحمل کند و این سرسختی
برای برخی مردان قابل درک نیست.
 .۸زن قوی منتظر شما نمیماند
زن قوی اگر بداند که همسرش به او متعهد و وفادار است ،تا اعماق جهنم هم
با همسرش میرود .اما یک لغزش کافیست تا مردش را برای همیشه رها کند.
او منتظر نمیداند که مرد بین او و یکی دیگر انتخاب کند .چنین زنی خودش
را درگیر این بچهبازیها نمیکند.
 .۹زن قوی بی قید و شرط به شما عشق میورزد
عشقی که از یک زن قوی دریافت میکنید وفادارانه است .مانند عشق
مادر به فرزند .وقتی این عشق را متقابال احساس کند برای خوشحالی مرد
هرکاری میکند .از او حمایت میکند ،کمکش میکند ،و به خاطرش میجنگد.
بسیاری از مردان نمیتوانند چنین عشقی را تحمل کنند و از عمق و شدت آن
میهراسند .حتی مردان ضعیف اکثرا پا به فرار میگذارند.
 .۱۰زن قوی به شما نشان میدهد چه کسی هستید
پذیرش چیزهایی که در مورد خودمان دوست نداریم کار سختی است .یک زن
قوی در مورد رسیدگی به این بخشهای مرد خود صحبت میکند .همینطور
کمک میکند ببینید چقدر خارقالعاده و قوی هستید .او کنارتان میایستد و به
شما حس پذیرش و اعتماد به نفس میدهد.
برخی مردان نمیتوانند این آشوب عاطفی را تحمل کنند .به همین خاطر
است که زنان قوی ،مردانی قوی پیدا میکند .زیرا ضعیفترها از همان چند
قرار اول هم با موفقیت عبور نمیکنند .مردان ضعیف نمیدانند با صداقت،
هوش ،قدرت ،و استقالل یک زن قوی چه کنند.
با
چطور
داند
ی
م
و
است
قوی
اما مردی قوی احتماال دست پرورده زنی
رودﻛﻲ ﺟﺪول 483
خصوصیت یک زن قوی کنار بیاید و او را حمایت کند.

ساختگی ندهید.
 .۶زن قوی نیازمند شرافت و ثبات است
یک زن قوی نمیتواند شخصیتهای بیثبات و مردد را تحمل کند .او
میخواهد بداند مردی که دوست دارد شریف است ،برایش احترام 2قائل میشود،
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داستان
شنبه  6آذر 1400

من شبیه تو شده ام!
باید این رفتار زشتم را اصالح کنم همین که هر وقت کنار مامان قرار
می گیرم سکوت میکنم و تا او سئوالی نپرسد حرفی نمیزنم .باید امروز وقتی
دیدمش بخندم؛ به صورتش نگاه کنم اگر موهایش را رنگ کرده باشد بگویم:
به به چقدر قشنگ شده همه سفیدیها را گرفته چه مارکی زدی؟ بعدش هم
درباره تعاونی و خرید با او صحبت کنم .پیشنهاد بدهم عصر برویم تعاونی
تا قیمت مایکروفرها را از مجتبی ،فروشنده طبقه پایین بگیرم .میشود؛ من
میتوانم! باید بتوانم .حتی باید به بهانه درست کردن شله زرد بپرسم چقدر
خرده برنج را با چه میزان شکر قاطی کنم و حتما هم زعفران بخرم و به
مامان هم تعارف کنم که می خواهد برایش زعفران بخرم یا نه؛ چون میدانم
هفتهای یک بار حلوای زرد و شله زرد درست میکند و حلواها و شله زردهایش
خیلی خوشمزه است .باید بگویم که میخواهم مثل او شله زرد درست کنم
باید این بار به صفحه تلویزیون زل نزنم و یا اینکه خودم را با روزنامه های
تاریخ گذشته سرگرم نکنم تا مامان از آشپزخانه سئوالی بپرسد و من دستپاچه
جواب بدهم .باید این بار خودم بروم توی آشپزخانه و به بهانه اینکه میخواهم
ببینم قورمه سبزی را چطور درست میکند کنارش بایستم و خودم سر حرف
را باز کنم باید در کابینتها را باز کنم و بپرسم آویشن داری؟ زنجبیل چطور؟
باید بپرسم جدیدا لیوانی بشقابی چیزی نخریده؟ اگر خریده باید مشتاق باشم
که کو؟ کجاست؟ نشانم بده .باید بگویم که بهناز ،دختر رقیه خانوم وقتی من
و مارال را پشت ارگ کریمخان دید گفت که چقدر شبیه مامانت شدی .باید
بگویم که خوشحال هستم شبیهش هستم! وقتی هم سر حرف را باز کردم
باید بگذارم او بیشتر حرف بزند از دوستهایش هم بپرسم از تک تکشان .حاال
گیرم که از هیچ کدامشان خوشم نمیآید .باید بپرسم تازگیها با دوستهایت
کجاها رفتهای؟ بگویم چرا برای پیاده روی چمران نمیروید؟ پیشنهاد بدهم
اصرار کنم که برود و شنا یاد بگیرد تا بتوانیم با هم به استخر برویم ،حاال ماهی
یک بار هم که بیاید کافیست .به مامان لبخند میزنم سر حرف را باز میکنم
می گذارم او بیشتر حرف بزند ،میگذارم از مدل موهایم ایراد بگیرد بگوید
چاق شدی کمتر بخور .میگذارم نصیحتم کند که چرا با شوهرت نمیروید
مسافرت؟ می گذارم قیمت خانه را بپرسد و بگوید چرا خانه تان را عوض
نمیکنید؟ چرا نزدیکتر نمیآیید؟ رفتهاید جایی که کسی نیاید خانهتان؟
میگذارم مرا با عمهام مقایسه کند که در خسیسی شهره خاص و عام است.
میگذارم از عروسش حرف بزند که زن داداش نفرت انگیز من به حساب
می آید .میگذارم بگوید وای چقدر شبیه عمهات شده ای!
وقتی کلید را در قفل میچرخانم و از پلهها پایین میروم یکی از همسایه ها
دارد برچسبهای تبلیغاتی پشت درش را به زحمت تمیز میکند .من هم باید
در را تمیز کنم .از در ساختمان که بیرون می آیم یادم میآید که پنجره بالکن
را نبستهام؛ اصال حوصله باال رفتن از چهارطبقه را برای بستن یک پنجره ندارم.
آسمان را نگاه میکنم صاف و آبی ،بدون لکهای ابر .پس کی قرار است پاییز به
شهر من هم بیاید؟ ابری خاکستری ،رعد و برق ،باران ،آب گرفتگی خیابانها و
زیرگذر .چترم خراب شده پس بهتر است باران نیاید! چقدر من خودخواهم آخر
برای اینکه چتر ندارم باید باران نیاید؟ باران بیا .هر وقت خواستی بیا .من چتر
ندارم به درک! تو بیا؛ از خانه بیرون نمیآیم که احتیاجی به چتر داشته باشم از
پشت پنجره تماشایت میکنم.
مامان طبق معمول توی آشپزخانه است و صدای تلویزیون را بلند کرده.
کفشم را توی جاکفشی میگذارم و سالم میکنم .میپرسد« :کجا بودی؟»
«خونه».
«شوهرت گشنه و تشنه بره خونه»...
«بهش گفتم می یام اینجا اونم گفت میره خونه خواهرش».
«کدومشون؟»
«بزرگه».
«زن خوبیه .خوب تو هم باهاش میرفتی».
«میخواستم بیام اینجا .دوست نداری برم!»
«باز دیوونه شدی؟ کی میرید یزد؟»
«هنوز معلوم نیست».
....
«چه خبر؟ بابا کجاست؟»
«مثل کش تنبون در میره .اصال تو خونه بند نمیشه .جدیدا دو تا رفیق پیدا
کرده میرن میشینن توی پارک از خاطرات دوران سربازیشون میگن .فکر کنم
امروز و فرداست که همشون رو بیاره خونه و هی بهم گیر بده که تو دست
و پا نباش».
«خوب تو هم برو با دوستات بیرون».
«نه دیگه نمیرم».
«واسه چی؟»
موهایش را رنگ نکرده سفیدی جلوی موهایش معلوم است .دستهایش
را با دامنش پاک می کند اگر بابا اینجا بود عصبانی میشد فریاد میزد که
عین کلفتها دستهایت را با دامنت پاک نکن .بعد هم استغفراللهی میگفت
و سیگاری دود میکرد.
«دیگه باهاشون بهم خوش نمیگذره .همش یا دارن غیبت اینو اون رو
میکنن یا دارن از مبلمان و سرویس خواب گرون قیمتی که خریدن حرف
میزنن».
مامان من با همه دوستهایش فرق میکند .تجمالت برایش مهم نیست و
برای خرید روزانهاش به سوپرتلفنی زنگ نمیزند و اصال دوست ندارد سبزی
پاک کردهی آماده بخرد یا هفتهای یک بار فست فود بخورد .دوستهایش
زنهای تنبلی هستند که تا ظهر میخوابند و ناهارشان را از بیرون بر میگیرند و
عصرها با سگهایشان به پیادهروی میروند و مدام از شوهرها و دامادهایشان
بد میگویند .مادرم هیچوقت از بابا بد نمیگوید حتی اگر از دستش عصبانی
باشد همیشه در مقابل فریاد او می خندد و کار خودش را میکند.
«من که همیشه بهت میگفتم دوستات شاید زنهای خوبی باشند ولی به
تو نمیخورند».
چطور میشود یک دوستی چهل ساله در این مسیر بیافتد؟ از قیافه مامان
پیداست که دلش میخواهد من چیز دیگری بگویم مثال اینکه چه عیبی دارد؟
شما با هم خاطرات زیادی دارید .تو دوستهای خوبی داری.
«البته اکثر زنها اهل غیبت و شکایت از زندگی و پز دادن هستند .حاال
تو نیستی استثنایی .نباید بهشان گیر بدهی .شما خاطرات خوبی با هم دارید،
ندارید؟»
سرش را تکان میدهد .نمیفهمم خوشحال شده یا بیاعتناست .برنج را
آبکش میکند و میگوید:
«هیچی مثل سابق نیست .از این دونه برنج گرفته تا...آدمها که جای
خودشون رو دارن .خوب نگفتی کی میرید یزد؟»
«گفتم که معلوم نیست .عطا باید مرخصی بگیره».
حاال وقتش است میتوانم سر حرف را باز کنم .مادرم هم با من هم عقیده
است .هیچی مثل سابق نیست!
به عطا زنگ میزنم؛ توی راه خانه خواهرش است .صدایش گرفته و
می گوید سردرد دارد .میگوید عصر دنبالم میآید .مامان سالم میرساند عطا
با بیحوصلگی میگوید تو هم سالم برسان .قطع کن اینجا پلیس ایستاده.
میروم توی پذیرایی .پشت میزناهارخوری مینشینم و روزنامه دیروز را ورق
میزنم .صدای تلویزیون را کم میکنم .مامان از آشپزخانه داد میزند« :تو هم
عین باباتی .چیکار به صدای تلویزیون داری؟ بلندش کن نمیشنوم ».صدا را
بلند میکنم و آه میکشم.
خوابم میآید روی مبل دراز میکشم و به صفحه موبایلم نگاه میکنم
میخواهم برای عطا چیزی بنویسم مثال خودت را ناراحت نکن همه چیز
درست میشود یا دلم برایت تنگ شده یا عصر برویم پارک خلدبرین؟
نمی نویسم خستهام و خوابم میآید .تشنه هستم ولی حوصله بلند شدن و رفتن
به آشپزخانه را ندارم باز هم مامان گیر میدهد که« :مگر کوه کندی که یا
خوابت میآید یا خستهای؟ خوب شد سرکار نمیروی».
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سال بیست و ششم     شماره 7350

من شبیه تو شده ام!
سندی مؤمنی

چشمهایم را میبندم و وقتی باز میکنم مامان نشسته جلوی تلویزیون و
کانال عوض میکند .نباید بفهمد بیدار شده ام آن وقت دیگر نمی گذارد بخوابم
و میخواهد سرزنشم کند که من به سن تو بودم ناهار یک رقم نمیپختم.
دو رقم خورشت سر سفره میگذاشتم و آخر هفتهها بیست نفر بیشتر مهمان
داشتم .نمیگذاشتم حتی یک نفر هم کمکم کند .راست میگوید مامان زن
زرنگی است همین االنش هم انرژیاش از من و خواهرهایم بیشتر است .نان
توی فریزر نمیگذارد چون فقط نان تازه میخورد؛ سبزی خوردن و ساالد و
ماست خیار هم از سفره ناهارش حذف نمیشود .من چه؟ سبزی خوردنم را یا از
او میگیرم یا اگر خیلی دلم بکشد آماده میخرم .نباید بفهمد بیدار شدهام وگرنه
نمیگذارد بخوابم .کاش میگفتم بهناز دختر رقیه خانوم به من چه گفته! کاش
میگفتم شله زرد را چطور درست کنم؟ اما حاال خوابم می آید.
چرا حرف گوش نمیکنم؟
درباره بابا سه اصل برایم وجود داشت .اول اینکه همیشه میدانستم تمام
حرفهایش درست است .پیش گوییهایش و نظر دادنش درباره آدم ها و تمام
آن چیزی که میگفت نتیجه این کار و آن کار است .دوم اینکه بابا هیچوقت
اشتباه نمیکرد و همیشه میدانست باید چه کاری را چه موقع انجام بدهد و
سوم اینکه من هر کاری میکردم برای این بود که به چشم بابا بیایم و او
مرا تحسین کند .حاال بعد از گذراندن کودکی و نوجوانی و جوانی ،حاال که در

جرات میکنم و میگویم:
«خوب آنها تازه ظهر از خواب بیدار میشوند».
مامان میگوید« :فضولی نکن».
بابا می رود توی اتاق خواب و مامان در را نیمه باز میگذارد .تمام شد.
فرصتم را از دست دادم .بابا بعد از بیدار شدن حتما ناهار می خورد بعدش هم
چای و میوهاش را میخورد و میرود بیرون .موقع غذا خوردن هم اصال دلش
نمیخواهد کسی با او حرف بزند .فقط میخواهد اخبار گوش بدهد یا برنامه
مستندی را که درباره گربهسانان از شبکه مستند پخش میشود ،ببیند .همیشه
هم میگوید عجله کار شیطان است و هیچ کاری را نباید با عجله انجام داد.
عطا زنگ میزند به موبایلم و میگوید جلو در خانه منتظرم است .بابا هنوز
خواب است و مامان مشغول تا کردن لباسهاست .به مامان میگویم« :عطا
آمده دنبالم ».میگوید« :بگو بیاد داخل ».میگویم« :نه این طوری راحتتر
است ».مامان شانههایش را باال میاندازد .از هم خداحافظی میکنیم.
چشمهای عطا قرمز است .میپرسم « :هنوز سر درد داری؟» میگوید:
«کلهام دارد منفجر میشود بیا تو بشین ».صندلی را میخواباند و چشمهایش
را میبندد .ماشین را روشن میکنم و میگویم« :ناراحت نباش ».بابا به من
گفته بود عطا به درد من نمیخورد ولی تصمیم را به عهده خودم گذاشته بود.
نمیخواهم عطا!

سالهای پایانی جوانیم هستم یکی از این اصلها اشتباه از آب در آمده است.
فقط یکی .آن هم هیچوقت اشتباه نکردن باباست .دست کم فهمیدم او همیشه
نظرهایش درباره آدم ها و سرانجام کارها خطا نمی رود و من مدام در حال
کاری هستم که در نظرش جلوهای کنم؛ اما باز هم او نمیتواند اشتباه نکند.
چیزی که نمیفهمم این است که چرا با وجود اطمینانم به درست بودن
همیشگی حرفهای بابا ،تقریبا هیچوقت به حرفهایش گوش ندادم؟ شاید
می خواستم خودی نشان بدهم و بگویم ببین حرفت را گوش ندادم ولی نتیجه
خوب گرفتم .اما هیچوقت این طور نشد .من از حرف گوش نکردن هیچگاه
نتیجه خوبی نگرفتم .البته این روزها حرفهایش را جدیتر میگیرم .مثال
همین چند وقت پیش وقتی دفتر ساختمان اعالمیه زد که قرار است کنتورهای
گاز را جدا کنند و خواسته بود مالکان درخواست خود را کتبی برای اداره گاز
بنویسند و به دفتر ساختمان تحویل بدهند وقتی قیمت جداسازی کنتور را
پرسیدم سریع به بابا زنگ زدم .بابا گفت رقم این نیست و دفتر میخواهد
یک چیزی هم برای خودش بردارد فعال دست نگه دار تا برایت بپرسم .من
هم همین کار را کردم و معلوم شد برای هر واحد پانصد هزار تومان بیشتر از
هزینه تمام شده می گیرند .من هم درخواستی ننوشتم و عطا هم گفت اصال
بیخیال کنتور جدا!
بابا عاشق کار کردن است .عاشق درست کردن چیزهای خراب است .فرقی
نمیکند یک اتو باشد یا آبگرمکن یا عوض کردن المپ سوخته دستشویی .او
همه کاری بلد است از ایزوگام کردن گرفته تا رنگ کردن دیوارها و اندازه گیری
دقیق یک جای کج و معوج برای پهن کردن موکت .اندازه گیری بابا حرف
ندارد میلیمتری اندازه میگیرد .مامان همیشه وردست باباست و بابا هم
همیشه نق میزند که کسی به جعبه ابزارش دست زده است؛ چون نمیتواند
تفلون را پیدا کند؛ چون به خاطر می آورد آخرین بار فاز متر را داخل جعبه ابزار
گذاشته است و حاال غیبش زده؛ چون تیغ موکت بری ناپدید شده و ...البته بعد
از نق زدنهای زیاد مشخص میشود که خود بابا تفلونهایش را در پشت بام
جا گذاشته یا فازمترش را به کسی امانت داده و تیغ موکت بریش هم داخل
ماشین است.
من و بابا با هم زیاد حرف نمی زنیم و خیلی وقتها کارهایی که می کند
را درک نمیکنم .مثال نمیفهمم چرا باید همیشه خدا قفس یک جفت قناری
و یک طرقه و یک بلبل خرما توی راهرو ردیف باشد! مگر چه لطفی دارد که
طرقه بگوید بی بی جون یا بلبل خرما یاد بگیرد صدای زنگ تلفن را در بیاورد
و قناریها دهن بزنند؟ بابا برای سرحال شدن پرندههایش نوارهای مختلفی
را در طول روز میگذارد و با شنیدن هر صدایی از پرندهها میگوید« :جانم!»
با این همه وقتی بابا را میبینم انگار جلوی یک مهمان هستم و باید حواسم
به حرف زدن و نشستن و برخاستنم باشد؛ چون بابا همیشه می گوید« :شما
راه بروید من میفهمم چه خبر است ».امروز جلوی بابا سر میز ناهار ،ساالد
نمیخورم چون میترسم صدای جویده شدن کاهو و خیار به او برسد .بشقابم
را آهسته بر میدارم و به آشپزخانه میروم و معطل میمانم که بشورمش یا نه.
کمی تکیه میدهم به ماشین لباسشویی و چشمهایم را می بندم .اگر بابا بپرسد
چه خبر ،میتواند شروع خوبی برای حرف زدن باشد .حتی اگر از عطا بپرسد
هم میتوانم یک جوری سرحرف را باز کنم .بابا هیچوقت نمیگوید« :شوهرت
چطور است؟» می گوید« :عطا کجاست؟» امروز نپرسید چون تا وارد خانه شد
مامان گفت« :غزل آمده ولی عطا همراهش نیست رفته خونه خواهر بزرگش».
برمیگردم سر میز .مامان میگوید« :تو که با شکمت تعارف نداشتی! این
غذات بود؟»
بابا سرش پایین است و به بشقاب خورشت نگاه میکند .مامان میگوید:
«شما هم چیزی نخوردی غذا بد شده؟»
بابا میگوید« :چقدر حرف میزنی! غذا بد نیست صبحانه دیر خوردم اشتها
ندارم ».از سر میز بلند میشود میرود تا سیگارش را از روی مبل بردارد .حاال
که مامان مشغول شستن ظرفهاست بهترین وقت است که سر حرف را باز
کنم؛ اما مگر من میتوانم سر حرف را با بابا یا هر کس دیگری باز کنم؟ نه
نمیتوانم .باید االن که میخواهد زیر سیگاریش را خالی کند بروم و زیر
سیگاری را از دستش بگیرم و بگویم من خالی میکنم .باید حرف کنتور گاز را
پیش بکشم تا بین حرفهایم بگویم ما که االن همین یه میلیون رو هم نداریم
پس نه درخواست میدیم نه کنتور جداگونه میخوایم.
بابا زیرسیگاریش را خالی کرده و میخواهد بخوابد .مامان را صدا می زند:
«پریز این تلفن را بکش دوستات وقت نشناس هستن! همهشان ساعت دو و
سه زنگ میزنن».

عطا باز هم دعوا کرده .باز هم دهنش را باز کرده و هرچی میخواسته گفته.
آن هم به رئیسش! آخر این مرد چرا این جوریست؟ چرا دست از قلدریش
بر نمیدارد؟ نمیتوانم االن چیزی بگویم .یک بار به او گفتم چقدر قلدری!
ناراحت که نشد هیچ ،خوشحال هم شد گفت من همیشه این جوری بودم.
عطا دیگر آن عطای پنج سال پیش نیست .زود خسته میشود ،خوابش
را به همه چیز ترجیح میدهد ،وقتی سردرد میگیرد غذا نمیخورد ،از وام
گرفتن میترسد ،از بیپولی می ترسد ،از اینکه مجبوریم بچهای داشته باشیم
میترسد! حتی یک بار وقتی با هم فیلمی را تماشا میکردیم که در آن مردی،
زن و دو دخترش را با یک نامه دو خطی برای همیشه ترک کرده بود گفت:
«آخ اگه این مسئله تو ایران مد بشه ...دیگه هیچ مردی تو خونهش نمیمونه».
زن در فیلم مدام به دیگران میگفت دو خط نوشته فقط دو خط! بعد از ده سال
گذاشت و رفت .زن اعصاب خرد کنی بود .اگر من هم جای شوهرش بودم
میگذاشتم و میرفتم .ولی چرا عطا آن حرف را زد؟ معلوم است! برای اینکه
او هم دلش میخواهد از زیر بار این همه مسئولیت ...این همه؟ کدام این همه؟
من که هیچ اعتراضی ندارم! من که طال نمیخواهم ،بهانه سفر نمیگیرم،
نمیخواهم ماشینمان شاسی بلند بشود ،نمیخواهم موکتهای خانه را بکنم
کف را سرامیک کنم ،نمیخواهم هر ماه بروم ماساژ .من که همه اینها را
میخواهم ولی صدایم در نمیآید مستحقق داشتن این جور شوهری نیستم.
تازه شوهری که بخواهد مثل یک مرد امریکایی با دو خط نامه زنش را بگذارد
و برود به درد الی جرز دیوار هم نمیخورد.
عطا دیگر عطای یک سال پیش هم نیست .باز یک سال پیش آخر هفتهها
به گردش میرفتیم؛ اما حاال فقط به خانه چسبیدیم .جفتمان شدهایم مرغ
خانگی .او از خوابیدنهای طوالنی رنگ و رویش زرد شده ،من از خوردن
زیاد چاق شدهام .نه! برای اینکه چاق شدهام نیست! مگر می شود یک مرد
فقط برای اینکه زنش مثل پنج سال پیش خوش هیکل نیست او را دوست
نداشته باشد؟ نه!ولی دکترها میگویند چاقی میتواند عامل ناباروری باشد .ولی
مشکل من چاقی نیست .مگر چقدر چاقم یا چند سال است چاق شدهام؟ پس
چرا پارسال چرا دوسال پیش که برنامهریزی کردیم و منتظر بچه بودیم نشد؟
اینها همه نشانه است.
وقتی به عطا گفتم بچه میخواهم او هم سری تکان داد و گفت خستهام
میروم بخوابم .این اولین گفت و گوی ما درباره بچه بود .عطا چون مرا دوست
ندارد بچه هم نمیخواهد .برای بچهدار شدن پیر نیستیم ناامید نیستیم؛ ولی
برای بچهدار شدن آن قدرها که الزم باشد یکدیگر را دوست نداریم .چرا من
باید بچه بخواهم؟ حاال که هیچچیز مثل سابق نیست مگر مغز خر خوردهام که
بخواهم یکی دیگر را آواره این دنیا کنم .همین که خودم االن درمانده و آواره
هستم کافیست .دلم برای عطا میسوزد .وقتی سر درد میگیرد و سرش را با
شال سیاه من محکم می بندد و میرود روی تخت مثل بچهها خودش را جمع
میکند و آرام نفس میکشد ،وقتی بیدار میشود و هنوز سر دردش با اوست؛
دلم برایش می سوزد .باید این را به او بگویم .شاید وقتی بفهمد چقدر برایش
دلسوزی میکنم مرا دوست بدارد .اصال باید از او بپرسم هنوز مرا دوست دارد؟
نه این سئوال خوبی نیست باید بپرسم عطا تو منو دوست داری؟ و منتظر بمانم
حرف بزند .بعد من هم از احساسم به او می گویم .درست مثل اوایل ازدواجمان
که هر روز این سئوالهای مسخره را میپرسیدم و او با لبخند جواب میداد.
حاال چرا این سئوالها مسخره نیست؟ حاال هم مسخره است منتها چون
سال هاست پرسیده نشده میتوانم برای یک بار بپرسم و ...نه دیگر هیچ چیز
مثل سابق نیست و من مقصرم فقط من .من باعث شدم عطا دلش بخواهد
خودش را از زیر بار مسئولیت خالص کند و برود؟ با یک زن دیگر؟ نه فقط
برود! تنها یا با یک زن دیگر چه فرقی میکند! خیلی فرق میکند .اگر تنها
برود این رفتن یعنی از من متنفر شده است اگر با یک زن دیگر برود یعنی مرا
دوست ندارد چون یک زن دیگر آمده .این رفتن آبرومندانهتر است تا آن یکی.
این طوری یک حرفی داری که در جواب دیگران بدهی .بله عطا میخواهد
برود! میخواهد یک جایی برود که امثال رئیسش را نبیند؛ که مجبور نباشد به
اجبار دیگران برای بچهدار شدن خرج کند.
سر درد عطا که خوب شد به او میگویم .میگویم من هم نمیخواهم عطا.
نمیخواهم برای بچهدار شدن زیر بار قرض و وام برویم .باید رک و رو راست
بگویم که من هم میخواهم با دو خط نامه این خانه و تو و این زندگی را
بگذارم و بروم...
همیشه اشتباه کرده ام
عطا که بیدار میشود سردرد ندارد .گرسنه است و دلش میخواهد برایش
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حلوای خرما درست کنم .آن قدر خوشحال میشوم که بدون اینکه جوابی بدهم
وارد آشپزخانه میشوم و مشغول در آوردن هسته خرماها .به آشپزخانه میآید
آب میخورد و من مهربانانه نگاهش میکنم .وقتی از آشپزخانه بیرون میرود،
دنبالش میروم .تازه یادم آمده که باید به او بگویم چقدر دلم برایش میسوزد.
با دستهایی که خرمایی است روبهرویش میایستم .نگاهم میکند و
میخندد« :چی شده؟» میگویم« :دلم میسوزه که سرد درد میگیری».
چیزی نمیگوید فقط میخندد و دنبال کنترل تلویزیون میگردد .در آشپزخانه
به این فکر می کنم که نباید در آن حالت با آن دستهای چکنه حرفم را میزدم
باید وقتی بشقاب حلوای خرما را تعارفش می کردم میگفتم .کالفه میشوم و
خرماها را با عصبانیت له میکنم .برای یک لحظه از ذهنم میگذرد که این
حلوا هم خوب نمیشود با این همه عصبانیت حلوا خراب میشود .میخواهم
کمی عشق به خرماها منتقل کنم ،اما هنوز بدون اینکه بخواهم با عصبانیت
خرماها را توی دستم فشار میدهم.
عطا صدایم میزند میگوید آب چایی بگذارم .چرا باید حلوا درست کنم؟ چرا
باید خوشحال باشم که عطا بعد از مدتها چیزی از من خواسته؟ نه همه اینها
اشتباه است .این که امید داشته باشم میتوانم عطای سابق را داشته باشم یک
خیال است .عطا دیگر عطای سابق نخواهد شد حتی اگر هر روز از او بپرسم
مرا دوست داری و او لبخند بزند و بگوید خیلی زیاد...
چرا لحظه به لحظه احساسم نسبت به او عوض میشود .یک لحظه دوستش
دارم یک لحظه دلم برایش میسوزد یک لحظه دلم میخواهد برود و دیگر در
این خانه را نزند .باید هر چه زودتر قضیه بچه را بگویم .باید به پدر و مادرم
هم بگویم .به پدرم بگویم که مقصر من هستم و می خواهم از زندگی عطا
بروم بیرون .یعنی االن عطا توی زندگی من است یا من توی زندگی او هستم؟
من! بله من گیر افتادم .من توی زندگی عطا ،توی آپارتمان عطا ،توی نگاه
عطا گیر افتادم .من باید خودم را نجات بدهم؛ من! او که تکلیفش معلوم است
دلش میخواهد اینجا هم مد بشود و مردها با دوخط نامه به همه چیز پشت
کنند .تف به این زندگی!
هیچ چیز واقعی نیست!
عطا باز هم سر درد دارد .این بار مرد فروشنده اعصابش را خرد کرده .گفته
پول خرد ندارد و عطا گفته وظیفهات این است که اینجا پول خرد داشته باشی
و مرد کسیه خرید عطا را با آرامش خالی میکند و بیاعتنا سر جایش مینشیند
و با گوشیش ور میرود .عطا داد میکشد کی بهت گفت خالیش کنی؟ مرد
یک لوله آهنی از زیر پیشخوانش در میآورد و میگوید:
«یا میری بیرون تا بیشتر از این رو اعصابم نرفتی یا لهت میکنم تحویل اون
سگدونی میدمت که ازش در اومدی ».عطا سرش را زیر میاندازد و میآید.
میگویم« :خوب کاری کردی .همین که پالستیکت را خالی کرد باید بیرون
میآمدی ».عطا سرش را به عقب گرفته و چشمهایش را بسته .حرفی نمیزند.
میروم مسکنی برایش بیاورم .مسکن را میخورد و میگوید« :دلم میخواد
بزارم برم .دلم میخواد یه جایی باشم که هیچکس منو نشناسه؛ اصال هیچکس
منو نبینه ».نمیگوید با تو برویم .میگوید بروم .این بار دیگر نمیخواهد دو خط
نامه هم بنویسد .دلم میخواهد بگویم من هم دوست دارم بروم؛ ولی به جایش
از فیلم عاشق کوچولو شده میگویم .میپرسد« :کدام فیلم را میگویی؟»
میگویم« :باهاش حرف بزن .همون که ماجرای دو تا مرده .یکیش پرستار
که عاشق فیلمای صامته .دختره میره تو کما و»...
یادش میآید .میگوید« :آهان .عاشق کوچولو شده .اه .مردک رفت ،جای
اون زنه موندگار شد .تو هم چه چیزا میگی ».میگویم« :نمیتونی که ناپدید
بشی! ولی میتونی کوچولو بشی ».میخواهم بگویم امروز هم جلو مرد
فروشنده کوچولو شدی خودت خبر نداری .نگاهش میکنم .کنارش نشستهام و
باز دلم برایش میسوزد باز هم نمیتوانم حرفی بزنم که عصبانی بشود .شاید
وقتی سردردش خوب شد حرف بزنم .میگوید« :میرم دهنشو صاف میکنم
مرتیکه »...بلند میشوم؛ حالم از بوی نفسش بهم میخورد دیگر نمیتوانم
چشمهای قرمزش را نگاه کنم .بوی عرق تنش اذیتم میکند .دیگر دوست
ندارم یقههای پیراهنش را اول با دست چنگ بزنم و بعد بیاندازم توی ماشین.
به درک که به اندازه کافی تمیز نمیشود دیگر نمیخواهم جورابهایش را
جفت جفت گره بزنم؛ دیگر نمیخواهم تا دم در بدرقهاش کنم و وقتی میآید
بگویم« :سالم خوش اومدی ».ولی همه این کارها باز هم انجام میشود .من
انجام میدهم.
به عطا میگویم که بچه نمیخواهم .میگوید« :من هم نمی خواهم! بیاد
توی این سگ دونی که چی بشه؟» حرف مرد فروشنده هنوز توی کلهاش
است .میگویم« :کاری به اینکه میخواهد کجا بیاید ندارم؛ نمیخواهم از تو
بچه داشته باشم .یک وقتی میخواستم حاال دیگه نه ».نگاهم هم نمیکند:
«به درک ».حاال من عصبانی هستم و او آرام کنترل تلویزیون را بر میدارد
و کانالها را عوض میکند .بیاعتنا پشت به من میکند و سوت میزند.
داد میزنم« :خیلی آشغالی خیلی بدبختی!» دستهایم را مشت کردهام و به
رانهایم میکوبم .عطا دیگر سوت نمیزند بلند می شود و محکم توی گوشم
میخواباند« :یه بار دیگه از این غلطها بکنی جوری میزنمت که دیگه بلند
نشی .فهمیدی؟»
بلند میشوم ،دستم روی صورتم است و عطا سوت میزند .حاال باید من
کوچولو بشوم و از صحنه خارج بشوم .با خودم میگویم شاید اگر بعد از
سردردش ،آن هم به خاطر دعوایش با مرد فروشنده ،این حرفها را میزدم
کتکم نمیزد .انگار من کتک نخوردهام! انگار عطا روی کاناپه لم نداده! انگار
اصال حرفی نزدیم! فکر میکنم هیچ چیز واقعی نیست!
فعلهای مفرد.
عطا میخواهد چند روزی برود آستارا پیش رفیق دوران سربازیش .میخواهد
برود تا مدام سردرد نگیرد .این حرفها را پشت تلفن میگوید شب میآید و
بی سر و صدا ساکش را پر میکند و بدون خداحافظی میرود .دو خط نامه
ننوشت! حرف نزد .در را که میبندد احساس سبکی میکنم تنها شدم .برای
چند روز؟ اصال نگفت چند روز میماند .به گوشیش زنگ میزنم خاموش
است .عطا دوباره زنگ میزند .از یک شماره ناشناس .میگوید بابت اینکه
مرا زده متاسف است و خودش را سرزنش میکند .میگوید آستارا جای خیلی
قشنگیست شاید بخواهد بیشتر بماند .بعد از دو روز ،زنگ زده و میگوید
میخواهد بیشتر بماند .توی خانه راه میروم غذا نمیخورم به کسی تلفن
نمیزنم .بیشتر روز را خوابم و شبها مثل جغد ،پشت پنجره ،به ماشین عطا
نگاه میکنم و سعی میکنم به خاطر بیاورم چند بار این طوری پشت این پنجره
منتظر آمدنش بوده ام .بی فایده است.
صبح زود دنبال کارتن میگردم .از همه مغازهدارها میپرسم .یا ندارند یا
برای خودشان الزم دارند .باید کارتن بخرم! باید روزنامه بخرم .اسبابکشی
راحت است .خانه که کوچک باشد و وسایل کم ،اسبابکشی راحت میشود.
لباسهایش را مرتب توی کمد آویزان میکنم .کفشهایش را از جاکفشی در
میآورم و توی بالکن میگذارم .وسایل اصالحش را توی دستشویی میگذارم
و دست آخر کت و شلوار دامادیش را پهن میکنم روی موکت اتاق خواب.
اندازه عطا اتاق را پر میکند.
ماشین به نام عطاست ولی من که نمیتوانم بروم توی ماشین بار بنشینم و
آدرس را نشان راننده بدهم! دوست هم ندارم تاکسی تلفنی بگیرم .ماشین که
هست! توی خانهی خالی میچرخم .به دیوارهایش دست میکشم .اشکم در
میآید .پشت پنجره میایستم و به ماشین عطا نگاه میکنم .به مادرم زنگ
میزنم تا سالم میکند میگوید« :چه عجب یادی از ما کردی!» میگویم:
«دارم میآیم پیشتان .اسباب کشی کردم میخوام یه خونه نزدیک شما داشته
باشم ».مادرم اصال توجهی به افعال من ندارد .فعلهای مفرد! خوشحال
میشود« :واقعا! عطا کجاست؟» میگویم« :آستارا ».سکوت میکند .میپرسم:
«وسایلم گوشه حیاط جا میشه؟» مادرم حرفی نمیزند .میگویم« :الو مامان
هستی؟» آه میکشد« :بابات خونه نیست تا نیومده بیا که حوصلۀ نق زدناش
رو ندارم».
در را که میبندم ،دستهایم میلرزد و نمیگذارد کلید را درست در قفل
بچرخانم.
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی مناقصه عمومی
شماره ص5803/00/08/
تاریخ 1400/8/24
شهرداری جهرم به استناد مصوبه صورتجلسه
شــماره  16ردیف  1مورخ  1400/8/4شورای
اســامی شــهر جهرم ،در نظر دارد اجرای
رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر ،با اعتبار
حدود  8/823/000/000ریال (هشت میلیارد و هشتصد و بیست
و سه میلیون ریال) از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج
در اســناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شــرایط و دارای
صالحیت واگذار نماید.
آخریــن مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقــت اداری مورخ
 1400/9/16می باشــد .محــل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد
حراست شــهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از
مهلت مقرر ارســال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .مبلغ
سپرده شرکت در مناقصه  442میلیون ریال (چهارصد و چهل
و دو میلیون ریال) که به صــورت ضمانتنامه بانکی معتبر در
وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب 0106437212008
نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد .هزینه مناقصه به عهده
برنده مناقصه می باشد .برندگان اول تا سوم در صورتی که
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط می گردد .مدت اجرای پروژه تا پایان سال 1400
می باشــد .متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر به سایت
 www.jahrom.irو یا با شماره تلفن  071-54234770تماس
و جهت دریافت اوراق مناقصه به واحد فنی و سایر اطالعات و
جزئیات پروژه که در اسناد مناقصه مدرج می باشد ،به واحد
فنی شهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان
شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/8/29 :
نوبت چاپ دوم1400/9/6 :
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
1400/9/17
شناسه آگهی1224099 :
عبدالرحیم اسدی
شهردار جهرم

آگهی مزایده عمومی 1400-1
نوبت اول1400/8/29 :
نوبت دوم1400/9/6 :
شــهرداری مادرســلیمان در نظر دارد به استناد مصوبه
مورخ  1400/6/16شــورای اسالمی شــهر و آئین نامه مالی
شهرداری ها نســبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی متعلق به خود
با قــرارداد واگذاری از وراث مرحوم حبیب الــه کریمی خرمی به متراژ
 658/24مترمربع واقع در بولوار بقیه اهلل االعظم جنب ساختمان بخشداری
(قطعه شــماره  20از نقشه تفکیکی در اســناد مزایده) از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید .لذا متقاضیان مــی توانند از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم به مدت یک هفته جهت دریافت اســناد مزایده به واحد امور مالی
شــهرداری به آدرس :فارس ،شهرستان پاسارگاد ،بخش پاسارگاد ،شهر
مادر سلیمان ،بولوار بقیه اهلل االعظم ساختمان شهرداری مراجعه نمایند و
در مدت زمان معین شــده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت مهر
شده به واحد دبیرخانه شــهرداری اقدام نمایند ضمن ًا در صورت نیاز به
اطالعات بیشتر شماره تلفن  07143582100آماده پاسخگویی می باشد.
)1قیمت پایه براساس نظریه شماره  2218کارشناسی رسمی دادگستری
مبلغ  6/500/000ریال به ازاء هر مترمربع می باشد( .مبلغ برآورد اولیه کل
 4/278/560/000ریال)
)2مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 :درصد مبلغ برآورد اولیه کل معادل
 213/372/250ریال به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت
واریز وجه نقد به حســاب سپرده شهرداری به شــماره 0106204222000
و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شــهرداری مادرســلیمان (شناســه ملی:
 14003806935کد اقتصادی)411449848487 :
)3برندگان اول ،دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
)4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج
است.
)5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ آگهی نوبت دوم در روزنامه
به مدت ده روز کاری می باشد.
)6تاریخ بازگشایی حداکثر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادات
می باشد.
)7هزینه درج آگهی ،کارشناســی ،نقل و انتقال هرگونه مالیات و عوارض
برعهده برنده مزایده می باشد.
)8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
)9شــرایط پرداخت به صورت نقدی بوده و متقاضی ظرف مدت هفت
روز از ابالغ نتیجه کمیســیون مزایده مهلت دارد نســبت به واریز وجه
اقدام نماید و امکان تقسیط وجود ندارد.
)10مشخصات قطعه مذکور و کروکی پیوست می باشد.
)11مبلغ پیشنهادی باید از مبلغ پایه بیشتر باشد.
/5191م الف
شناسه آگهی1225320 :
محمد توکلی شوریجه
سرپرست شهرداری مادرسلیمان

آگهی حصر وراثت
خانم پروانه کوه پیما رونیزی فرزند ولی دارای شناســنامه شــماره
 2529458995متولد  1353/6/19به شــرح دادخواست به کالسه
 1400/199ح ش رونیز از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولی کوه پیما رونیزی فرزند
نوشــاد به شماره شناســنامه  2529844771در تاریخ  1400/7/2در
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2علی کوه پیما رونیزی به شماره شناسنامه  2529455015صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -3رحمان کوه پیما رونیزی به شماره شناسنامه  2529461511صادره
از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -4افســانه کوه پیما رونیزی به شماره شناســنامه 25294615003
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -5زینب کوه پیما رونیزی به شماره شناسنامه  2520038969صادره
از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -6آمنه کوه پیما رونیزی به شماره شناسنامه  2529465411صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -7لیال کوه پیما رونیزی به شماره شناسنامه  2529888183صادره
از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -8راضیه کوه پیما رونیزی به شــماره شناســنامه 2529973628
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -9نجمه کوه پیما رونیزی به شماره شناسنامه  2529980993صادره
از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -10فاطمه قاسمی به شماره شناسنامه  2529398003صادره از حوزه
استهبان همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /853م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

آگهی تغییرات شرکت فوالد آذین پارس جهرم شرکت تعاونی به
شماره ثبت  624و شناسه ملی 10530104491
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1400/08/15که بموجب نامه شماره 1400/77522مورد
تایید اداره تعاون قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شــرکت تعاونی از مبلغ  745,500,000,000ریال منقسم
به  2,485,000ســهم  300,000ریالی به مبلغ  841,200,000,000ریال
منقسم به  2,804,000سهم  300,000ریالی  ،از طریق صدور سهام
جدید و خریداری آنها توســط اعضاء افزایش یافت که مورد
تصویب اعضــا قرار گرفت و منطبق با آئین نامه های مربوطه
به شــرح جدول پیوســت مطرح و به تصویب رسید و ماده
مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
صد در صد مبلغ افزایش ســرمایه ( 95,700,000,000ریال) طبق
گواهی بانک ملت شــعبه مصلی جهرم مــورخ  1400/08/15به
شماره  42101/221به حساب شرکت تعاونی فوالد آذین پارس
جهرم واریز گردید.
شناسه آگهی()1230437
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

آگهی حصر وراثت
روح اله معصومی به شــماره شناســنامه  161متولد  1360/6/30به
شرح دادخواست به کالســه  06/242/1400از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتحعلی
معصومی به شناسنامه  2416در تاریخ  1389/9/12در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر روح الــه معصومی به کدملی
 2491337657داراب فرزند متوفی
 -2عبداله معصومی به شــماره شناســنامه  2490576305صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -3حجت اله معصومی به شماره شناسنامه  2491396531صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -4حبیب اله معصومی به شــماره شناسنامه  2491722399صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -5حمید معصومی به شماره شناسنامه  2480274421صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6انسیه معصومی به شماره شناسنامه  2491313901صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7خدیجه معصومی به شماره شناســنامه  2491717670صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -8معصومه معصومی به شماره شناسنامه  2490579886صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -9مهین معصومی به شماره شناسنامه  2490562088صادره از حوزه
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /143م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  06جنت شهر داراب
حسن پاک نیا

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
درخصوص گزارش شــماره  00/256017/60499/41مورخ 1400/7/25
پلیس آگاهی الرستان مبنی بر کشف کاالی قاچاق (دستگاه چمن زنی)
بالصاحب مضبــوط در پرونده شــعبه با عنایت بــه مفاد گزارش
مأمورین کاشــف ،عــدم مراجعه صاحب کاالهای مکشــوفه در این
شعبه ،عدم شناسایی و فقد نشــانی صاحب کاالها ،متواری گردیدن
وی عدم ارائــه الیحه دفاعیه ای که خالف مفــاد گزارش فوق را به
اثبات برســاند ،رعایت انتظار کافی مستندا به ماده  43قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز مصوب  92/10/3و تبصره های آن به لحاظ متواری
بودن متهم و بالصاحب بودن کاالهای مکشوفه به استناد رأی شماره
 140000211052000866صادره از شــعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و
ارز تعزیرات حکومتی الرســتان به نفع ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) اکتفا می نماید .رأی صادره غیابی محســوب و ظرف بیست
روز از تاریــخ ابالغ (در صــورت مراجعه نمودن صاحــب کاال) قابل
واخواهی در این شعبه می باشد.
/4886م الف
مدیر دفتر شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی الرستان
اسالم پور
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  140060311034004974هیــأت 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 جالل الدین حزباوی به شماره شناسنامه  61صادره
از شادگان در یکباب ساختمان به مســاحت  165/43مترمربع پالک
 1538فرعی از  2077اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2077اصلی
واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک رســمی شــعبانعلی رضایی
بردجی 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 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/21 :
/4880م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
نظر به اینکه به موجب گزارش شــماره  99/251715/60499/126مورخ  99/6/13پلیس امنیت اقتصادی فارس حســب دادنامه غیابی شــماره
 139900211019001414مورخ  1399/10/21صادره از شــعبه پنجم تعزیرات حکومتی شیراز یک دستگاه موتورسیکلت مکشوفه به دلیل مجهول المالک
بودن آن به نفع دولت ضبط گردیده لذا به موجب تبصره ذیل ماده  302قانون آئین دادرسی مدنی مفاد دادنامه غیابی برای یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشــار آگهی می گردد .مفاد دادنامه صادره ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی قابل واخواهی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی شیراز
می باشد و سپس قطعی است.
/4889م الف
مدیر دفتر شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شیراز
کاظمی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
نظر به اینکه به موجب گزارش شــماره  99/251715/60405/3مورخ
 99/11/25پلیس امنیت اقتصادی فارس حسب دادنامه غیابی شماره
 139900211019001410مورخ  1399/10/21صادره از شعبه پنجم تعزیرات
حکومتی شیراز تعداد  8دستگاه ماینر مکشوفه به دلیل مجهول المالک
بودن آن به نفع دولت ضبط گردیده لذا به موجب تبصره ذیل ماده
 302قانون آئین دادرســی مدنی مفاد دادنامه غیابی برای یک نوبت
در روزنامــه کثیراالنتشــار آگهی می گردد .مفــاد دادنامه صادره
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی قابل واخواهی در شعبه هفتم
تعزیرات حکومتی شیراز می باشد و سپس قطعی است.
/4888م الف
مدیر دفتر شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شیراز
کاظمی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
نظر بــه اینکه به موجب گــزارش شــماره 99/251715/60405/22
مورخ  99/4/18پلیس امنیت اقتصادی فارس حســب دادنامه غیابی
شــماره  139900211019001018مورخ  1399/9/17صادره از شعبه پنجم
تعزیرات حکومتی شیراز تعداد  35دســتگاه ماینر مکشوفه به دلیل
مجهول المالک بودن آن به نفع دولــت ضبط گردیده لذا به موجب
تبصره ذیل ماده  302قانون آئین دادرسی مدنی مفاد دادنامه غیابی
برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد .مفاد دادنامه
صادره ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی قابل واخواهی در شعبه
هفتم تعزیرات حکومتی شیراز می باشد و سپس قطعی است.
/4891م الف
مدیر دفتر شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شیراز
کاظمی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
درخصوص گزارش شــماره  00/256017/60414/76مورخ 1400/7/12
پلیس آگاهی الرستان مبنی بر کشــف کاالی قاچاق (بره) بالصاحب
مضبوط در پرونده شــعبه بــا عنایت به مفاد گــزارش مأمورین
کاشــف ،عدم مراجعه صاحب کاالهای مکشوفه در این شعبه ،عدم
شناسایی و فقد نشانی صاحب کاالها ،متواری گردیدن وی عدم ارائه
الیحــه دفاعیه ای که خالف مفاد گزارش فوق را به اثبات برســاند،
رعایت انتظار کافی مســتندا به ماده  43قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز مصــوب  92/10/3و تبصــره های آن به لحــاظ متواری بودن
متهم و بالصاحب بودن کاالهای مکشــوفه به اســتناد رأی شماره
 140000211052000860صادره از شــعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و
ارز تعزیرات حکومتی الرستان به نفع ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) اکتفا می نماید .رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست
روز از تاریخ ابــاغ (در صورت مراجعه نمــودن صاحب کاال) قابل
واخواهی در این شعبه می باشد.
/4885م الف
مدیر دفتر شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی الرستان
اسالم پور

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
درخصوص گزارش شــماره  00/256017/60414/2مورخ  1400/1/5پلیس
آگاهی الرستان مبنی بر کشف کاالی قاچاق (بره) بالصاحب مضبوط در
پرونده شــعبه با عنایت به مفاد گزارش مأمورین کاشف ،عدم مراجعه
صاحب کاالهای مکشــوفه در این شعبه ،عدم شناســایی و فقد نشانی
صاحب کاالها ،متواری گردیدن وی عدم ارائه الیحه دفاعیه ای که خالف
مفاد گزارش فوق را به اثبات برســاند ،رعایت انتظار کافی مستندا به
مــاده  43قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  92/10/3و تبصره های
آن به لحاظ متواری بودن متهم و بالصاحب بودن کاالهای مکشــوفه به
استناد رأی شــماره  140000211052000686صادره از شعبه ویژه رسیدگی
به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی الرستان به نفع ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) اکتفا می نماید .رأی صادره غیابی محســوب و ظرف
بیســت روز از تاریخ ابالغ (در صورت مراجعه نمودن صاحب کاال) قابل
واخواهی در این شعبه می باشد.
/4890م الف
مدیر دفتر شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی الرستان
اسالم پور
آگهی اخطاریه دفترخانه
آقــای رضــا پوراکبــری مجهولالمــکان چــون بــه موجــب نامه
 140012990025412658مورخ  1400/8/23اجرای احکام شورای حل شماره
یک شیراز محکوم گردیدهاید مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی
و امضاء اســناد سواری پژو  405به شــماره 892ب 15ایران  93به آقای
غالمعلی حقیقت سیر لذا به شما اخطار میگردد ظرف مدت ده روز به
این دفترخانه واقع در فلکه قصردشــت اول ایمان شمالی کوچه  40پالک
 52دفتر اسناد رسمی  69شیراز تلفن  36300202مراجعه نمایید در غیر
این صورت دادگاه از طرف شما اقدام به اجراء حکم می نماید.
 /4884م الف
سردفتر اسناد رسمی  69شیراز
فرزاد نیکوئی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
نظر به اینکه به موجب گزارش شــماره  98/251715/60405/82مورخ
 98/10/24پلیس امنیت اقتصادی فارس حســب دادنامه غیابی شماره
 139900211019001246مورخ  1399/10/7صادره از شــعبه پنجم تعزیرات
حکومتی شیراز تعداد  6دســتگاه ماینر مکشوفه به دلیل مجهول المالک
بودن آن به نفع دولت ضبط گردیده لــذا به موجب تبصره ذیل ماده
 302قانون آئین دادرســی مدنی مفاد دادنامه غیابی برای یک نوبت در
روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می گردد .مفاد دادنامه صادره ظرف ده
روز از تاریخ انتشــار این آگهی قابل واخواهی در شــعبه هفتم تعزیرات
حکومتی شیراز می باشد و سپس قطعی است.
/4887م الف
مدیر دفتر شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شیراز
کاظمی

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای ســید میرزا علی اصغر احدی از ورثه مرحوم
حسنعلی معزی با تســلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که
تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب خانه تحت
پالک  314واقع در استهبان بخش  13فارس که ذیل ثبت شماره 2849
صفحه  141دفتر  23امالک به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت صادر
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است .مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نمایــد و اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /854م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
آقای حســین محمدی بکتی دارای شناسنامه شــماره 2282884612
متولد  1378به شرح دادخواست به کالسه  1400ح ش ک از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
رزاق محمدی بکتی به شماره شناسنامه  2در تاریخ  1400/8/7در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2فاطمه محمدی بکتی به شــماره شناسنامه  2281729987صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3مینا محمدی بکتی به شماره شناسنامه  416صادره از حوزه سروستان
همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /4883م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035003498مورخ  1400/8/17موضوع
پرونده کالســه شــماره  1398114411035000752هیأت اول موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم یزدان شــناس به
شــماره شناســنامه  1432کدملی  2297663706صادره از شیراز
فرزنــد منوچهر در ششــدانگ یک قطعه باغچه باغ (باغشــهر) به
مســاحت  880/28مترمربع به پالک  8/41980مفروز و مجزی شده
از پالک  8/13واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رســمی آقای منصور جمشیدی 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 اول1400/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/6 :
/4866م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035003497مورخ  1400/8/17موضوع پرونده
کالسه شــماره  1398114411035000751هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم مریم یزدان شــناس به شــماره شناسنامه  1432کدملی
 2297663706صادره از شیراز فرزند منوچهر در ششدانگ یک قطعه
باغچه باغ (باغشهر) به مســاحت  933/38مترمربع به پالک 8/41981
مفروز و مجزی شــده از پالک  8/13واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای منصور جمشیدی
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 اول1400/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/6 :
/4865م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر
احترام بگذاریم
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 ۸۶فوتی و  ۴۳۸۴ابتالی جدید کرونا در کشور
خروج کشور از وضعیت «قرمز» کرونایی پس از  ۲۸۹روز

بنا بــر اعــام وزارت بهداشــت در طول
 24ســاعت ۸۶ ،بیمار کرونایی جان خود را از
دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری
به  ۱۲۹هزار و  ۴۶۲نفر در کشور رسید.
بــه گزارش ایســنا ،مرکز روابــط عمومی و
اطالع رســانی وزارت بهداشــت اعالم کرد :از
روز پنجشــنبه تا دیروز پنجم آذر و بر اســاس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۴۳۸۴ ،بیمار جدید
مبتال به کرونا در کشــور شناسایی و  ۷۲۰نفر از
آنها بستری شدند.
همچنین مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۶میلیون و  ۱۰۲هزار و  ۵۶نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۸۴۱هزار
و  ۸۷۰نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۳۳۷۲نفــر از بیمــاران مبتال بــه کرونا در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۸میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۵۴۶آزمایش
تشخیص کرونا در کشور انجام شده است.
خروج کشــور از وضعیــت «قرمز»
کرونایی پس از  ۲۸۹روز
بر اساس نقشه جدید رنگبندی کشور ،همه
شهرها از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.

به گزارش ایســنا ،بر اســاس نقشــه جدید
رنگبندی کرونا که از ســوی اپلیکیشن ماسک
منتشر شــده است ،برای نخســتین بار پس از
 ۲۸۹روز همهی شــهرهای ایــران از وضعیت
«قرمز» کرونا خارج شــدند .این رنگ بندی روز
پنجم آذرماه منتشر شده است.
بر همین اســاس با عبور از خیز پنجم کرونا
و واکسیناسیون گســترده ،تمامی شهرستانها
از وضعیــت قرمز خارج شــدند .آخریــن بار در
 ۲۴بهمن  ۹۹و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ
شهری در ایران قرمز نبود.
شهرســتانهایی که در وضعیت نارنجی قرار
دارند اشــنویه ،پیرانشــهر (آذربایجــان غربی)،
چــرداول (ایــام) ،بیرجند ،طبــس ،فردوس
(خراســان جنوبی) ،بردســکن ،گناباد (خراسان
رضوی) ،طــارم (زنجــان) ،دامغان ،شــاهرود
(سمنان) ،زابل (سیستان و بلوچستان) ،ممسنی
(فارس) ،زرند ،ســیرجان ،شــهربابک (کرمان)،
کهگیلویــه (کهگیلویه و بویر احمــد) ،پلدختر
(لرســتان) ،بافــق ،بهاباد ،خاتــم ،مهریز (یزد)
هستند.
در آخرین وضعیت رنگبندی در حال حاضر
هیچ شهری در کشــور در وضعیت قرمز نیست
و در بین شــهرهای کشور  ۲۲شهر در وضعیت
نارنجی ۲۰۷ ،شهر در وضعیت زرد و  ۲۱۹شهر
در وضعیت آبی قرار دارند.

انهدام  ۶باند قمار و شرط بندی
رئیس پلیــس فتا ناجا از شناســایی و انهدام
 ۶باند قمار و شرط بندی در کشور خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار انتظامــی خبرگزاری
فارس ،ســردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا
از شناســایی و دستگیری اعضای  6باند فعال در
حوزه شرط بندی و قمار خبر داد.
رئیس پلیــس فتا ناجا در تشــریح این خبر
اظهار داشــت :با توجــه به اقدامات گســترده
پلیس فتــا در رصد و شناســایی باندهای فعال
در حوزه شــرط  بندی و قمار در سراســر کشور
و تعامل نزدیک با دســتگاه هــای اجرایی نظیر
بانک مرکزی ،قوه قضائیــه و وزارت ارتباطات؛
آبان ماه ســال جــاری اعضای  6بانــد فعال در
حوزه شــرط   بندی و قمار در سراسر کشور توسط
کارشناســان پلیس فتا شناســایی ،دستگیر و به
مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی در ادامه از کشف پرونده ای طی چند روز
اخیر در این حوزه خبــر داد و گفت :طی رصد و
پایش فضای مجازی پلیس در شــبکه اجتماعی
تلگرام و اینستاگرام کانال و پیجی شناسایی شد

که اقدام به تبلیغ ســایت قمار و شــرط بندی و
عضویت در این سایت ها می کرد.
رئیس پلیــس فتا ناجــا ادامــه داد :با توجه
به اهمیت موضوع ســایتهای شــرطبندی که
متاســفانه شــمار زیادی از هموطنان را گرفتار
خود کرده و ســرمایه آنها را که در طول سالها
اندوختهاند با نیرنگ از دستشــان خارج میکند،
شناسایی گردانندگان این کانال های مجرمانه در
دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
وی بیان داشت :با تشکیل پرونده ،مستندات و
ادلههای دیجیتال جمع آوری و بررسی شد و در
نهایت بــا اقدامات فنی و تخصصی در پلیس فتا
استان خراسان رضوی هویت گردانندگان کانال
مذکور کشــف و در ادامه متهمــان به پلیس فتا
احضار شدند.
رئیس پلیس ســایبری کشــور گفت :با آغاز
تحقیقات تخصصی کارشناســان ،متهمان ابتدا
منکر داشتنهرگونه کانال مجرمانه شدند ،غافل
از اینکه مســتندات و ادلههای بســیاری از آنها
جمع آوری شده است.

وی بیان داشت :متهماندر مواجهه با مدارک
دیجیتالی به دست آمده در نهایت اقرار کردند که
در سه سایت قمار و ۱۲کانال و گروه تبلیغ قمار و
شرط بندی در فضای مجازی و دو پیج اینستاگرام
جهت تبلیغ شرط بندی و قمار عضو میپذیرفتهاند.
رئیس پلیس فتا ناجا ضمن هشدار به شهروندان
و به خصوص جوانان درباره ســایتهای قمارو
شــرطبندی ،تصریح کرد :همه سایتهای شرط
بندی برای کالهبرداری از شهروندان و سرکیسه
کردنآنها ساخته شدهاند و عاقبت حضور در این
سایتها چیزی جز افسوس و زیان مالی نخواهد
بود.
سردار مجید به جرم بودن تبلیغ این سایتها
و برخورد قانونی با تبلیغکنندگان آنها اشــاره کرد
و گفــت :پلیس فتا آمادگی مقابله با هرگونه جرم
رایانــهای را دارد و درصورتــی که شــهروندان
بــا مواردمجرمانه و مشــکوک مواجهه شــدند
مــی توانند مراتب را از طریق ســایت پلیس فتا
به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش
فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش کنند.

بین الملل

 52کشته در پی آتشسوزی در معدنی
در سیبری روسیه

در پی بروز آتشســوزی در معدنی در منطقه ســیبری روسیه 52 ،نفر
کشته شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رسانههای روسی خبر دادند
که در جریان آتشســوزی در یک معدن زغال سنگ در سیبری ،دست کم
 52معدنکار و نیروهای امدادگر کشته شدند.
مقامهای این کشــور پیشــتر گفته بودند که امدادگران اجســاد  14نفر
را پیدا کرده و جســتجو برای یافتن  38مفقود شــده دیگر به دالیل ایمنی
متوقف شده است.
وجــود گاز متان انفجاری و همچنین حجم شــدید گازهای ســمی به
دلیل بروز آتشســوزی ،دلیل توقف عملیات یافتن  38مفقود شــده اعالم
گردیده است.
خبرگزاری تاس و ریانووستی به نقل از نیروهای اورژانس خبر دادند که
هیچ شانسی برای زنده یافتن دیگر مفقودان وجود ندارد.
خبرگزاری اینترفاکس نیز به نقل از یک مقام محلی ،تعداد قربانیان این
حادثه را  52نفر اعالم کرد.
زمانی که آتشسوزی آغاز شــد دود به سرعت فضای معدن را پر کرد،
 285نفر در معدن حضور داشتند .نیروهای امدادگر  239معدن کار را نجات
دادند که از این تعداد  49نفر مجروح شده بودند.
«دیمیتری دمشــین» معاون دادســتان روســیه به خبرنگاران گفت به
احتمال زیاد ،آتش ســوزی در پی انفجار گاز متان بوسیله یک جرقه روی
داده است.

دست کم  ۲۵کشته و زخمی در پی وقوع انفجاری
در پایتخت سومالی

شــاهدان عینی از وقوع بمب گذاری در اطراف مدرسهای در موگادیشو،
پایتخت سومالی خبر دادند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان
عینی از وقوع بمب گذاری در اطراف مدرســه موکاســیر در منطقه تاله در
موگادیشو ،پایتخت سومالی خبر داد .به گفته منابع پزشکی دانش آموزان و
معلمان در میان مجروحان این حادثه دیده میشوند.
براساس گزارش رســانههای محلی ،حداقل هشت نفر روز پنجشنبه در
موگادیشــو ،پایتخت ســومالی در مجاورت محل اقامت عبدالقاسم حسن،
رئیس جمهور سابق این کشور کشته و  ۱۷نفر دیگر زخمی شدند.
این انفجــار در موگادیشــو روی کاروان ماموریت اتحادیــه آفریقا در
سومالی ( )AMISOMروی داد .اگرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این
بمب گذاری را بر عهده نگرفته اســت؛ اما گروه تروریستی الشباب قبال نیز
به چنین اقداماتی در این کشور آفریقایی دست زده بود.

قتل در کانادا به باالترین میزان طی  15سال
گذشته رسید

بر اســاس آمارهای رسمی ،نرخ قتل در سال  2020میالدی در کانادا به
باالترین میزان خود طی  15سال گذشته رسید.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،نرخ قتل در کانادا طی سال
 2020به باالترین میزان خود از سال  2005رسیده است.
همچنین بر اساس آمارها ،قرنطینه در این کشور به دلیل ویروس کرونا
باعث تشدید استرس در این کشور شده است.
آمار پلیس کانادا برای سال  2020حاکی از آن است که  743نفر طی این
سال کشته شدهاند .این آمار برای سال  ،2019ششصد و هشتاد و هفت نفر
گزارش شده است.
نرخ قتل برای سال گذشته میالدی 1.95 ،درصد به ازای هر  100هزار
نفر بوده که باالترین میزان در  15ســال گذشته به شمار میآید .این آمار
برای سال  2019میالدی 1.83 ،درصد برای هر  100هزار نفر بوده است.
باالترین آمار برای ســال  1991میالدی بوده که  2.69درصد برای هر
 100هزار نفر بوده و پس از آن هر سال این آمار کاهش داشته است.
البته این آمار در ســال  2020در آمریکا بســیار باالتر بوده و بر اساس
گزارش پلیس فدرال 6.5 ،درصد به ازای هر  100هزار نفر بوده است.

تخلیه فرودگاه هلند به دلیل بمبگذاری

پلیس نظامی هلند از تخلیه فرودگاه ماســتریخت آخن در این کشــور
به دلیل تهدید به بمبگذاری خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،خبرگزاری رویترز به نقل از منابع
هلندی از تخلیه فرودگاه «ماستریخت آخن» به دلیل تهدید به بمبگذاری
در روز پنجشنبه خبر داد.
منابــع هلندی نیز با اســتناد به پلیــس نظامی این کشــور که امنیت
مرزها و عبور و مرور مســافرها را نظارت میکنــد ،از تخلیه این فرودگاه
خبر دادند.
ماه گذشته نیز فرودگاه «استانستد» در لندن ،پایتخت انگلیس ،به دلیل
هشــدار وجود بستهای مشــکوک تخلیه شد .این بســته سپس در جریان
انفجاری کنترل شده از بین رفت و  ۱نفر نیز از سوی پلیس بازداشت شد.

انفجار دو تانکر بنزین در بصره

یــک منبع عراقی از وقوع انفجــاری مهیب در بندر «أم قصر» واقع در
استان «بصره» در جنوب این کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شــبکه خبری روسیا الیوم ،این منبع
عراقی اعالم کرد ،دو تانکر حامل بنزین در بندر «أم قصر» واقع در اســتان
«بصره» در جنوب این کشــور آتش گرفت و در نتیجه این آتش ســوزی
انفجار مهیبی به وقوع پیوست.
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فارس

جمعه خونین برای  ۲کارگر شهرداری در شیراز

ایرنا :رئیس پلیس راهور استان فارس گفت :بر اثر برخورد سواری پراید
با یک دستگاه موتورسیکلت در بولوار مدرس شیراز که دو راکب آن کارگر
شهرداری بودند ،یک نفر در دم فوت کرد و یک نفر دیگر و راننده پراید نیز
مجروح و راهی بیمارستان شدند.
ســرهنگ صادق سلیمی روز جمعه در این باره گفت :ظهر دیروز جمعه
 ۵آذرماه  ۱۴۰۰در پی اعالم یک فقره تصادف فوتی در بولوار مدرس شیراز
مأموران به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود :ماموران پلیس راهور در بررســی اولیه مشاهده کردند سواری
پراید با یک دســتگاه موتورســیکلت که راکب و ترک نشــین آن کارگر
شهرداری بوده اند به شدت برخورد کرده است.
رئیس پلیس راهور اســتان با اشاره به اینکه در این حادثه راننده پراید و
یکی از سرنشینان موتورسیکلت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند ،تصریح
کرد :دیگر سرنشــین موتور به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.
ســلیمی با اشاره به اینکه کارشناسان در صحنه حاضر شده و علت وقوع
این حادثه را تخطی از ســرعت مطمئنه از سوی راننده پراید اعالم کردند،
به شهروندان هشدار داد :استفاده از کاله ایمنی نقشی گسترده در پیشگیری
از تلفات جانی راکبان موتورسیکلت در هنگام تصادف دارد.

اهدای عضو نوجوان زرین دشتی
به چهار نفر زندگی دوباره بخشید

چهار بیمار نیازمند با اهدای اعضای بدن نوجوان  ۱۷ســاله زرین دشتی
به زندگی لبخند دوباره زدند.
مســئول انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی داراب در گفتگو با مهر
اظهار کرد :با رضایت خانواده زندهیاد محســن حســنی شنبدی که بر اثر
تصادف با موتورســیکلت دچار مرگ مغزی شــده بود ،اعضای بدن وی به
 ۴بیمار نیازمند اهدا شد.
داریوش مؤمن افزود :زنده یاد محســن حســنی شنبدی  ۱۷ساله فرزند
حمزه ساکن شهر شهرپیر از توابع بخش ایزدخواست شهرستان زرین دشت
بود که با رضایت و بزرگ منشــی خانواده وی اعضــای بدن این نوجوان
حیات  بخش زندگی چهار نفر دیگر شد.
وی افزود :کلیه این نوجوان زرین دشــتی به آقایی  ۲۹ساله از کازرون،
کلیه و پانکراس وی به آقایی  ۵۰ســاله از یاســوج ،کبد وی نیز به خانمی
 ۳۲ساله از همدان و دختر خردسال  ۴ساله دیگری از همدان پیوند زده شد.

رئیس سازمان آتشنشانی شیراز:

خطر نشت گاز کلر از مخزن آب بولوار چمران
رفع شد

ایســنا :رئیس سازمان آتشنشانی شــیراز گفت :خطر انتشار گاز کلر از
ایستگاه کلر زنی منبع آب  ۴۰۰لیتری در بولوار چمران توسط آتش نشانان
این کالنشهر برطرف شد.
محمدهادی قانع جمعــه  ۵آذر در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد :این
رویداد ســاعت  17و  51دقیقه روز پنجشنبه اطالعرسانی شد و بالفاصله
آتش نشــانان ایستگاه  ۲۰از سوی ســتاد فرماندهی این سازمان به محل
حادثه در بولوار شهید چمران اعزام شدند.
او افزود :آتش نشــانان بالفاصله با حضور در محل و مشــاهده نشــت
شــدید گاز کلر تا شعاع  ۱۵۰متری ســطح زمین ،ضمن تخلیه شهروندان
از محل به   دلیل ســمی و کشــنده بودن این گاز بــا تجهیزات ویژه ایمنی
و نجات و دســتگاه تنفســی وارد محل نشت گاز شدند و از ادامه نشت گاز
جلوگیری کردند.
رئیس ســازمان آتشنشانی شیراز عنوان کرد :خوشبختانه در این حادثه
به هیچ کس صدمه جانی نرســید و آتش نشانان پس از رفع آلودگی محیط
و برقراری ایمنی ،مخزن را برای بررســی علت حادثه در اختیار ســازمان
ذیربط قرار دادند.

دستگيري قاچاقچيان
و كشف  95كيلو حشيش زير پل

جانشين فرمانده انتظامي استان گفت :با دستگيري  2قاچاقچي حرفهاي
 95كيلــو و  500گرم حشــيش كه زير يك پل دپو شــده بــود در داراب
كشف شد.
سردار يوسف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشــت :ماموران انتظامي پاسگاه رستاق داراب حين گشتزني و نظارت بر
محورهاي مواصالتي در گردنه گدار پنبه به يك سواري پژو  405مشكوك
شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي افــزود :ماموران انتظامي پس از طي مســافتي تعقيــب و گريز با
اقدامــات فني و تخصصي موفق شــدند خودرو پژو را توقيــف و راننده و
سرنشين را نيز دستگير كنند.
جانشــين فرمانده انتظامي اســتان تصريح كرد :مامــوران با رد زني و
پاكســازي محل تردد خودرو موفق شدند زير يك پل  95كيلو و  500گرم
حشيش كه دپو شده بود كشف كنند.
ســردار ملكزاده خاطر نشان كرد :پس از تشكيل پرونده متهمان براي
انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از توقیف یک دستگاه کامیون حامل کاالی انواع
کاالی قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان داشــت :در راســتای اجرای طرح برخورد با قاچاق کاال و ارز ماموران
انتظامی شهرســتان خرامه حين گشــتزني در محورهــاي مواصالتي به
یک دســتگاه کامیون حامل بار مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف کردند.
وی عنوان داشت :در بازرســی از این خودرو انواع کاالی قاچاق شامل
يك هزار و  797عدد تجهیزات جانبی موبایل 2 ،هزار و  373قلم انواع لوازم
آرایشی بهداشتی11،دستگاه آبمیوهگیری 101 ،دستگاه اسپیکر 3 ،دستگاه
چرخ خیاطی 66 ،دســتگاه ســاعت هوشــمند 202 ،قلم دوربین شکاری،
عروسک و اسباب بازی خارجي قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان خرامه با بیان اینکه در این رابطه یک نفر
دستگیر شد ،افزود :برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش محموله مكشوفه
 5میلیارد ریال برآورد شده است.

كشف ترياك در عمليات مشترك پليسي

فرمانده انتظامي خرمبيد از توقيف ســواري پرايد و كشــف  91كيلو و
 500گــرم ترياك در عمليات مشــترك پليس مبارزه با مــواد مخدر اين

ن مركزي خبر داد.
شهرستان و استا 
ســرهنگ علياكبر كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس
مبــارزه با مواد مخدر اســتان مركزي با اقدامات فنــي و تخصصي مطلع
شــدند فردي با يك ســواري پرايد در حال انتقال يك محموله ترياك در
محور بوانات-شــيراز است كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس
شهرستان خرمبيد قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرمبيد پس از
هماهنگــي با مقام قضایي به ایــن محور اعزام و با برپايي تور ايســت و
بازرسي موفق شدند سواري پرايد حامل ترياك را شناسايي و دستور ايست
صادر كنند.
فرمانده انتظامي خرمبيد با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز
ماموران موفق شــدند خودرو را توقيف و راننده و سرنشــين را نيز دستگير
كنند ،تصریح کرد :در بازرســي از اين سواري  91كيلو و  500گرم ترياك
كشف شد و متهمان براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

كشف كاالي قاچاق ميلياردي در كوار

فرمانده انتظامي كوار از توقيف  3دســتگاه خودرو و كشف انواع كاالي
قاچاق به ارزش  3ميليارد و  100ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ ســیدرحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران پليس آگاهي شهرســتان كوار هنگام نظارت بر
خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي ،به  3دستگاه خودرو سواری و
وانت پراید مظنون شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامــه داد :مامــوران موفق شــدند در بازرســي از ايــن خودروها
 109طالقه پارچه 60 ،كيلو زنجبیل 100 ،عدد آناناس 329 ،کیلو شاه بلوط،
 80عدد اوواکادو خارجي قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا  3نفر دســتگير و به
مرجع قضایي تحويل داده شــد ،افزود :ارزش اين محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان 3 ،ميليارد و  100ميليون ريال برآورد شده است.

دستگیری  34توزیع کننده مواد مخدر
در طرح عملياتي پليس کازرون

فرمانــده انتظامي كازرون از دســتگیری  34توزیع کننده مواد مخدر در
طرح پاکسازي مناطق آلوده در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشریح این خبر اظهار داشــت :در راستاي طرح پاکسازي مناطق آلوده
و برخورد قاطع با خرده فروشــان و توزيع كنندگان ،ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر بــا اقدامات اطالعاتي و رصد ميداني طي یک ماه گذشــته
 34نفر از فروشندگان مواد خانمان سوز را شناسايي و پس از هماهنگي با
مقام قضایی آنان را طي چند عمليات ضربتي دستگير کردند.
وي با بيان اينکه در بازرســی از مخفيگاه متهمان  16کيلو و  200گرم
انواع مواد مخدر سنتي و صنعتي کشف شد ،افزود :متهمان پس از تشکیل
پرونده جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

قاتل خود را معرفي و همدستش نيز دستگير شد

فرمانده انتظامی شهرســتان كوهچنار گفت :بــا تالش و پیگیریهای
مأموران اين فرماندهي قاتل خود را به پليس معرفي و همدستش نيز توسط
پليس دستگير شد.
ســرهنگ لطفاله محمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئیات اين خبر بيان كرد :در  15آبان ماه سال جاري با اعالم
مرکز فوريت هاي پليســي  110مبني بر وقوع یک فقره درگيري منجر به
قتل در يکي از باغهای ویالیی در اطراف شهرســتان كوهچنار ،بالفاصله
مأموران جهت بررسي موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه و تحقيقات از شــاهدان مطلع
شــدند دو نفر ناشناس فردي  23ســاله را با سالح سرد به قتل و سريعا از
محل متواري شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرســتان كوهچنار با بيان اينكه ماموران انتظامي با
تحقيقات فني و تخصصي موفق شــدند در كمتر از  15روز همدست قاتل
را با اقدامات فني و تخصصي دســتگير كنند ،تصريح كرد :همچنین قاتل
 20ساله كه عرصه را بر خود تنگ دیده بود خود را به پليس معرفي كرد.
ســرهنگ محمدي با بيان اينكه قاتل انگيزه خود را مســائل شخصي
عنــوان كرد ،گفت :هر دو متهم براي انجــام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شدند.

نوشيدنيهاي قاچاق زير بار پرتقال به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي شهرســتان خرمبید از کشــف محموله کاالی قاچاق
به ارزش  4ميليارد و  200میلیون ريال در بازرســي از يك دســتگاه وانت
نیسان خبر داد.
ســرهنگ علیاکبرکریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :ماموران انتظامي مســتقر در ايســتگاه بازرسي شهيد جنتی
فــر خرمبید هنگام نظارت بــر خودروهاي عبوري به يک دســتگاه وانت
نیســان حامل بار پرتقال مشــکوک شــدند و آن را براي بررســي بيشتر
متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرســي از اين خــودرو  17هزار و  400قوطي
نوشیدنی خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی که به طرز ماهرانه ای زیر بار
پرتقال جاسازی شده بود را کشف كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان خرمبید با بيان اينكه ارزش کاالي قاچاق
کشف شده برابر نظر کارشناسان  4ميليارد و  200میلیون ريال برآورد شده
اســت ،گفت :يک نفر در اين رابطه دســتگير و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

کشف خودرو سرقتی و دستگیری سارق
كمتراز  48ساعت در مرودشت

جانشــین انتظامي شهرستان مرودشت از کشف سواري ال 90سرقتی و
دستگیری سارق کمتر از  48ســاعت توسط ماموران کالنتری  11انقالب
خبر داد.
سرهنگ فرهام عســکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعالم ايــن خبر بیان داشــت :ماموران انتظامي کالنتــری  11انقالب
شهرســتان مرودشت حین گشــت زنی در حوزه استحفاظي به یک خودرو
ال 90مشکوک شدند و با اقدامات فني و تخصصي آن را توقيف كردند.
وي با بيان اينكه در اســتعالم اوليه از پالک مشخص شد خودرو سابقه
ســرقت از شهرستان شيراز را دارد ،افزود :راننده براي انجام مراحل قانوني
به مقر انتظامي انتقال داده شــد و راننده با مشاهده ادله و مستندات پليس
به سرقت خودرو از شيراز اقرار كرد.

اقتصاد
شنبه  6آذر    1400

تائید صادرات نخل به قطر
محمولهها را پس دادند!

به دنبال حواشــی مربوط به صادرات نخل از ایران به قطر،
گمرک ایران ضمن تائید صادرات صورت گرفته اعالم کرد که
این محمولهها برگشت خورده است.
به گزارش ایســنا ،در مدت اخیر اخبــار متناقضی در مورد
صــادرات و البته قاچــاق درخت نخل به قطــر مطرح و گفته
شــده بود که با توجه به میزبانی قطــر در جام جهانی ،۲۰۲۲
این صادرات ،صورت گرفته اســت ،گر چه مســئوالن مربوطه
به صراحت در رابطه این موضوع شــفاف سازی نکردند و اما و
اگرهایی وجود داشت ولی آمار گمرک ایران نشان میدهد که
این صادرات انجام شده است.
صادرات  ۶۵۰تنی در  ۷ماه
طبق توضیحاتی که ارونقــی  -معاون فنی گمرک ایران-
به ایســنا اعالم کرده است در هفت ماهه سال جاری ،صادرات
قطعی نخــل و نهال خرما ،بیش از  ۶۵۰تــن بوده که از این
میزان ۶۰۰ ،تن نخل و مابقی نهال خرما بوده است.
صادرات  ۶۰۰تن در دو ماه گذشته
به گفته وی در فاصله مهر تا آبان امسال در گمرک منطقه
ویژه اقتصادی بوشــهر چهار فقره اظهارنامــه صادراتی نخل
ثبت شــده که در مجموع  ۵۸۸اصله نخــل به وزن  ۶۰۰تن
به ارزش  ۱۳۶.۱هــزار دالر و همگی صادرات به مقصد قطر
بوده است.
خروج با مجوز وزارت جهاد
این مقام مســئول در گمرک ایران با اشــاره به این که در
صادرات نخل از گمرک بوشــهر ،با توجه به حساسیت کاالی
اظهــاری ،قبل از اتمام تشــریفات گمرکی مســئوالن وزارت
جهاد کشــاورزی استان بوشهر از آن بازدید کرده بودند ،گفت:
این محمولههــا بعداز اخذ مجوز الزم از جمله قرنطینه نباتی و
مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و بارگذاری آن در
سامانه جامع امور گمرکی صادر شده است.
محمولههای صادراتی نخل برگشت خورد
اما اعالم ارونقی از این حکایت دارد که نخلهای صادراتی
از ســوی قطر پذیرفته نشــده اســت ،وی گفت که با وجود
صادرات صورت گرفته تعداد کل نخلهای صادر شــده یعنی
مجموع  ۵۸۸اصله به قطر ،به ایران برگشت خورده است.
معــاون فنی گمرک یادآور شــد :بعد از برگشــت خوردن
نخل  ها ،صاحب کاال بار دیگر نســبت به اظهار این محموله  ها
از محــل اظهار نامه صادرات برگشــتی تحــت عنوان کاالی
صادرات برگشــتی اقــدام و مجددا مجوزهــای الزم از جمله
قرنطینه ســازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال
انجام تشریفات برای ورود به کشور است.
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سال بیست و    ششم

شماره 7350

تاکید بر همکاری ایران با فرانسه
در زمینه تعاونیها

ایرنــا :توســعه زمینه همــکاری در حوزه
تعاونیها با فرانســه در نشست همکاریهای
اقتصادی دو کشور تاکید شد.
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی« ،ســید معین هاشمی»
مدیرکل توســعه تعــاون ایــن وزارتخانه در
نشســت همکاری های اقتصادی دو کشــور
فرانسه و ایران با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه
معاونت امــور تعاون و شــورای عالی تعاون
فرانســه در ســال  ۹۵گفت :پس از کاهش
شــیوع ویروس کرونا در جهان برای اجرای
تفاهم نامه و توســعه روابط بین تعاون  گران
دو کشور آمادگی کامل داریم.
وی افزود :صنعت کشاورزی نقش اساسی
و محوری در بخش تعاون ایران دارد.
هاشــمی با تاکید بــر ظرفیت های بخش
تعاون در ایران گفــت :با برگزاری وبینارهای
تخصصی؛ انتقــال تجارب موفــق و برپایی
رویداد هــا و نمایشــگاه و همچنین پذیرش
ســرمایه گذاری با اولویت صنعت گلخانه ای
مــی تــوان در مســیر توســعه تعاونــی ها
حرکت کرد.
دعوت از سفیر فرانسه برای بازدید
از مجموعه های شستا
مشاور مدیرکل امور بینالملل وزارت تعاون
نیز در این نشست با اشاره به سابقه همکاری
مشــترک شــرکت های ایرانی و فرانسوی،
گفت :متاســفانه در ســال های اخیر به دلیل
تحریم های ظالمانه ،روابط تجاری دو کشور
بسیار محدود شــده ،امیدوارم این مذاکرات،
ســرآغاز دوباره گســترش روابــط تجاری و
اقتصادی ایران و فرانسه باشد.
«هادی مهدوی» با تاکید بر ظرفیتهای
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ،تصریح
کــرد :به صورت رســمی از ســفیر و فعاالن
اقتصادی و تعاونگران کشــور فرانســه برای
بازدیــد حضوری و میدانــی از هلدینگهای

زیر    مجموعه شــرکت شســتا و شرکت های
تعاونی ایران دعوت میکنیم.
وی با اشــاره به اینکه شســتا ،بزرگترین
مجموعه اقتصادی کشور و این هلدینگ متعلق
به سازمان تامین اجتماعی است که  ۵۰درصد
جمعیت مردم ایران عضو آن هســتند ،گفت:
شســتا دارای  ۸هلدینــگ ســرمایهگذاری
تولیدی ،صنعتی و اقتصادی است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شستا نیز در
این نشست با بیان اینکه ،بزرگ ترین تولیدات
کشاورزی به ویژه تولید شیرخام کشور ایران در
این هلدینگ قرار دارد ،گفت :حجم پروژه  های
فعال شستا در حال حاضر ۲میلیارد دالر است
که یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر در بخش
نفت؛ گاز و پتروشــیمی ؛۲۰۰میلیون دالر در
بخش کشــاورزی و دامپروری و  ۶۰۰میلیون
دالر در بخش دارویی؛ سیمان و معدن در حال
سرمایه گذاری است.
«جالل بهارستانی» افزود :شستا در بورس
تهران ثبت شــده و  ۱۲درصد بازار سرمایه را
تشکیل می دهد.
وی با اشــاره به ظرفیت های شستا ،آن
را بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور دانست

آگهی
خواهان :ســیده منصوره ابطحی فرزند سید هدایت اهلل به آدرس :اســتهبان -بلوار قائم -کوچه فضیلت  -۶سمت چپ -منزل شخصی کدپستی
7۴۵۱۸۳۳۴۵۸
خواندگان :علی شكوهیان -بتول کتانی -نرجس احمدیان اصطهباناتی -اسماعیل سرگرم -غالمرضا یاری همگی مجهول المكان
خواسته :افراز پالک شماره  ۵۳۱۸/۲واقع در بخش  ۱۳فارس استهبان
گردشكار :خواهان درخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته فوق به این اداره تقدیم که پس از بررسی محتویات پرونده ثبتی و گزارش شماره
 ۳۰7۸مورخ  ۱۴۰۰/7/۶کارشناسان این اداره چون جریان ثبتی پالک خاتمه یافته به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.
تصميم افراز
چون خانم ســیده منصوره ابطحی تقاضای افراز پالک  ۵۳۱۸/۲واقع در بخش  ۱۳فارس اســتهبان را نموده اند لذا با توجه به گزارش شماره ۴۱۳۴
مورخ  ۱۴۰۰/۹/۱کارشناســان این اداره و نامه شماره  ۴۰۰۰۰۵۴۳۰مورخ  ۱۴۰۰/۸/۱۳شهرداری اســتهبان مبنی بر قابلیت افراز در دو قطعه ،مشخص
گردید اســامی مالكین مشاعی بدین نحو است :سیده منصوره ابطحی موازی هشت سهم مشاع از  ۱۲سهم سهام ششدانگ -علی شكوهیان موازی
یک ســهم مشاع از  ۱۲سهم سهام ششدانگ -بتول کتانی موازی یک سهم مشــاع از  ۱۲سهم سهام ششدانگ -نرجس احمدیان اصطهباناتی موازی
یک ســهم مشاع از  ۱۲سهم سهام ششــدانگ -اسماعیل سرگرم موازی صد و شصت و پنج سیصد و شــصت و پنجم سهم مشاع از  ۱۲سهم سهام
ششدانگ -غالمرضا یاری موازی چهل هفتاد و سوم سهم مشاع از  ۱۲سهم سهام ششدانگ ،سپس با توجه به بازدید ،معاینه محل توسط کارشناسان
این اداره که اعالم نموده اند با توجه به مســاحت پالک مذکور ( ۵۵۲۶مترمربع) و اینكه پالک مذکور از یک طرف به کوچه منتهی می گردد و با
توجه به تصرفات افرازی متقاضی و مشــخص نمودن قطعه تصرفاتی خویش از طریق پی کنی و با توجه به ارزش سهامی و انتفاع مالكین مشاعی و
لحاظ نمودن ارزش ملک ،پالک مذکور و یكســان بودن تصرفات متقاضی با سهم خود و نامه شماره  ۴۰۰۰۰۵۴۳۰مورخ  ۱۴۰۰/۸/۱۳شهرداری استهبان
مبنی بر قابلیت افراز در دو قطعه ،پالک مذکور قابلیت افراز را دارا می باشد .لذا نقشه افرازی سهام و تصرفات متقاضی توسط نقشه بردار ثبت
و ترسیم و با موقعیت محل منطبق و معلوم شد که با مجاورین بی اختالف است .قطعات افرازی در محدوده سند مالكیت قرار دارد و برابر گواهی
دفتر امالک پالک مذکور در قید رهن و بازداشــت نمی باشــد .بنابراین با عنایت به مراتب فوق حدود و مشخصات قطعات افرازی طبق نقشه
افرازی به شرح ذیل تعریف می گردد:
-۱ششدانگ یک قطعه زمین ،قطعه یک افرازی پالک شماره  ۴۱فرعی از  ۵۳۱۸اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور به مساحت
( )۳۶۸۴ســه هزار و ششصد و هشتاد و چهار مترمربع واقع در بخش سیزده فارس اســتهبان که برابر تصرفات در مالكیت خانم سیده منصوره
ابطحی قرار گرفته اســت با حدود اربعه :شماال در دو قسمت ذیل به طول  ۲۶متر به دیوار است به پالک  ۵۲۹۴دوم به طول  ۲۴متر پی است به
کوچه شــرقا :اول به طول  ۱۹/7۸متر پی است به پالک  ۵۲۹۳/۳۶دوم در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است به طولهای  ۱۱/۲۲متر و 7/۴۳
متر پی اســت به پالک  ۵۲۹۳/۵۱سوم که شمالی است به طول  ۵/7متر پی است به پالک  ۵۲۹۳/۵۰چهارم به طول  ۳7/۶۳متر پی است به پالک
 ۵۳۱۸/۲باقی مانده جنوبا به طول  ۵۵/۴۵متر پی است به کوچه غربا اول به طول  ۴متر پی است به کوچه دوم به طول  ۲۸/۶متر به دیوار است به
پالک  ۵۲۹۶/۱سوم به طول  ۸/۸۶متر پی است به کوچه  ۸متری چهارم در دو قسمت که قسمت دوم جنوبی است به طول  ۲۶/۱متر و  ۰/7۵متر
به دیوار است به پالک  ۵۲۹۶/۳۵پنجم به طول  ۲/۶متر به دیوار است به پالک  ۱۲۹۶/۳۹حقوق ارتفاقی ندارد.
-۲ششدانگ یک قطعه زمین ،قطعه دو افرازی پالک شماره  ۲فرعی از  ۵۳۱۸اصلی باقی مانده به مساحت ( )۱۸۴۲هزار و هشتصد و چهل و دو متر
مربع واقع در بخش سیزده فارس اســتهبان که برابر تصرفات در مالكیت بقیه مالكین قرار گرفته است با حدود اربعه :شماال اول به طول ۱۲/۵۶
متر پی اســت به پالک  ۵۲۹۳/۵دوم به طول  ۱۶/۵متر پی است به پالک  ۵۲۹۳/۴۹سوم به طول  ۴/۵۳متر پی است به پالک  ۵۲۹۳/۴۸چهارم به
طول  ۸/7۹متر پی اســت به پالک  ۵۲۹۳/۵۲شرقا به طول  ۴۱/7متر پی است به پالک  ۵۳۱۴/۳جنوبا به طول های  ۳۹/۶متر و  ۰/۸۵متر پی است
به کوچه غربا به طول  ۳7/۶۳متر پی است به پالک  ۵۳۱۸/۴۱حقوق ارتفاقی ندارد.
علی هذا با عنایت به اینكه عملیات افرازی پالک فوق تا این مرحله به صورت صحیح صورت گرفته است و به گواهی نماینده و نقشه بردار ،نقشه
و صورتجلسه افرازی در محدوده سند مالكیت اولیه قرار دارد و قطعات افرازی با تصرفات و مساحت هر قطعه مطابقت دارد .لذا ادامه عملیات
افرازی بالمانع است و تصمیم به افراز پالک مذکور صادر می گردد .تصمیم صادره طبق ماده  ۲قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده  ۵آئین
نامه قانون مذکور و قانون و آیین نامه افراز و فروش امالک مشــاع صادر و این تصمیم ظرف مهلت  ۱۰روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم
محترم دادگستری شهرستان استهبان می باشد و معترض می بایست ظرف مهلت مقرر مذکور گواهی طرح دعوی از مراجع محترم قضایی اخذ و
به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت این اداره پس از گذشت مهلت قانونی برابر مقررات اقدام خواهد کرد.
/۸۵۶م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

آگهي مزایده فروش  50هزار تن مصالح بيس (مزایده )1400-3

نوبت دوم ۱۴۰۰ /۰۹ /۱۳:
نوبت اول ۱۴۰۰ /۰۹ /۰۶:
شــهرداري صدرا در نظر دارد مزایده عمومي فروش  ۵۰هزار تن مصالح بیس را طبق برآورد و مشخصات قید شده در اسناد مزایده ،از
طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران
و بازگشــایي پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الكترونیكي دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد
و الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهي امضا الكترونیكي را جهت شرکت در مزایده
محقق سازند.
 - ۱برآورد اولیه کل :طبق نرخنامه مصوب انجمن شن و ماسه شهرستان شیراز  ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال مي باشد.
 - ۲مبلغ تضمین شــرکت در مزایده  ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال مي باشــد که به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل  ۳ماهه یا فیش واریزي نقدي به حســاب
 ۱۰۰۸۳۰۶7۰۰۸۸بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.
 - ۳مبلغ خرید اوراق مزایده  ۱،۵۰۰،۰۰۰ریال به حساب  ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۴۱۲نزد بانک شهر در سامانه ستاد ایران مي باشد.
 - ۴سپرده نفرات اول  ،دوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 - ۵هزینه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مزایده مي باشد.
 - ۶شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 - 7سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
 - ۸تاریخ انتشار مزایده درسامانه تدارکات الكترونیكي دولت روز شنبه تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۶مي باشد.
 - ۹آخرین زمان مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت  ۱۹عصر روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰ /۰۹ /۱۳مي باشد .
 - ۱۰آخرین زمان مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه تا ساعت ۱۹روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲مي باشد.
 - ۱۱زمان بازگشایي پاکت ها ساعت  ۱۱صبح روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰ /۰۹/۲۳مي باشد.
متقاضیان مي بایست مدارک مربوط به پاکتهاي الف – ب – ج در سامانه بارگذاري نمایند ،شهرداري طبق قانون از دریافت حضوري پاکات معذور مي باشد
و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سایت (پاکت الف) به صورت فیزیكي تا ساعت  ۱۰صبح روزسه شنبه مورخ  ۱۴۰۰ /۰۹ /۲۳در پاکت سربسته و
با درج کامل مشــخصات شرکت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا به آدرس زیر تحویل نمایند .آدرس  :استان فارس – شهر صدرا – بلوار
پاسداران ساختمان مرکزي شهرداري صدرا-کدپستي 7۱۹۹۴۳۳۸۶۹شماره تماس  ۰7۱-۳۶۴۱۰۳۳۴واحد قراردادها اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام
مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴ :دفتر ثبت نا م۸۵۱۹۳7۶۸-۸۸۹۶۹7۳7 :
بهزاد پرنيان
شناسه آگهی۱۲۲۸۸۳۹ :
شهردار صدرا

آخرین خبر از تغییر تعرفههای گاز

و افزود :در بخش ســرمایه گذاری مشترک و
انتقال تکنولوژی با شرکت فرانسه ،آماده ایجاد
و توسعه روابط اقتصادی و تجاری هستیم.
رئیس هیأت وزارت کشــاورزی فرانســه
نیز در این نشســت با اشاره به عزم جدی در
افزایــش همکاریهای اقتصــادی بین ایران
و فرانســه گفت :با توجه بــه محدودیت ها و
چالش های بــه وجوده آمده در ســال های
اخیر؛ دنبال راه حل هایی هستیم تا همکاری
فرانسه و ایران را در روابط تجاری و اقتصادی
گسترش دهیم.
«گروتن» تصریح کرد :با توجه به گسترش
پاندمــی کرونــا؛ تعاونــی های فرانســه در
ســه ویینار تخصصی انتقــال تجارب موفق
تعاونی در دنیــا حضور پررنگ داشــتند و با
کاهــش این بیماری می توانیــم با معرفی و
بسترســازی روابط بین تعاونگران دو کشور را
ارتقاء دهیم.
گروتن با اشاره به شــهرت و توان باالی
تولید دام و شیر در کشور فرانسه گفت :ما در
زمینه های سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی؛
صــادرات دام و اصــاح ژنتیــک در حوزه
کشاورزی آماده همکاری با ایران هستیم.
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سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت :بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه
گاز بخش خانگی ،جدول  ۱۲پلکانی برای تعرفه گاز تعیین شــده که  ۳پله اول بدون تغییر تعرفه
هستند و از پله  ۴تا  ۱۲هر پله  ۴۰درصد به مبلغ گازبها اضافه می شود.
محمد عســگری در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص آخرین وضعیت تغییر تعرفههای گاز ،اظهار
کرد :در پله اول اگر مشترکان عضو کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی باشند ،تعرفه
گاز آنها رایگان و تعرفه گاز مابقی مشترکان در این ردیف بدون تغییر خواهد بود.
ســخنگوی شــرکت ملی گاز با بیان اینکــه در پله دوازدهــم مبلغ هــر مترمکعب گاز به
 ۱۹۹۵تومان رســیده که نسبت به پله اول که  ۴۸۳تومان است حدود  ۴برابر تفاوت دارد ،گفت:
کشور به  ۵اقلیم تقسیم بندی شده که بر اساس آن در اقلیم یک که برای مناطق سردسیر کشور
در نظر گرفته شده شرایط آسانی خواهد داشت.
به گفته عســگری در اقلیم یک مشــترکان تا  ۵۰۰متر مکعب مصرف ،بدون تغییر تعرفه گاز
هســتند و تعرفه گاز در اقلیم  ۲تا  ۴۵۰مترمکعب مصرف و در اقلیم  ۳تا  ۴۰۰متر مکعب مصرف
بدون تغییر خواهد بود.
وی با بیان اینکه  ۲۵درصد مشــترکان صنعت گاز پرمصرف هستند و قرار شده که از این ماه
جرائم ســنگینی برای آنها اعمال شــود ،اظهار کرد :این طرح به منظور مدیریت مصرف از ماه
جاری اجرایی خواهد شد و برای آن نیز دستورالعملهایی تعریف شده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد :مصرف گاز بخش خانگی در زمستان پارسال  ۶۵۰میلیون
مترمکعــب در روز بود که رکوردی خارج از عرف بوده ،این مقــدار مصرف ،در واقع  ۳یا  ۴برابر
مصرف استاندارد جهانی است که نیاز به الگوی مصرف درست را الزامی میکند

قیمت دام و علوفه نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده است؟

گزارش های منتشــر شده از مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰
قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده و گاو پرواری زنده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به
ترتیب  ۲۹و  ۶۶.۱درصد گران شده است.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس گزارش های مرکز آمار ایران در تابستان  ۱۴۰۰متوسط قیمت
فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور  ۵۲هزار و  ۵۷۲تومان بوده که قیمت فروش
این محصول نسبت به تابستان  ۲۹ ،١٣٩٩درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین در این بازه زمانی متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گاو پرواری زنده در کل کشور
برابر  ٥١هزار و  ٢٩٠تومان بوده اســت .که قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ،١٣٩٩
معادل ۶۶.۱درصد افزایش یافته است.
بر اســاس این گزارش در سه ماه دوم ســال  ۱۴۰۰قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند
(شســته نشده) در کل کشور  ۸۱۲۲تومان بوده که قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان
 ،١٣٩٩معادل  ۱۴.۴درصد افزایش داشته است .همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند
در کل کشور در تابستان ۱۲ ،۱۴۰۰هزار و  ٩٢٨تومان و متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر
گاو در کل کشور  ۵۷۵۹تومان بوده که قیمت فروش این محصوالت نسبت به تابستان  ١٣٩٩به
ترتیب  ۴۶.۳درصد و  ۱۰۰.۲درصد افزایش را نشان می دهد.
از آن طــرف در بخــش محصــوالت علوفــه ای در ســه ماهــه دوم  ،۱۴۰۰قیمت فروش
یک کیلوگرم کاه در کل کشــور برابر  ۲۸۲۷تومان و یک کیلوگرم یونجه نیز  ۴۵۴۵تومان بوده
اســت که قیمت فروش این محصوالت نســبت به تابستان ســال قبل به ترتیب ۲۱۹.۳درصد و
 ۹۱.۳درصد افزایش داشته است.

ترخیص کاالهای اساسی سرعت میگیرد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ترخیص کاالهای اساســی ســرعت میگیرد ،افزود :تشــریفات گمرکی و ترخیص بیش از یک و نیم میلیون تن کاالی
اساسی انجام و این اقالم در آستانۀ خروج از گمرکات کشور قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ،سید احسان خاندوزی با بیان این مطلب افزود :بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،تشریفات گمرکی
و ترخیص بیش از یک و نیم میلیون تن کاالی اساسی انجام و این اقالم در آستانۀ خروج از گمرکات کشور قرار دارند.
وی تصریح کرد :تنها در مدت یک شبانه روز ،به ترخیص قطعی و خروج بیش از  ۷۷هزار تن کاالی اساسی از گمرک بندر امام خمینی (ره) اقدام
شده که این آمار ،رکورد جدیدی در ترخیص قطعی و خروج کاالهای اساسی و ضروری به شمار میرود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت دوم۱۴۰۰/۹/۶ :
شــهرداری خرامه در نظر دارد براســاس مصوبه
شــماره ۶-۵۲ش ۱۴۰۰/به تاریخ  ۱۴۰۰/۸/۲۶شورای
اسالمی شهر خرامه نســبت به خرید مجموعه کامل جایگاه  CNGبا
ظرفیت اســمی  ۱۵۰۰PSIتا مبلغ ( ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰یكصد میلیارد ریال)
شامل کلیه تجهیزات و تأسیسات الزم و مورد نیاز را از طریق شرکتهای
مورد تأیید شرکت ملی گاز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا
از کلیه اشــخاص حقوقی مجاز و دارای صالحیت در این زمینه دعوت
به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس شهرستان
خرامه بلوار دانشجو روبروی دانشگاه پیام نور خرامه شهرداری خرامه
به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
-۱سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
-۲مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ آگهی به مدت ده روز می باشد.
-۳متقاضیان می بایســت مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را به عنوان سپرده
شرکت در مناقصه به حساب جاری  ۰۱۰۵۶77۴۰۳۰۰۹شهرداری خرامه
نزد بانک ملی شــعبه خرامه واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانكی و
یا چک تضمین شده بانكی تهیه و آن را ضمیمه پیشنهادات خود نماید.
-۴چنانچــه نفرات اول تا ســوم حاضــر به انعقاد قــرارداد نگردند
سپرده های آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-۵به پیشــنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده و یا ارائه شده
خارج از مهلت مقرر ترتیب اثری داده نخواهد شد.
-۶شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-7عالقه مندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره
 ۰7۱۳۲7۲۶۱۶۴یا  ۰۹۱7۸۱۳7۱۱۹تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی۱۲۳۰۵۹۹ :
/۵۲۱۳م الف
امين ا ...عوضی پور کشکولی
شهردار خرامه

آگهي مناقصه عمومي
1400-919

نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ :روزنامه نیم نگاه
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ :روزنامه عصرمردم
شــهرداري شــیراز (منطقه یــک) در نظر دارد
لوله گذاری فاز  ۱بلوار بعثت حدفاصل کوچه  ۲۶و ۴۳الی بلوار استقالل
هر دو ضلع از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شــرایط واگذار
نماید .لذا از کلیه پیمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل مي آید.
اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته آب از سازمان برنامه
و بودجه یا اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشــته ابنیه از
سازمان برنامه و بودجه
با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز -
چهــارراه خلدبرین  -جنب پارک خلدبرین  -شــهرداری منطقه یک
مراجعه نمایند .ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن:
 ۰7۱۳۶۴7۶۰۶۴آماده پاسخ گویي ميباشد.
 مبلغ برآورد ۱۸,۴۵۴,۱۸۸,۶۶۲ :ریال
 مدت قرارداد  ۳ :ماه
 محل انجام کار :بلوار بعثت
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ریال بصورت ضمانت نامه
بانكی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه مالصدرا
شماره حساب  ۱۰۰۲۳۸۶۰۱۸بنام شهرداری منطقه یک شیراز برندگان
اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ می گردد.

آگهی مناقصه مرحله اول

شــهرداری نوجین در نظر دارد براساس
مصوبه شورای اســالمی شهر نوجین ،انجام
امورات مربوط به خدمات شــهری و فضای ســبز شهری را از طریق
مناقصه به یک شــرکت واجد شرایط به صورت حجمی واگذار نماید
لذا از کلیه شــرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید پس
از درج این آگهی جهت تحویل گرفتن اســناد مناقصه و جزئیات آن و
تحویل دادن پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری نوجین
مراجعه یا با شماره تلفن  ۰7۱۳۸7۶۳۲۳۹تماس حاصل نمایند.
-۱متقاضیان می بایســت پاکت حاوی فیش واریزی ســپرده به مبلغ
 ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰میلیــون ریال به شــماره حســاب  ۰۱۰۶۳۳۲۵۳۴۰۰۴نزد
بانک ملی شــعبه فراشبند یا ضمانتنامه شــرکت در مناقصه یا چک
تضمین شده بانكی و مدارک دال بر صالحیت و تجربه کاری شرکت
و پیشنهادات قیمت خود را حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت
دوم در دبیرخانه شهرداری نوجین ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
(در قالب پاکتهای الف-ب-ج)
-۲سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم و سوم در صورتی که
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری نوجین ضبط خواهد
شد.
-۳هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-۴ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.
تاریج درج آگهی نوبت اول۱۴۰۰/۹/۶ :
تاریخ درج آگهی نوبت دوم۱۴۰۰/۹/۱۳ :
آخرین مهلت تحویل پاکات :پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۹/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات :ساعت  ۱۰صبح ۱۴۰۰/۹/۲۵
شناسه آگهی۱۲۳۰۵۹7 :
/۵۲۱۴م الف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر نوجين
 جهت اخذ اسناد مناقصه با مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر،
کارت شناســایی به آدرس( :شیراز – چهارراه خلدبرین  -جنب پارک
خلدبرین  -شهرداری منطقه یک) اقدام گردد.
 آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات  :ساعت  ۱۴:۱۵روز سه شنبه مورخ
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۶بــه آدرس شــیراز – چهارراه خلدبریــن  -جنب پارک
خلدبرین  -شهرداری منطقه یک می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات :روز چهارشنبه ساعت  ۱۳:۰۰مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱7در
محل شیراز چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  ۳ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 تعدیل آحاد بها براســاس بخشــنامه شــماره  ۱۰۱/۱7۳۰7۳مورخ
 ۸۲/۹/۱۵سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد .شاخص مبنای
پیمان سه ماهه دوم سال  ۱۴۰۰می باشد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف
شهرداری موضوع ماده  ۱۰آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 کلیه شــرکت کنندگان در مناقصه موظف به ثبت نام در ســامانه
 VENDOR.SHIRAZ.IRمی باشند.
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سرمربی تیم فجر:

زمین حافظیه به درد مسابقات دسته سوم هم نمی   خورد
ایرنا :ســرمربی تیــم فوتبال فجرشــهید
سپاســی شــیراز با بیان اینکه زمین ورزشگاه
حافظیه شــیراز به درد مســابقات دسته سوم
هم نمی   خورد ،گفــت :ناگزیریم در این زمین
بازی کنیــم تا زمانــی که ورزشــگاه پارس
مهیا می   شود.
علی اصغرکالنتری روز جمعه در مصاحبه با
خبرنگار ایرنا افزود :برای تمام استان   هایی که تیم
در لیگ برتر دارند همه بسیج می   شوند و به آنها
کمک می   کنند اما در شــیراز اینگونه نیست و
زمین حافظیه برای یک جلســه تمرین پیش
از بــازی با ســپاهان که به آن عــادت کنیم
به ســختی دراختیارمان قــرار دادند که جای
تعجب دارد.
وی اضافــه کــرد ۲ :روز پیــش از بازی با
ســپاهان به هیات فوتبــال و اداره کل ورزش
و جوانــان شــیراز در خواســت دادیم که یک
جلســه تمرین در حافظیه انجام دهیم در حالی
که بازیکنان آمــاده حضور برای تمرین بودند
مســئوالن اجــازه ندادند و با کلــی چانه زنی
سرانجام نیمی   از زمین را در اختیارمان گذاشتند
اما این پایان ماجرا نبود.
کالنتــری اضافه کرد :جــای تعجب دارد
که رییس کمیته مســابقات سازمان لیگ برتر
فدراسیون فوتبال با باشگاه فجر تماس گرفتند
و گفتند که زمین ورزشگاه حافظیه عالی بوده
اما بازیکنان فجر در آن تمرین کردند و خراب
شده است ،حال این پرســش مطرح می   شود
که این چه چمنی اســت که برای یک جلسه
تمرین پیش از بازی و آن هم در نیمی   از زمین،
خراب می   شود؟
کی بود کی بود من نبودم
کالنتــری گفــت :بــرای پیگیــری اینکه
چه کســی به مســئول ســازمان لیگ تماس
گرفتــه و گفتــه بازیکنــان تیم فجــر زمین
عالی حافظیــه را خراب کردند ،بــا اداره کل،
هیات فوتبال اســتان و شــیراز تماس گرفتیم
اما آنها همــه اظهار بی اطالعــی می   کردند
و یادم بــه بــازی دوران کودکــی "کی بود
کی بود من نبودم" ،افتاد.

سرمربی تیم فجر تاکید کرد :زمین ورزشگاه
حافظیه در نخستین بازی که برابر تیم گل گهر
سیرجان داشــتیم با انتقاد شدید مربی این تیم
روبرو شد و ســپس مربیان استقالل تهران و
سپاهان نیز اعتراض کردند از این رو نمی   شود
با یک جلسه تمرین ما پیش از دیدار با سپاهان
زمین عالی به گفته آنها ،خراب شود.
کالنتری افزود :ســرمربی تیم ســپاهان در
کنفرانس خبری اعالم کرد ما فیلم بازی   های
تیم فجــر برابر صنعت نفت آبــادان و پیکان
تهران را دیدیم آنها روی زمین بازی مالکانه را
خوب انجام می   دادند و برای همین نمی   توانند
در زمین حافظیه بازی روان خود را دنبال کنند.
وی گفت :نمی   توانیــم و اینقدر هم بودجه
نداریم کــه بخواهیم برای انجــام بازی   های
خانگی به استانی که چمن مناسبی دارد ،برویم
از ایــن رو ناگزیر هســتیم در این زمین بازی
کنیم و این حق را داریم که یک جلسه در زمین
محل مسابقه تمرین کنیم.
ورزشــگاه حافظیه برای مسابقات
لیگ برتر تایید شد
یکم ابان ماه  ۱۴۰۰بــود که رئیس هیات
فوتبال فارس به خبرنگار ایرنا گفت :ســازمان
لیگ فدراسیون فوتبال ورزشگاه حافظیه شیراز
را بــرای بازیهای لیگ برتر تایید کرد و دیدار

باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز به گلهای تیم سپاهان
اعتراض کرد

ایرنا :باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با ارسال نامه ای به همراه فیلم صحنه   های بازی به کمیته
داوران فدراســیون فوتبال نسبت به  ۲گل به ثمررسیده توسط سپاهان اصفهان در هفته ششم لیگ
برتر اعتراض کرد.
مدیر رسانه باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت :در صحنه
اول که داور وســط خطا تشخیص نداد و کمک داور خطا اعالم کرد ،همان توپ ارسالی وارد دروازه
فجرسپاسی شد ،در حالی که خطا نبود.
حســین عمادی ادامه داد :همچنین در صحنه دیگری که منجر به گل دوم سپاهان شد ،خطای
محرز بازیکن حریف که پس از آن دســتان خود را باال گرفت ،روی حســین مهربان بازیکنان فجر
گرفته نشــد و همان توپ تبدیل به ضد حمله و گل دوم شــد در حالی که بازیکنان ما منتظر اعالم
خطا از سوی داور بودند.
حق باشگاه فجر ضایع نشود
عمادی تاکید کرد :این بازی تمام شــد و ما شکســت را پذیرا شــدیم اما این همه اشتباه داوری
علیه یک تیم در چند بازی ابتدایی لیگ جای پرســش دارد و درســت نیست که حق یک باشگاه و
یک شهر ضایع شود.
مدیر رســانه ای باشگاه فجر شــهید سپاسی شــیراز افزود :قضاوت این صحنه   ها را به مردم و
کارشناسان داوری واگذار می   کنیم.

درخشش بانوان فارس در مسابقات پومسه ناشنوایان جهان

ســه بانوی تکواندو کار استان فارس ،در رقابتهای جهانی پومسه ناشنوایان ،موفق به کسب
عنوان قهرمانی جهان شدند.
آرش فدعم سرپرست هیأت تکواندو استان فارس در مورد موفقیت بانوان پومسه کار فارس در
رقابتهای جهانی ناشــنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در این رقابتها خانم مریم
خدابنده در بخش پومســه انفرادی رقابتهای تکواندو ناشــنوایان  ۲۰۲۱جهان موفق به کسب
عنوان قهرمانی و نشان طالی جهان شد و عنوان برترین ورزشکار را نیز به خود اختصاص داد که
این افتخار بزرگ را باید به خانواده بزرگ تکواندو استان فارس تبریک گفت.
سرپرســت هیأت تکواندو فــارس در ادامه افزود :در بخش تیمی   پومســه رقابتهای جهانی
ناشــنوایان نیز تیم مریم خدابنده ،زهرا ابراهیمی   و فاطمه زارع که هر ســه از ورزشکاران مستعد
استان فارس هستند ،موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طالی جهان شدند.
فدعم همچنین بیان داشــت :با درخشــش بانوان اســتان فارس در ایــن رقابتها ،تیم ملی
کشورمان نیز عنوان قهرمانی جهان را بدست آورد.

تیم والیبال ساحلی ایران فینالیست آسیا شد

ایرنا :تیم ملی والیبال ســاحلی ایران با شکست قزاقستان به دیدار نهایی رقابتهای قهرمانی
مردان آسیا صعود کرد.
بــه گزارش ایرنا؛ مرحله نیمهنهایی رقابتهای والیبال ســاحلی قهرمانی مردان آســیا دیروز
(جمعه) با دو دیدار در پوکت تایلند پیگیری شد.
تیم ملی والیبال ســاحلی ایران (بهمن سالمی   و ابوالحسن خاکیزاده) در این مرحله به مصاف
تیم قدرتمند قزاقســتان رفت و دو بر صفر این تیم را شکســت داد .ملیپوشان ایران با اقتدار و با
امتیازهای  ۲۱بر  ۱۲و  ۲۱بر  ۱۴قزاقستان را شکست دادند و به دیدار نهایی راهیافتند.
تیم ملی والیبال ســاحلی ایران در دیدار نهایی این رقابتها امروز به مصاف اســترالیا (بورنت
پاول و مایکل کریســتوفر) میرود .سایت کنفدراســیون والیبال آسیا در گزارشی از این رقابتها،
از تیم ســالمی   و خاکیزاده به عنوان تیمی   مدعی نام برد که دو بازیکن با تجربه و جوان در کنار
هم به هماهنگی بســیار خوبی دســت یافتند AVC .در این گزارش به افتخارات بهمن سالمی   
به عنوان بازیکن با تجربه در ســالهای اخیر اشــاره کرد و از ابوالحسن خاکیزاده نیز به عنوان
بازیکن شگفتانگیز که در رقابتهای زیر  ۱۹و  ۲۱سال آسیا  ۲۰۲۱قهرمان شده است ،یاد کرد.
مازیار هوشمند و آرش رامسری مربیان تیمهای ملی و توفیق کابلی سرپرست کمیته ساحلی،
ملیپوشان ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.

تیمهای فجر شــهید سپاسی شیراز و گل گهر
ســیرجان در هفته دوم رقابتهای فوتبال برتر
ایران در این ورزشگاه برگزار میشود.
غالمعلی هنرپیشــه ،افزود :با توجه به زمان
کمی   که داشتیم مدیرکل ورزش و جوانان پای
کار آمد و حاصل آن تایید این ورزشــگاه برای
انجام بازی   های لیگ برتر بود.
وی ادامه داد :مشکل چمن ،رختکن   ها ،اتاق
کنفرانس ،اتاق داوران ،اســکوربورد ورزشگاه
حل شــد و خوشــحالیم از اینکه تیم فجر در
شیراز میزبانی می   کند.
مسئول سازمان لیگ پاسخ نداد
خبرنــگار ایرنا برای ادعای ســر مربی تیم
فجــر در مورد خراب کردن زمیــن حافظیه با
سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان
لیگ برتر فدراســیون فوتبال تماس گرفت اما
پاسخی دریافت نکرد.
به گزارش ایرنا ،سالهاســت که شیراز زمین
چمن مناســبی ندارد و همیشه با انتقاد مربیان
تیم   هــا روبرو بوده اســت طی این ســال   ها
ورزشــگاه حافظیه زیر سازی و زه  کشی شده
اســت و میلیاردها تومان خرج زیرساخت آن
شــده اما اینکه چمن آن خراب می   شــود یک
جای کار مشکل دارد در حالی که شیراز به شهر
گل و بلبل شهرت دارد که هوای بسیار مناسب

در چهار فصل دارد.
پــس از افتتاح ورزشــگاه پارس
تاکنون سه بار چمن آن سبز شده اما
همچنین پس از افتتاح ورزشــگاه  ۵۰هزار
نفری پارس شــیراز در فروردین ماه سال ۹۶
که شــرکت توســعه و تجهیز وزارت ورزش
مجری آن بود پــس از انجام چند بازی زمین
آن خراب شــد و با انتفاد تیم   های دسته یکی
روبرو شد.
هــم اینک چمن ورزشــگاه پــارس برای
ســومین باراست که اساســی بازسازی شده و
گفته می   شود چمن آن سبز شده است اما این
پرســش مطرح می   شــود که آیا این چمن آن
هم در شــهر گل و بلبل دیگــر زرد و ناهموار
نخواهد شد؟.
باید منتظر ماند و دید زمین چمن ورزشگاه
پارس که گفته می   شــود دیمــاه  ۱۴۰۰آماده
بهره   برداری و انجام مســابقه اســت آیا اتفاق
می   افتد؟ آیا ســرانجام شــیراز پس از سال   ها
صاحب یک زمین چمن مناســب می   شود که
دیگر هیچ بهانه بــرای تیم   ها باقی نگذارد هر
چند زمین صاف و یکدســت در کیفیت بازی
تیم   ها اثر مطلوبی دارد.
با پایــان یافتــن هفته ششــم در جدول
رده  بندی تیم ســپاهان اصفهــان با  ،۱۳امتیاز
در صدر ایســتاد ،تیم   هــای آلومینیوم اراک و
استقالل تهران هم با  ۱۲امتیاز به ترتیب دوم
و سوم هستند.
تیــم فجر سپاســی با هفت امتیــاز در رده
یازدهم است.
فجری هــا درهفتــه هفتم ایــن رقابت   ها
سه شــنبه نهم آذر در مشــهد به مصاف تیم
پدیده این شهر می   روندکه از ورزشگاه و زمین
چمن مناســبی همچون ورزشگاه ثامن مشهد
برخوردار هستند.
در رقابت   های فوتبــال دوره  ۲۱لیگ برتر
جام خلیج فارس  ۱۶تیم شرکت دارند و پس از
انجام  ۳۰بازی تیم قهرمان این دوره مشخص
خواهد شــد و  ۲تیم انتهــای جدول هم راهی
دسته یک می   شوند.

سرمربی تیم پارس آرا شیراز:
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نیاز به سالن تمرین و امکانات بیشتر داریم

ایرنا :ســرمربی تیم فوتسال بانوان پارس آرا شــیراز با بیان اینکه در شهر خودمان غریب
هستیم ،اعالم کرد :یک روز قبل از بازی با پیکان در کالنشهر شیراز دنبال سالن بودیم ،تیم
برای تمرین نیاز به سالن و امکانات بیشتر دارد.
ستاره زارع روز جمعه پس از شکســت تیمش مقابل تیم پیکان صدرنشین در مصاحبه با
خبرنگار ایرنا ،اظهار داشــت :تیم ما فوق العاده جوان و بومی   اســت ،یک برنامه سه ساله در
باشــگاه داریم و هدف این است که روی جوان   ها سرمایه گذاری کنیم تا در سال   های آینده
از آنها بهره ببریم.
وی در مورد تیم پیکان هم گفت :آنها از اول فصل مدعی قهرمانی بودند و شایســته این
عنوان هم هســتند و برابر ما هم با تمام قوا بازی کردند ما نیمه نخست بهتر بازی کردیم و
تنها یک گل آن هم از روی اشتباه فردی دریافت کردیم.
زارع ادامه داد :نیمه دوم متاسفانه بعد از پنالتی که برای حریف گرفته شد ،فکر می  کنم جای
بازبینی و کارشناســی دارد ،تمرکز بازیکنانم از دست رفت و گل  های بیشتری دریافت کردیم
ضمن اینکه یکی از بازیکنان تاثیرگذار ما مصدوم بود و به این بازی نرسید و یک بازیکن دیگر هم
سرما خورده بود برای همین هم دستمان برای تعویض بسته بود.
سرمربی تیم پارس آرا افزود :از اول فصل هم می   دانستیم که شرایط خیلی سختی داریم،
با احترام به تمام تیم   ها اما واقعا گروه ما با گروه یک اصال قابل مقایســه نیســت و از هفت
تیم حاضر در این گروه ،چهار تیم مدعی قهرمانی با داشــتن بازیکنان ملی پوش و با کیفیت
هستند.
زارع اضافــه کــرد :البته از شــرایط ناراضی نیســتم زیرا برای محــک بازیکنان جوان
موقعیت خیلی بهتری داریم که باید در کســب نتایج بدســت آمده لحاظ شود ،به هر صورت
تمام تالش و هدفمان این اســت کــه در هر بازی با برطرف کــردن ایرادها ،بازی بهتری
ارائه دهیم.
انتظار از مسئوالن استان
وی گفت :انتظار داریم مسئوالن استان و اداره کل ورزش و جوانان در این شرایط سخت
اقتصادی از بخش خصوصی که تیم   های فوتسال بانوان را تحت پوشش دارند ،حمایت کنند.
زارع گفت :زمانی که می   بینیم تیم   هایی همچون ســایپا تهــران و نامی   نو اصفهان که
شــرکت   های بزرگ و پولداری هســتند از حضور در مسابقات انصراف می   دهند اما تیم ما با
کمبودهای زیادی که دارد ســعی در حفظ این ســرمایه برای دختران جوان این استان دارد،
برای همین هم انتظار حمایت داریم.
دیدار تیم   های پارس آرا شیراز و پیکان تهران در هفته پنجم مسابقات فوتسال برتر بانوان،
دیروز جمعه در ســالن دانشگاه شیراز با نتیجه  6بر صفر به سود پیکان تهران پایان یافت و
این تیم همچنان با پنج بُرد جای خود را در صدر جدول محکم کرد.
نســیمه غالمی    ۲بار دروازه تیم پارس آرا را باز کرد و یاســمن پاکجو ،زیبا افروغ ،دیانا
نوروزی و سپیده زرین راد هم دیگر گل   های پیکان را به ثمر رساندند.
در پایان هفته پنجم و در گروه دوم تیم پیکان با  ۱۵امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم
پارس آرا هم با سه امتیاز در رده ششم جدول هفت تیمی   حضور دارد.
در گروه دوم این مســابقات تیم   های نصر فردیس کرج ،پیکان تهران ،ملی حفاری اهواز،
مس رفسنجان ،کیمیای اسفرین ،پارس آرا شیراز و هیات اصفهان قرار دارند.
تیم صنعت فجر شیراز دیگر نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال در گروه یک قرار دارد.
در رقابت   های فوتبال برتر بانوان  ۱۴تیم شــرکت دارند و در  ۲گروه به صورت دوره ای
بــا هم بازی خواهند کرد و در پایان مرحله گروهی چهار تیم از هر گروه به مرحله بعد برای
تعیین تیم قهرمان راه می   یابند.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

استفاده حداکثری هیات کاراته از ظرفیت   ها موجب بروز موفقیت   ها
در این رشته ورزشی شده است

مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفت :کاراته
دارای ظرفیت   های بســیاری در درون خود است
و هم افزایی ایجاد شــده در کنــار بهره مندی از
تمامی   ظرفیت   ها موجب شــده این رشته ورزشی
عملکردی مطلوب توام با افتخار آفرینی را از خود
به نمایش بگذارد.
به گزارش پایــگاه خبــری و تحلیلی ورزش
پــارس ،به نقــل از روابط عمومی   هیــات کاراته
استان فارس؛ عباس حاجی زاده در آیین تجلیل از
عملکرد هیات کاراته اســتان فارس ،افزود :کاراته
از منظــر اداره کل ورزش و جوانان یک رشــته
دو بعدی اســت که در هــر دو بخش همگانی و
قهرمانی در زمره هیات   هایی است که در اولویت
طرح آمایش مجموعه ورزش استان قرار دارد.
وی ضمن اشــاره بــه پیگیری ســاخت خانه
اختصاصی کاراته در ورزشــگاه پارس خاطر نشان
کرد :سیاست اداره کل ورزش و جوانان در توسعه
فضاهــای اختصاصی برای رشته   هایی   اســت که
در طرح آمایش ســرزمینی و ورزشــی در اولویت
هستند و سعی داریم با این رویکرد زیرساخت   های
مــد نظر رشــته   های مختلف از جملــه کاراته را
فراهم آوریم.
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس با تاکید
بر حفظ همدلی و هم افزایی ایجاد شده در کاراته
اســتان تصریح کــرد :وقتی بــه چینش اعضای
هیات رئیســه کاراته اســتان نگاهی می   اندازیم

متوجه می   شــویم نفراتی در ایــن بخش حضور
دارنــد کــه ســابقه مدیریــت در راس هیات در
گذشــته یا هیات   های دیگر را دارند و بهره مندی
از همین تجربیات موجبات رشــد و توسعه کاراته
را در سراســر اســتان بوجود آورده است که جای
تقدیر دارد.
عباس حاجی زاده از روسای هیات   های استانی
به عنوان ایثارگران امروز عرصه ورزش نام برد و
خاطر نشــان کرد :قدردانی از روسای هیات   های
ورزشــی کمترین کاری اســت کــه در حق این
عزیزان می توانیم انجام دهیم.
محسن ساالری معاون توسعه ورزش اداره کل

ورزش و جوانان فارس نیز طی ســخنانی اظهار
داشــت :روند رو به رشدی را در تمامی   ابعاد برای
کاراته در آینده متصور هســتیم و همواره شــاهد
درخشــش این رشــته ورزشــی در عرصه   های
مختلف بوده ایم.
وی با اشــاره به وجود نقصان در امر مدیریت
گفت :قطعا موفقیت   های کاراته در این مدت دور
از چشــم مســووالن نبوده اما این به منزله نبود
کاستی   ها نیست.
ســاالری در بخش دیگری از سخنان خود به
ســابقه پنجاه ساله فعالیت کاراته در استان فارس
اشاره کرد و تصریح نمود :پس از تهران این رشته

ورزشی در استان فارس فعالیت خود را آغاز نمود
و طی این ســال   ها قطار کاراته اســتان هرگز از
حرکت نایســتاده و همواره شــاهد افتخار   آفرینی
جامعه کاراته بوده ایم.
احمد مبارکی رئیس هیات کاراته استان فارس
نیــز در ادامه ایــن آئین اظهار داشــت :با وجود
مشکالت فراوان اقدامات بسیار ارزشمندی برای
توســعه کاراته در اســتان فارس با حمایت   های
مجموعه اداره کل ورزش و جوانان ،فدراســیون
کاراته و در ســایه همراهی خانواده بزرگ کاراته
در استان صورت پذیرفته است.
وی بــه افتتــاح خانه   های کاراته در ســطح
شهرستان   ها اشــاره کرد و گفت :تحقق این مهم
در ســایه همراهی روســای ادارات شهرستان   ها
صورت پذیرفته که جای تقدیر دارد.
مبارکی خــود را خدمتگذار جامعه کاراته خواند
و بیان داشــت :دســت تمامی   ارکان این رشــته
ورزشــی اهم از پیشکســوتان ،مربیان ،داوران و
قهرمانان را به گرمی   می فشــارم و پذیرای نقطه
نظرات صاحبنظران برای بهبود کیفیت خدمات در
تمامی   ابعاد هستم.
گفتنی است این آئین به همت اعضای هیات رئیسه
کاراته استان در جهت تقدیر و قدردانی از زحمات
احمد مبارکی رئیس هیات کاراته اســتان برگزار
شــد و در خاتمه بــا تقدیم هدایایــی از زحمات
رئیس هیات کاراته استان تجلیل به عمل آمد.

نایب قهرمانی مرکز آموزش مکانیزه نزاجا شیراز در مسابقات فوتسال
مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا شیراز نایب قهرمان مسابقات
فوتسال قهرمانی نیروی زمینی شد.
بــه گزارش پایگاه خبــری و تحلیلی ورزش پــارس ،مجتبی موالیی
مسئول کمیته فعالیت بدنی ورزش همگانی نیروهای مسلح استان فارس
گفت :مســابقات فوتسال قهرمانی نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری
اسالمی   ایران در استان خراسان رضوی مشهد مقدس به میزبانی پشتیبانی
منطقه  ۵با شرکت  ۱۶تیم از سراسر کشور برگزار شد که با نایب قهرمانی
تیم مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا شیراز به پایان رسید.
ســرتیپ ۲ابوالقاســم رضایــی فرمانــده ارشــد نظامی   ارتــش
در اســتان فــارس و کهگیلویــه و بویراحمــد و مرکــز آمــوزش
علــوم و فنون مکانیزه نزاجا نیز اظهار کرد :تربیت بدنی نزاجا همه ســاله
برابر تقویم ورزشی مسابقات را در  ۲۵رشته برگزار می   کند.
وی افــزود :مســابقات فوتســال قهرمانــی نزاجــا نیز بــه میزبانی

پشــتیبانی منطقه پنج مشــهد با حضور  ۱۶تیم از یگانهای ارتش ،تیم
فوتســال مرکز آموزش علوم و فنون شــیراز ،مرکــز آموزش آموزش ۰۶
تهران ،بهداشــت و درمان نزاجا ،تیپ  ،۴۱پشــتیبانی منطقه  ۵مشــهد ،
مرکز آمــوزش  ۰۲تهران ،مرکــز آموزش توپخانه اصفهــان ،تیپ ،.۳۵
مرکــز آموزش  ۰۵قرارگاه جنوب شــرق ،پهپاد ،تیپ ۱۷۷مشــهد ،گروه
 ۹۹تهــران ،مرکز آمــوزش  ۰۴بیرجند ،هوانیروز و تیپ  ۷۱به اســتعداد
 ۱۸۲ورزشکار در چهار گروه چهارتیمی   برگزار شد.
وی افزود :پس از پایان بازیهای مقدماتی مرکز آموزش علوم و فنون
شــیراز  ،مرکز آموزش توپخانه اصفهان،گروه  ۹۹تهران و تیپ  ۴۱ارومیه
به دیدار نیمه نهایی راه یافتند در فینال این رقابتها مرکز آموزش توپخانه
اصفهان توانســت با نتیجه  ۳بر  ۱مرکز آموزش علوم و فنون شــیراز را
شکســت دهد و قهرمان این دوره از رقابتها شــود ،مرکز آموزش علوم
و فنون نزاجا شــیراز نائب قهرمان شــد و تیم فوتسال تیپ  ۴۱بر سکوی

سوم ایستاد.
ترکیــب تیم مرکز آموزش علوم فنون مکانیــزه نزاجا در این رقابتها
مهدی کارآمد مربی و بازیکن ،اســماعیل خسروانیان ،علی رضا فریدونی،
علیرضا رحمانیان ،جواد ســوری ،مجتبی قیطاســی ،رحمان بیژنی ،وحید
دهقان ،حامد انصاری جابری و علی آموزگار به سرپرستی مجتبی موالیی
پا به این دوره از رقابت   ها گذاشتند.
رضایی گفت :سطح مسابقات بسیار عالی بود با توجه به اینکه مسابقات
بین کارکنان پایور به صورت رده ســنی آزاد برگزار شــد این مسابقات از
کیفیــت مطلوبی برخوردار بود و  ۱۶تیم آمده بودند تا قدرت خود را به رخ
حریفان بکشند.
وی در ادامه بیان داشت :مسابقات ورزشی باعث ایجاد نشاط و شادابی
در بین کارکنان شــده و همواره اســتقبال خوبی از این رقابتها هر ساله
به عمل میآید.
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صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

جلسات نقد جشنواره تئاتر استانی فارس
به دلیل مشکالت مالی لغو شد

احمد     رضا سهرابی

کانــون منتقــدان ،نویســندگان و
پژوهشگران فارس از لغو برگزاری جلسات
نقد و بررسی سی و دومین جشنواره تئاتر
استانی فارس خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از
روابط عمومی کانون منتقدان ،نویسندگان
و پژوهشــگران اســتان فارس ،به دلیل
مشکالت مالی و عدم هماهنگی از سوی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
برنامه نقد و بررســی آثار که پیش از این
قرار بود به صورت برنامه آنالین شــبانه
اجرا شود ،از سوی کانون لغو شد.
در متن بیانیه آمده است:
«در آخرین ســال برگــزاری واقعی
جشنواره تئاتر استانی فارس پاییز ،۱۳۹۸
پیــش از دوران منحــوس کرونا ،کانون
منتقدان نویسندگان و پژوهشگران فارس
در اقدامی خودجوش پیشــنهاد برگزاری
جلسات نقد و بررســی و انتخاب نمایش
برگزیده ســی امین جشنواره تئاتر استانی
فارس را بــه انجمن هنرهای نمایشــی
اعالم کرد.
رویدادی که به گواه ســخنان اســتاد
خاکی و استاد عطاا ...کوپال از داوران آن
دوره اتفاقی شــگفت انگیز و قابل توجه
بود که پس از ســالیان سال آرای هیأت
داوران و منتقدان یکســان باشــد و هر
دو کار برگزیــده داوران ،دو کار برگزیده

منتقدان هم باشد.
در آن سال بی هیچ چشمداشت مالی
تندیس ویژه کانون منتقدان توسط یکی از
اعضــا طراحی ،ســاخته و تهیه شــد و
منتقدان حاضر در جشنواره تنها با دریافت
لوح تقدیر و بدون دریافت هیچ دستمزدی
این اتفاق را به شکلی رسمی و قابل توجه
رقم زدند.
در دوره قبل هم برگزاری جشــنواره
بــا بازبینی و داوری از طریــق فیلم آثار
انجام شــد و بر خالف انتظار هنرمندان
تئاتر ،در حالی که تمامی جشــنوارههای
تئاتر اســتانی در کل کشور همانند دوران
پیــش از کرونا و با حضــور مخاطبان و
گروههــای شــرکت کننده برگزار شــد،
سی و دومین جشنواره تئاتر استانی فارس
از  ۴آذر به   صــورت حضــوری اما بدون
حضور مخاطبان و حتی ســایر گروههای
حاضر در جشنواره برگزار میشود.
در شــرایطی که گویی دیگر آموزش،
تبــادل تجربه و دیدن تئاتر برای کســی

اهمیت ندارد و کرونا و مشــکالت مالی
به عنوان دالیل این اتفاق از ســوی اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فارس
مطرح میشــود ،بــا احترام بــه حضور
هنرمندان عاشــق ،ســختی کشــیده و
بی  دفاع هنر تئاتــر که اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فارس حتی در بحث
هزینه اســکان و خورد و خوراک آنها به
گفته تصمیم   گیرندگان آن اداره محترم در
مضیقهای عجیب قــرار دارد ،از برگزاری
حضوری و آنالین جلســات نقد و بررسی
معذوریم.
شاید همان حداقل هزینه رفت و آمد
و خوراک این چنــد منتقد بتواند یاری گر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
برای انجام امور محوله باشد.
کانــون منتقــدان ،نویســندگان و
پژوهشــگران فارس ضمن اســتقبال از
یادداشــتها و نقدهای مکتوب منتقدان
و نویســندگان اجراها به اطالع میرساند
آمادگی دارد مطالب ارســالی را به   صورت
مکتــوب از طریــق فضاهــای مجازی
هنرمندان تئاتر و درگاه تئاتر فارس منتشر
و انعکاس دهد.
که به قول خواجه اهل راز:
ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشــید باید از این ورطه رخت
خویش»

اختتامیه دومین رویداد ملی میراث فرهنگی به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد
ایسنا :آیین اختتامیه «دومین رویداد ملی میراث فرهنگی
با محوریت میراث روســتایی ایران» به میزبانی دانشــگاه
شیراز برگزار شد.
مدیر برنامهریزی فرهنگی اجتماعی دانشــگاه شیراز در
این مراســم گفت :تحقیقات و پیشبینیها نشان میدهد،
پــس از پایان همه گیری کوید  ۱۹و تغییر ســبک زندگی
افراد ،ســفر به روســتاها افزایش خواهد یافت و این اقبال
به گردشــگری روستایی ،پیامدهای بســیارخوبی میتواند
داشته باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از دانشــگاه شــیراز معصومه
محــرر افزود :از طرفــی یکی از دغدغههایــی که در این
خصوص ایجاد میشود این است که با افزایش گردشگران
به روســتاها و وجود عوامــل دیگری مانند تغییر ســبک
زندگی روســتاییان عزیز ،شــاهد چه تغییراتی در فرهنگ
روســتایی خواهیم بود؟ از همینرو ،به   منظور پاسداشــت
میراث فرهنگی روســتایی ایران ،محور دومین رویداد ملی
میراث فرهنگی“،میراث روستایی ایران” قرار داده شد و از
اردیبهشتماه با حضور صاحبنظران و پژوهشگران مختلف
و با برگزاری نشســتهای تخصصــی ،تورهای مجازی،
مســابقه تولید محتوا و برنامههــای متعدد ،این موضوع در
کانون توجه قرار داده و واکاوی شد.
او تأکید کرد :میراث روســتایی یکی از ســرمایههای

ارزشمند ماســت که توجه بدان ضروری است و به همین
دلیل اختتامیه این رویداد پایان راه نیست بلکه آغازی است
برای اقدامات تاثیرگذار آینده.

گردشــگری و زنجیــره خدمــات مرتبط با آن ،پوشــاک،
صنایع  دســتی ،کشــاورزی و صنایع غذایی ،تکنولوژی و
مهندســی ،منابع طبیعی و محیط زیســت ،صنایع خالق و

عضو هیأت علمی بخش مدیریت گردشــگری دانشگاه
شیراز در ادامه به معرفی مسابقه طرح کسب و کار روستایی
بــا محورهای کســب و کار دیجیتــال در فضای مجازی،

فرهنگی و کار آفرینی اجتماعی پرداخت.
محرر خاطرنشــان کــرد :از مزایای این رویــداد که تا
 ۲۵آذرماه زمــان دریافت طرح دارد میتــوان به پذیرش

ســه طرح در پــارک ملی علــوم و فناوریهــای نرم و
صنایع    فرهنگی ،پذیرش ســه طرح در پارک علم و فناوری
استان فارس و بهرهمندی از خدمات و تسهیالت  ۲میلیارد
و  ۵۰۰میلیــون ریــال برای هر طرح ،ارائه تســهیالت از
صنــدوق کار آفرینی امید بــه ارزش  ۵۰۰میلیون ریال به
 ۵طرح  ،اشاره کرد.
علی حفیظی ،معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه
شیراز نیز به اهمیت میراث فرهنگی پرداخت و اظهار کرد:
معموال بــه بعد اقتصادی میراث فرهنگی توجه بیشــتری
میشــود ،اما بعد فرهنگی آن بیشــتر از بعــد اقتصادی،
بهدلیل ارتباط بین نســلی که ایجــاد میکند ،برای ملتها
ارزشمند است.
او تأکیــد کرد :میراث فرهنگی میتواند نبوغ فرهنگی و
هنری نسلها را انتقال دهد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز از لزوم توجه
دانشــگاهها به این حوزه سخن گفت و برگزاری این رویداد
را بهعنوان رسالت دانشگاهی قلمداد کرد که باهدف ارتقای
سطح میراث فرهنگی و گردشگری کشور انجام شده است.
حفیظــی ابــراز امیدواری کــرد که بــا گردهمآمدن و
همافزایی دســتگاههای مختلف استان و جمع توانمندیها
بتوان برای میراث روســتایی و گرشــگری آیندهای بهتر
رقم زد.

خانه انیمیشن فارس در جهرم افتتاح شد
ایرنا:همزمان با ششــمین روز از هفته بسیج ،خانه انیمیشن فارس در جهرم
با اعتبار اولیه  ۳۰۰میلیون ریال افتتاح شد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس روز جمعه در آئین افتتاح این خانه در
جهرم گفت :بسترســازی و ایجاد خانههای هنری یکی از اهداف و رسالتهای
سازمان بسیج هنرمندان فارس است.
مجید میکائیلی افزود :امروز هنر موشــن و انیمیشــن یکی از هنرهای نو و
تاثیرگذار است که با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی که توسط کانون
بسیج هنرمندان جهرم شناسایی و معرفی شده بودند مجوز ایجاد خانه انیمیشن
فارس به محوریت شهرســتان جهرم از سوی سازمان بسیج هنرمندان فارس
صادر شد.
وی تأکید کــرد :عالوه بر تولید محتواهای گوناگون ،شناســایی و آموزش
استعدادهای هنری این عرصه باید در دستور کار مجموعه خانه انیمیشن فارس
قرار بگیرد تا با گســترش ســاختاری مجموعه ،زمینه افزایش تولیدات هنری
اثربخش برای تعالی جامعه را به دنبال داشته باشد.
در ادامــه فرماندار ویژه شهرســتان جهــرم با تبریک به مجموعه بســیج

شهرستان که توانستند اعتماد سازمان بسیج هنرمندان فارس را با ارائه تولیدات
حرفــهای و موثر جهت افتتاح این خانــه با محوریت جهرم را جلب کند ،گفت:
هدف از راهاندازی این طرحها ،تولید نمایشــنامههای رادیویی و آثار پویانمایی
در حوزههای مختلف است.
مهدی شــفیعیان افزود :امروز باعث افتخار ماســت که جوانان جهرمی در
عرصههای مختلف هنری در ســطح استان و کشور حرف برای گفتن دارند که
شاهد آن همین اتفاق خوبی است که امروز در جهرم رقم خورد.
فرمانده ســپاه جهرم نیز با تشکر از میکائیلی به دلیل حسن ظن به کانون
بسیج هنرمندان جهرم و همراهی خوب در ایجاد خانه انیمیشن فارس در جهرم،
بیان کرد :امیدوارم شــاهد حمایتهای ویژه مسئوالن استانی و شهرستانی در
حمایت از این خانه و مجموعه فعال حاضر در آن باشیم.
در ادامه ســرهنگ غالمعلی احمدی جابری گفت :با پیگیری مســئوالن و
هنرمندان جهرم ،در آینده نزدیک امکانات و تجهیزات بیشــتر برای اســتودیو
صدا و ســایر امکانات تکمیلکننده تولیدات انیمیشنی به این مجموعه افزوده
خواهد شد.

ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس گفت :نزدیک
به  ۳۵هزار عنوان کتاب از سوی شهروندان این استان در طرح
پاییزه کتاب خریداری شــده که این رقم  ۷درصد از کتابهای
فروخته شده این طرح در کشور محسوب میشود.
صابر سهرابی ،روز جمعه با اشاره به طرح پاییزه کتاب که از
 ۲۹آبان تا  ۳آذرماه جاری همزمان با سراســر کشور در استان
فارس نیز برگزار شده است ،اظهار کرد :تعداد کتابفروشیهای
شرکتکننده امسال استان فارس  ۵درصد از کل کشور است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس ،ادامه
داد ۵۱ :کتابفروشی اســتان که  ۴۰کتابفروشی در شیراز و ۱۱
کتابفروشی در شهرستانها بودهاند ،نزدیک به  ۲۰میلیارد ریال
کتاب را امسال در طرح پاییزه کتاب فروختهاند.
ســهرابی افزود :مردم فارس در طرح پاییزه کتاب امســال،
 ۸درصد ارزش کتابهای خریداری شــده کشور را برای خرید
کتاب ،هزینه کردند.
بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران از
بیســتوچهارم آبان تا یکم آذر  ١٤٠٠با شعار «جای خالی را با
کتاب خوب ُپرکنیم» در سراسر کشور برگزار شد.

 ۹۴فیلم متقاضی حضور در فجر چهلم

بر اســاس اعالم روابطعمومی جشنواره فیلم فجر ۹۴ ،فیلم
متقاضی حضور در این رویداد شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره،
با پایان مهلت ثبت نام و بررسیهای انجام شده توسط دبیرخانه
چهلمین جشنواره فیلم فجر ،آمار فیلمهای بلند سینمایی متقاضی
شــرکت در این رویــداد پس از تطبیق با مقررات اعالم شــد.
در پــی پایــان مهلت قانونی ثبتنام متقاضیان شــرکت در
چهلمیــن جشــنواره فیلم فجر در ســاعت  ۲۴روز یکشــنبه
 ۳۰آبان  ،۱۴۰۰بر اســاس اعالم دبیرخانه جشــنواره ۹۴ ،فیلم
بلند سینمایی متقاضی شرکت در این دوره از جشنواره شدند.
ارایه  ۷۴فیلم به هیات انتخاب
این فهرســت جهت تطابق با آئیننامه و مقررات جشنواره
و احراز موارد قانونی اعالم شــده در فراخوان جشنواره چهلم،
مورد بررســی قرار گرفت و فهرست نهایی آثار شامل  ۷۴فیلم
سینمایی به هیأت انتخاب جشنواره ارائه خواهد شد.
بر اســاس فراخوان جشــنواره چهلم ،بازبینی فیلمهای بلند
سینمایی متقاضی حضور در جشنواره از دهم آذر آغاز و اسامی
حداکثر  ۲۲فیلم ســینمایی راهیافته به بخش مسابقه سینمای
ایران تا  ۵دی اعالم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســال گذشــته مجموع ًا  ۱۱۰فیلم
فرم تقاضای حضور در ســیونهمین جشــنواره فیلم فجر را پر
کرده بودند.
چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی
به دبیری مســعود نقاشزاده از  ۱۲تــا  ۲۲بهمن  ۱۴۰۰برگزار
خواهد شد.

 ۳حضور بینالمللی برای
«مردن در آب مطهر»

فیلم ســینمایی«مردن در آب مطهــر» نوید محمودی در
سه جشنواره بین المللی نمایش داده میشود.
به گزارش ایســنا« ،مردن در آب مطهر» به نویســندگی و
کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشــید محمودی
در جشنواره های باســتاو در آلماتی قزاقزستان (نهمین دوره)،
خــروس طالیی (چهلمین دوره) در فوجیان چین و اســتکهلم
سوئد (دوازدهمین دوره) به نمایش گذاشته میشود.
«مردن در آب مطهر» فیلم برگزیده جشنواره فجر در جشنواره
فیلم بوسان جایزه ویژه «کیم جی سئوک» را دریافت کرده است.
عاشــقانه برادران محمودی قصه چنــد جوان مهاجر افغان را
روایت میکند که قصد رفتن به اروپا را دارند.
علی شادمان ،ندا جبرائیلی ،متین حیدرنیا  ،صدف عسگری،
ســوگل خلیق ،علیرضا آرا ،امیررضا رنجبران ،خیام وقار ،پیمان
مقدمــی ،مهتــاب جعفری ،فرید اســحاقی ،فاطمه شــکری،
محیــا رضایی ،فاطمه میرزایی و علیرضــا مهران در این فیلم
نقش  آفرینی کرده اند.

 ۲جایزه «ایدفا»
به سینمای مستند ایران رسید

در پایان مراسم حکم مدیریت خانه انیمیشن فارس به مدت یکسال از سوی
سازمان بسیج هنرمندان فارس به صالح حکمتیفرد اعطا شد.
این مراســم با حضور ریاست سازمان بسیج هنرمندان فارس ،فرمانده ناحیه
مقاومت بســیج سپاه جهرم ،معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم،
رئیس شورای اسالمی شهر جهرم و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

پیش تولید تله فیلم سبکبال عاشق؛ آخرین پرتره از یک قهرمان در شیراز
در هفته بســیج؛ پیش تولید تله فیلم ســبکبال عاشــق؛ آخریــن پرتره از
یک قهرمان در شیراز جلو دوربین رفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس؛ تله فیلم سبکبال عاشق؛ آخرین پرتره از یک قهرمان در
شیراز روبروی دوربین رفت.
اکبرچمن نژادیــان ،تهیهکننده و کارگردان این فیلم ،آن را ارزشــی خواند
و گفت :در این فیلم تالش میشــود بیشــتر از ظرفیتهای بومی شیراز بهره
گرفته شود.
وی بازیگرانی که تا کنون به این فیلم پیوســتهاند را شهرام عبدلی ،مهدی

مردم فارس در طرح پاییزه
 ۳۵هزار عنوان کتاب خریدند

امینیخواه ،حســن اسدی ،نصرت میرعظیمی و تنی چند از هنرجویان آکادمی
بازیگری موج دانســت و افزود :فیلم سبکبال عاشق ،داستان قهرمانان کوچک
و بزرگی است که پیرامون ما ،گمنام ،برای سرافرازی میهن جانفشانی میکنند
و مردمک چشــمان ما با مردمک چشمانشان آشنا نیست و گاهی راه نگاهمان
را از نگاهشان کج میکنیم.
گفتنی اســت اکبر چمننژادیان کارگردان ،تهیهکننده و نویسنده فیلمهای
همچون ســریال خورشید بر نیزه شبکه فارس در سال  ،96شهرام پاپر در سال
 ،97فیلم باران در ســال  ،98آشــغالیها و گمشدهای در بهشت در سال  98و
آخرین تراژدی در سال  99را در کارنامه خود دارد.

ســی و چهارمین جشــنواره بینالمللی فیلم مستند آمستردام
(ایدفا) ،برندگان بخشهای مختلف خود را معرفی کرد.
به گزارش ایسنا ،در این رویداد که به عنوان معتبرترین جشنواره
سینمای مستند جهان شناخته میشود ،فیلم «آب ،باد ،خاک ،نان»
ســاخته مهدی زمان پور کیاسری تقدیر ویژه هیات داوران بخش
مســتند کودک و جوان را دریافت کرد و «چهره پرداز» ســاخته
جعفر نجفی نیز جایزه فیپرشــی (انجمن بینالمللی منتقدان فیلم)
را همــراه با جایزه نقدی  ۵هزار یورویی بــه خود اختصاص داد.
امســال جایزه بهترین فیلم مســتند بلند بخش مسابقه اصلی
ایدفا به «آقای لندزبرگیس» ساخته «سرگئی لوزنیتسا» محصول
مشــترک لیتوانی و هلند تعلق گرفت و جایزه بهترین کارگردانی
هن بــه «کودکان مه» ســاخته «دیم ها لو» از ویتنام رســید.
مستند «من سعی می  کنم فراموش نکنم» ساخته پگاه آهنگرانی
در نخستین نمایش جهانی خود در بخش مسابقه مستندهای کوتاه
جشــنواره ایدفا ،مستند «مشق شب» ساخته عباس کیارستمی در
بخش «تمرکز :زمان آینده» و مســتند «مشــق امشب» ساخته
مشــترک اشــکان نجاتی و مهران نعمتاللهی حاضر در بخش
« »Luminousنیــز دیگر نمایندگان ســینمای ایران در این
رویداد سینمایی بودند.

