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اسـتاندار فارس اعالم کرد :برای پیشـبرد طرح مسـکن ملی تاکنون زمین در  ۲۴شهرسـتان
فـارس تامیـن شـده و ضـروری اسـت تـا پایـان آذرمـاه جـاری تکلیـف تامیـن زمیـن سـایر
شهرسـتانها نیـز مشـخص شـود.دکتر محمدهـادی ایمانیـه اسـتاندار فـارس در جلسـه
شـورای مسـکن اسـتان بـا بیـان اینکـه طبـق پیشبینی هـای ...
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در نشست نمایندگان استان در مجلس  ،امام جمعه شیراز و استاندار مطرح شد؛

آب و اشتغال دو دغدغه فارس در سال 1401

اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه رویکردهـای محـوری و اولویت هـای اسـتان پیـش از تدویـن بودجـه بایـد کاملا
مشـخص باشـد ،عنـوان کرد :تالش هـای الزم در ایـن زمینه باید پیـش از تدوین بودجه انجام شـود.با پیشـنهاد دکتر

رئیس جمهور در اجالس اکو :منافع منطقهای آمریکا با ما سازگار نیست

محمدهـادی ایمانیـه ،جلسـه هم اندیشـی در خصوص بودجـه  ۱۴۰۱با حضور نماینـده ولی فقیه در اسـتان و نمایندگان
فـارس در مجلس شـورای اسلامی برگزار شد.اسـتاندار فارس در این جلسـه با اشـاره بـه اینکه رویکردهـای محوری

امضای قرار داد سه جانبه سوآپ گاز بین ایران ،ترکمنستان و آذربایجان
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و اولویت هـای اسـتان پیـش از تدویـن بودجـه بایـد کاملا مشـخص باشـد ،عنـوان کـرد :بررسـیهای میدانـی در
سـفرهای شهرسـتانی و آمـار و اطالعـات موجـود نشـان می دهـد در حـال حاضـر کمبـود آب به یکـی از ...

رئیسی :اجازه اخالل در روابط ایران ،ترکیه و آذربایجان را ندهیم
2

مذاکرهکنندگان جدید ایران؛ به دور از جناحبندی در راه رفع تحریمها
ایرنـا :تیـم جدیـد مذاکـره کننـده هسـته ای ایـران بـه
سرپرسـتی علـی باقـری معـاون وزیـر امورخارجـه از
روز گذشـته راهـی ویـن شـده اسـت تـا در دور جدیـد
مذاکـرات کـه از امـروز آغـاز میشـود ،بـا نماینـدگان
کشـورهای  ۴+۱شـرکت کنـد.
ترکیـب تیـم جدیـد مذاکـره کننـده هسـته ای در ویـن
نشـان میدهـد کـه راهبـرد دولـت سـیزدهم بـرای
حضـور در مذاکـرات و رسـیدن بـه هـدف نهایـی یعنـی
رفـع تحریمهـای ظالمانـه وغیرقانونـی ،تغییـرات
قابل توجهی نسبت به قبل داشته است.
بـا نگاهـی بـه ترکیـب تیـم مذاکـره کننـده بـه ویـژه
متخصصـان اقتصـادی حاضـر در تیـم و سـوابق
گسـترده آنهـا در زمینـه اقتصـاد بیـن الملل ،مشـخصا
میتـوان بـه عـزم جـدی ایـران بـرای دسـتیابی به یک
توافـق دقیـق و جامـع سیاسـی -اقتصـادی پـی بـرد.
نکتـه قابـل تامـل دیگـر عـدم توجـه بـه گرایشهـای
سیاسـی بـرای انتخـاب اعضـای اقتصـادی تیـم
مذاکـره کننـده اسـت .تقریبا همه اعضـای متخصص
اقتصـادی در تیـم مذاکـره کننـده ،در دولتهـای
پیشـین دارای مسـئولیتهای ارشـد سیاسـی،
اقتصـادی و بیـن المللـی بودهانـد.
بـا توجـه بـه ایـن مسـائل ،تیـم مذاکـره کننـده بـه دور
از جنـاح بنـدی و گرایشهـای سیاسـی داخلـی ،در
ویـن بـرای رفـع تحریمهـای غیرقانونـی با کامـل ترین
ترکیـب و دسـت پـر پـای میـز مذاکـره خواهد نشسـت.
مهـدی صفـری ،معـاون دیپلماسـی اقتصـادی ،رضـا
نجفـی ،معـاون امـور حقوقـی و بیـن المللـی،ابراهیـم
شـیبانی ،رییـس کمیسـیون اقتصـادی شـورای
راهبـردی روابـط خارجـی ،علـی فکـری ،معـاون
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی و رییـس کل سـازمان
سـرمایه گذاری ،احمـد اسـدزاده ،سرپرسـت معاونـت
بیـن الملـل و بازرگانـی وزارت نفـت و غالمرضا پناهی،
عضـو هیـأت عامـل و معـاون امـور ارزی و بیـن الملل
بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران مذاکـره
کنندگانـی هسـتند کـه علـی باقـری مذاکـره کننـده
ارشـد کشـورمان را در ویـن همراهـی میکننـد.
سرپرسـت نمایندگـی جمهـوری اسلامی ایران اعلام

کـرد تیـم مذاکراتـی بلندپایـه جمهـوری اسلامی ایران
بـه ریاسـت علـی باقـری معـاون سیاسـی وزارت
خارجـه طـی دو روز گذشـته مالقاتهـای دو جانبـه
و سـه جانبـه ای را در سـطوح کارشناسـی و سـطح
روسـای هیأتهـای چیـن و روسـیه و نیـز بـا
هماهنگ کننـده اتحادیـه اروپـا آقـای انریکـه مـورا
برگـزار کـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه گفـت و گوهـای اصلـی
کمیسـیون مشـترک برجـام امـروز در محـل هتـل
کوبـورگ بـا حضـور هیأتهـای اصلـی عضـو توافـق
هسـتهای برگـزار خواهـد شـد.

ترکیـب تیم ایران در وین نشـان می دهـد اکثر اعضای
تیـم مذاکـره کننـده بویـژه اعضـای ارشـد و رئیـس آن
دارای سـابقه یا مسـئولیت اقتصادی هستند و با هدف
رفـع تحریم هـا در مذاکـرات حضـور یافتـه انـد .طبـق
گفتـه یـک دیپلمات ارشـد روس حضور برخـی مقامات
ارشـد اقتصـادی بـه معنـای جدیـت ایـران و تسـریع
در مذاکـرات و پرهیـز از فرسایشـی شـدن آن اسـت.
میخائیـل اولیانـوف ،نماینـده دائـم روسـیه در
سـازمانهای بیـن المللـی در وین ،در حسـاب کاربری
توییتـر خـود نوشـت :ترکیـب جدیـد هیـأت ایـران در
مذاکـرات ویـن بسـیار چشـمگیر اسـت ،به عقیـده من
بایـد ایـن ترکیـب را دلیلی بـرای اهداف جـدی ایران در
مذاکـرات تفسـیر کـرد.

مذاکـرات بـرای رفـع تحریمهـا بسـیار پیچیـده و
چنـد بعـدی اسـت .بـه همیـن دلیـل نماینـدگان
دسـتگاههای مختلف اعم از حوزههای بانکی ،انرژی،
حمـل و نقـل ،در تیـم مذاکـره کننـده حضـور دارنـد.
یکـی از موضوعاتـی کـه در دوره هـای گذشـته دربـاره
ترکیـب مذاکـره کننـدگان ایرانـی در مقایسـه بـا تیـم
طرفهـای مقابـل مطـرح میشـد ایـن بود کـه ترکیب
تیـم مقابـل دسـت کـم سـه برابـر تیـم ایـران بـود و
همیـن امـر باعـث می شـد تیـم ایـران بـا مشـکالتی
مواجـه شـود.
دو مـاه پیـش دسـتگاههای درگیـر بـا تحریـم نامـهای
از وزارت امـور خارجـه دریافـت کردنـد .در ایـن نامـه
خواسـته شـده بـود بـرای تقویـت تیـم مذاکـره کننـده
کارشناسـانی معرفـی کننـد کـه واجـد سـه خصوصیت
باشـند؛ بـه موضوعات حوزه کاری خود اشـراف داشـته
باشـند ،پیچیدگیهـا و ظرایـف تحریـم را بشناسـند و با
حقـوق بیـن الملل آشـنایی داشـته باشـند.
ایـن نامـه را تمـام دسـتگاههایی کـه بـه نوعـی درگیـر
تحریمهـا بودنـد ،از جملـه وزارت امـور اقتصـادی و
دارایـی بانـک مرکـزی وزارت صمـت ،وزارت نفـت،
وزارت راه و شهرسـازی دریافـت کردنـد .علاوه بـر این
بـا هـدف اسـتفاده از تجـارب تیـم سـابق ،تصمیـم بـر
این شـد کـه از ترکیـب کارشناسـان تیم مذاکـره کننده
در وزارت امـور خارجـه کاسـته نشـود و حتـی بـر تعـداد
آنهـا افزوده شـود.
دولـت سـیزدهم خواهـان مذاکراتـی بـا هـدف رفـع
تمامی تحریمهاسـت از جملـه تحریمهایـی کـه پـس
از خـروج امریـکا از برجـام وضـع شـده و یـا عناویـن و
برچسـب آن هـا تغییـر کـرده اسـت ،همچنیـن برخـی
تحریمهـای وضـع شـده در دولـت اوبامـا کـه مانـع
انتفـاع ایـران از توافـق هسـته ای شـده اسـت.
ترکیـب تیـم ایـران در مذاکـرات نشـان می دهـد کـه
مقامـات کشـورمان بـر نتیجـه بخـش بـودن مذاکرات
و پرهیـز از فرسایشـی شـدن آن تاکیـد دارنـد .اگـر
طـرف مقابـل نیـز اراده جدی برای دسـتیابی بـه توافق
داشـته باشـد ،دسـتیابی بـه نتایـج عملـی امـکان پذیـر
است.

اولیانوف :فضای مثبت برای مذاکرات وین مهیاست
ایرنا:میخائیـل اولیانـوف نماینـده دائـم روسـیه در
سـازمان های بیـن المللـی در ویـن گفت که فضـا و روحیه
بـرای از سـرگیری مذاکـرات ویـن پیرامـون توافـق برجـام
مثبـت اسـت و امـکان توافـق وجـود دارد.
اولیانـف در گفـت و گـو بـا ریانووسـتی در ارزیابـی خـود از
مذاکـرات احیـای برجـام و رفـع تحریم هـای غیرقانونـی
علیـه ملـت ایـران تصریـح کـرد :نگـرش مثبـت اسـت،

بـه ایـن معنـا کـه بایـد تمـام تالشهـا بـرای تکمیـل
موفقیتآمیـز مذاکـرات انجـام شـود .وی گفـت :الزم
اسـت تمـام تلاش خـود را بـرای تکمیـل موفقیـت آمیـز
مذاکـرات بـر سـر بازگشـت بـه توافـق هسـته ای انجـام
دهیـم ،احتمال دسـتیابی بـه توافق همچنان باقی اسـت.
اولیانـوف همچنیـن دیـروز در توئیتـی نوشـت :ترکیـب
هیـأت ایـران در گفتوگوهـای ویـن چشـمگیر اسـت.

مـن معتقـدم کـه ایـن بایـد بهعنـوان دلیلـی بر نیـت جدی
(ایـران) تفسـیر شـود.مذاکرات پیشـین در  ۲۰ژوئـن ( ۳۰
خـرداد) بـه پایان رسـید.مذاکرات ایران با کشـورهای گروه
 ۴+۱پـس از چندیـن مـاه وقفـه قـرار اسـت روز دوشـنبه
 ۸آذر در ویـن از سـرگرفته شـود .ایـن اولیـن مذاکـرات
برجامی ایـران در دولـت سـید ابراهیم رئیسـی اسـت که در
سـطح معاونـان وزیـر امـور خارجـه انجـام می شـود.

مدیر پروژه واکسن «فخرا»:

شهید فخریزاده  ۶ماه قبل از کرونا یک حادثه زیستی را پیشبینی کرد
مهر:شـهید فخـریزاده  ۶مـاه قبل از کرونـا یک حادثه
زیسـتی را پیشبینی کـرده بود.
مدیـر پـروژه واکسـن «فخـرا» گفت :شـهید فخریزاده
 ۶مـاه قبـل از ورود ویـروس کرونـا در جهـان ،وقـوع
حادثـه زیسـتی را پیشبینـی کـرده بـود.
احمـد کریمی ظهـر یکشـنبه در مراسـم رونمایـی از
ِا ِلمـان «پـدر برنامـه اتمـی و حافـظ بزرگتریـن اسـرار
هسـتهای ایـران» کـه در محـل شـهادت شـهید
«محسـن فخـری زاده» در آبسـرد دماونـد برگـزار شـد،

طـی سـخنانی بـا بیـان اینکه شـهید فخـری زاده  ۶ماه
قبـل از ورود ویـروس کرونـا در جهـان «وقـوع حادثـه
زیسـتی» در جهـان را پیـش بینـی کـرده بـود ،گفـت:
بـا ورود ویـروس کرونـا و شـروع مراحـل تولیـد واکسـن
شـهید محسـن فخری زاده پیـش از شـهادت داوطلب
تسـت نخسـتین واکسـنی بود کـه هنوز در مرحلـه اولیه
تأییـد نشـده بود.مدیـر پـروژه واکسـن «فخـرا» افـزود:
شـهید فخـری زاده هـر هفتـه پیگیـر تولید واکسـن بود
و اصـرار بـه شـروع کار داشـت.

آغاز بررسی الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور
ایسـنا:معاون اول رییـس جمهـور ضمـن قدردانـی از رأی اعتمـاد نماینـدگان مجلـس
شـورای اسلامی به یوسـف نـوری وزیـر آمـوزش و پـرورش ،از زحمـات و تالش هـای
علیرضـا کاظمـی در دوران مسـئولیت وی در ایـن وزارتخانـه تقدیـر کـرد .در جلسـه
بعد از ظهـر دیـروز هیـأت وزیـران که بـه ریاسـت محمد مخبر معـاون اول رییـس جمهور
برگـزار شـد ،اعضـای دولـت بررسـی الیحـه بودجـه سـال  ۱۴۰۱کل کشـور را در دسـتور
کار خـود قـرار داده و درخصـوص تبصره هـای آن ،بـه بحـث و تبـادل نظـر بـا یکدیگـر
پرداختند.
گفتنـی اسـت ،کار بررسـی الیحـه بودجـه سـال  ۱۴۰۱کل کشـور در جلسـه های آتـی
دولـت ادامـه خواهـد یافـت.
چشم شیشه ای

کریمی بـا بیـان اینکـه محققیـن جـوان کشـورمان بـه
رهبـری شـهید فخـری زاده علاوه بـر تولیـد کیتهای
تشـخیصی آزمایشـگاه سـطح سه را سـاخته و در اختیار
ملـت ایـران قـرار دادنـد ،گفـت :بعـد از شـهادت ایـن
شـهید بزرگـوار نیـز کار ادامـه پیـدا کـرد و بعـد از اینکـه
واکسـن بـه مرحله تسـت رسـید اولین تسـت را بـر روی
فرزنـد ایـن شـهید« ،مهـدی فخـری زاده» انجام شـد و
واکسـن فخـرا یکـی از نتایـج تالشهـای ایـن شـهید
بود.

قالیباف در صحن مجلس مطرح کرد:

اقتصاد ،جمعیت و آب  ۳اولویت اصلی کشور
مهر:رئیـس مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره سـه موضـوع اقتصـاد ،جمعیـت و آب بـه
عنـوان اولویتهـای کشـور ،گفـت :امـروز مـا در کشـور سـه مشـکل داریـم کـه بایـد بـا
اولویـت بـه آن رسـیدگی کرد.محمدباقـر قالیبـاف در نشسـت مشـترک مجلـس شـورای
اسلامی و قـوه قضائیـه ضمـن تقدیـر و تشـکر از حضـور صمیمانـه رئیـس قـوه قضائیـه،
گفـت :اولیـن بـار اسـت که جلسـهای بین قوه مقننـه و قضائیه برگزار شـده اسـت که این
جلسـه را بـه فـال نیـک میگیریم.وی تاکید کرد :هر سـه قـوه با هم هماهنـگ و همدل
هسـتند .ایـن امـر الزم اسـت ،امـا کافـی نیسـت .ایـن هماهنگـی و همدلی بایـد منجر به
هـم افزایـی و کارآمـدی بـرای حل مشـکالت مردم شـود.
رونمایی از یادمان شهید فخری زاده در شهر آبسرد

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

پاسخ های روز آمد
مـا آدم هـا بـرای تحقـق بخشـیدن بـه آنچـه در ذهـن
داریـم نیازمنـد همراهـی دیگـران هسـتیم چـرا که بـا آنها
زندگـی می کنیـم .فـرض کنید مـن نگاهـی آرمانی بـه امور
گوناگـون دارم امـا چنیـن نگاهـی تضمیـن کننـده تحقـق
ایده هـای مـن نیسـت  .مـن به دلیـل این کـه نمی توانسـتم
بـه تنهایـی نیازهـای گوناگـون خـود را برطـرف سـازم
بـه اجتمـاع روی آورده ام ؛ حـال بـرای ایـن کـه دیگـران
را متقاعـد سـازم کـه مطابـق میـل مـن زندگـی کننـد راه
درازی پیـش رو دارم  .گفـت و گـو کـم هزینـه تریـن راه
بـرای همـراه کـردن دیگـران اسـت  .هـر چـه دایـره
زندگـی اجتماعـی وسـیع تـر می شـود هماهنـگ کـردن
سـایرین سـخت تـر اسـت  .همـراه شـدن اعضـای یـک
خانـواده از همـراه شـدن تمامی خویشـاوندان آسـان تـر
اسـت و هماهنگـی تمامی خویشـاوندان از هماهنـگ
شـدن مـردم یـک روسـتا انـرژی و هزینـه کمتـری می بـرد
و بـه همیـن نسـبت همراهـی تمامی مـردم کشـور در
موضوعـات گوناگـون نیازمنـد مدیریتـی در سـطح ملـی
اسـت  .شـاعرانه حـرف زدن راحـت و شـاعرانه زندگـی
کـردن بسـیار دشـوار اسـت  .صلح و شـادی و تندرسـتی و
راسـتگویی و همـه چیزهـای خوشـایند تـا زمانی کـه در حد
یـک رویـا و آرزوسـت نیـازی به برنامـه ریـزی و هماهنگی و
تقسـیم وظیفـه نـدارد امـا همیـن کـه در قالـب یـک آرمـان
خانوادگـی و قومـی و ملـی و جهانی به عنـوان هدف مطمح
نظـر همـگان قـرار گرفـت و بر سـر آن توافق شـد  ،تحقق
بخشـیدن بـه آنهـا نیازمنـد برنامـه ریـزی و دانایـی و هنـر
برقـراری ارتبـاط سـازنده اسـت.
اغلـب کاسـتی های مـا در جریـان ارنباط با دیگران آشـکار
می شـود بـه همیـن دلیل انـزوا طلبـی و دیر نشـینی و ممتاز
تلقـی کـردن خـود از دیگـران و بهانـه تراشـی بـرای ایجاد
فاصلـه و قطـع ارتبـاط در واقـع تالشـی زیان بخـش برای
پوشـیده نگـه داشـتن کاستی هاسـت  .لـذا قطـع ارتبـاط
بـا جامعـه جهانـی خسـران زیـادی در پـی دارد زیـرا تنهـا
کشـورهای محـدودی کـه بـا مـا ارتبـاط مشـروط دارنـد از
ایـن وضعیـت سـود می برنـد و مـا انتخـاب زیـادی بـرای
گزینـش شـرایط بهتـر نداریـم.
امـروزه مـا در جهانـی زیسـت می کنیـم کـه تشـکیل
دهنـدگان آن در حـال نزدیـک شـدن و تعامـل گسـترده بـا
یکدیگـر هسـتند و تلاش می کنند در سـایه ارتبـاط فراگیر
بـر یکدیگـر تاثیرگـذار باشـند.
در عرصـه اقتصـادی تولیـدات اضافـه بـر مصـرف خـود را
بفروشـند و کاالهـای مـورد نیاز تولید شـده توسـط دیگران
را بخرند .
تعامـل انسـان ها بـا یکدیگـر تنهـا بـه خریـد و فـروش کاال
محـدود نمی شـود بلکـه بـده و بسـتان های فرهنگـی و
علمـی و صنعتـی نیـز در جریـان اسـت .
همـان گونـه کـه یـک فـرد نیازمنـد قـدرت متقاعـد کنندگی
بـاال بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران اسـت گردانندگان
یـک کشـور نیـز بـا بـه نمایـش گذاشـتن پتانسـیل ها و
قابلیت هـای کشـور خـود اداره کننـدگان سـایر کشـورها
و سـاکنان سـایر مناطـق کـره زمیـن را بـا ایجـاد جاذبـه بـه
سـوی خـود می خواننـد .
ارتبـاط و سودرسـانی بایـد دو طرفـه باشـد چـه در بحـث
تجـارت و گردشـگری و چـه در بحـث تعاملات فرهنگـی
و علمی تـا مـا بتوانیـم در سـایه توازنـی معقـول بـه رونـد
توسـعه کشـور سـرعت ببخشـیم .
دانشـجویان خارجـی در ایـران خیلی کمتر از دانشـجویان
ایرانـی در خـارج هزینه می کننـد زیرا ارزش پـول ملی آنها
بیشـتر است .
زمانـی بـود کـه مـا نگـران تاثیـر منفـی فرهنـگ غـرب بـر
جوانانمـان بودیـم امـا اکنـون خانـه و کاشـانه خـود را
می فروشـیم و فرزندمـان را برای کاریابـی و ادامه تحصیل
و عرضـه علـم و هنـر بـه خـارج می فرسـتیم تـا مبـادا بـه
دلیـل بیـکاری دچـار انـواع آسـیب های اجتماعـی شـود .
آیـا راه معقولـی وجـود نـدارد کـه مـا بـه مـوازات حفـظ
اسـتقالل خـود ماننـد بسـیاری از کشـورهای در حـال
توسـعه و بعضـا توسـعه یافتـه ظـرف چند دهـه اخیر بـا دنیا
خصوصـا کشـورهای توسـعه یافته ارتباط داشـته باشـیم ؟
همـان گونـه کـه در ارتباطات فـردی و خانوادگـی ما مجبور
نیسـتیم ماننـد سـایر افـراد و سـایر خانواده هـا باشـیم
کشـورها نیـز می تواننـد ضمـن برخـورداری از اسـتقالل
فرهنگـی و سیاسـی بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند .
همـان گونـه کـه پـدر و مـادر وظیفـه تعییـن مسـیر و ایجاد
زمینـه بـرای ارتبـاط با اقـوام و بسـتگان در راسـتای تامین
نیازهـای عاطفـی خـود و اعضـای خانـواده را بـر عهـده
دارنـد  ،اداره کننـدگان کشـور هـم وظیفه دارنـد تمهیداتی
بـرای ارتبـاط ملـت خـود با سـایر ملت هـا را فراهم سـازند .
هیـچ هنرمند  ،صنعتگر  ،بازرگان  ،گردشـگر و اندیشـمندی
نیسـت کـه نیازمنـد برقـراری ارتبـاط سـازنده بـا همگنـان
خـود در سـطح جهـان نباشـد  .چنیـن ارتباطـی بایـد بـا
کمتریـن هزینـه و بیشـترین بهـره بـرداری همـراه باشـد .
ارتبـاط صرفـا نبایـد یـک طرفـه باشـد  .اگـر گردشـگران
ایرانـی بـه خـارج از کشـور می رونـد بایـد گردشـگران
سـایر کشـورها نیـز بـه ایـران بیاینـد تـا اگر مـا پول خـود را
در خـارج از کشـور هزینـه می کنیـم آنهـا نیـز بـه مـا سـود
برسـانند .باالخـره هـر کشـوری جاذبه هـای خـاص خـود
را دارد  .بایـد دیـد سـهم ایـران بـا برخـورداری از انـواع
جاذبه هـای طبیعـی و تاریخـی و فرهنگـی نسـبت به سـایر
کشـورها چقـدر اسـت  .کسـانی کـه مسـئولیت مدیریـت
امـور گردشـگری را بـر عهـده دارنـد بایـد پاسـخگوی این
پرسـش باشـند .
ارزش پـول ملـی در تعاملات اقتصادی و علمـی و فرهنگی
اهمیـت زیـادی دارد  .یـک دانشـجوی خارجی بـرای ادامه
تحصیـل در ایـران چقـدر هزینـه می کنـد و دانشـجویان
ایرانـی تـا چـه اندازه بایـد برای دانـش افزایـی در خارج از
کشـور هزینـه کننـد  .در حال حاضـر خطوط هوایـی امارات
و قطـر و ترکیه بیشـترین سـود را از جابجایی دانشـجویان
و گردشـگران و صنعتگـران و بازرگانـان ایرانـی بـه سـایر
نقـاط جهـان عایـد خـود می کنند.
زمانـی مـا از تاثیـر منفـی فرهنـگ غربـی بـر دانشـجویان
ایرانـی هـراس داشـتیم امـا اکنـون برخـی از خانواده هـا
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهور در اجالس اکو:

منافع منطقهای آمریکا با ما سازگار نیست
رئیـس جمهـوری گفـت :منطقـه اکـو بایـد یکی از
مناطـق هـدف در زمینـه صلـح و توسـعه پایـدار و
رفـاه همگانـی باشـد و تحقـق عدالـت و معنویت را
در ارتبـاط بـا کشـورهای جهـان پدیـد آورد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت اللـه سـیدابراهیم رئیسـی
در پانزدهمیـن اجلاس سـران سـازمان همـکاری
اقتصـادی (اکـو) بـا اشـاره بـه طرحهـا و اهـداف
جمهـوری اسلامی برای توسـعه ایـن سـازمان
اظهـار کـرد :ما در زمینه جدیـت در تجارت آمادگی
داریـم در ارتقـای تجـارت بـرون منطقـهای نقـش
بیشـتری در آزادسـازی اقتصـادی در کشـورهای
عضـو فراهـم آوریم .چـه در قالـب موافقتنامه و چه
در قالـب تجـارت آزاد.
وی افـزود :همچنیـن در زمینـه ایجـاد شـبکه
مواصالتـی مکمـل مـا معتقدیم کـه پتانسـیلهای
تجارتـی در ایـن زمینـه بـه حـدی اسـت کـه دیـر

یـا زود مسـیرهای کریـدوری منطقـه اکـو بایـد
بازگشـایی شـود.
رئیسـی بـا اشـاره بـه دیگـر برنامههـای جمهـوری

اسلامی برای اکـو اظهـار کـرد :جمهـوری
اسلامی آماده اسـت برنامههـای آموزشـی حـوزه
نفـت و گاز را توسـعه دهـد و همچنیـن عالقمنـد

هسـتیم پروژههـای انتقـال آب بـه کشـورهای
متقاضـی از جملـه جمهـوری اسلامی ایران در
دسـتور کار سـازمان اکـو قـرار گیـرد.
رئیـس جمهـوری تاکیـد کـرد :همچنیـن ایـن
آمادگـی از سـوی جمهـوری اسلامی وجود دارد تـا
بـه این سـازمان کمک کنـد که در امنیت سـایبری
و آمـوزش مجـازی جلسـاتی را برگـزار کنـد.
وی بـا اشـاره بـه تحریمهـای آمریـکا علیـه ایـران
اظهـار کـرد :حمایـت جمهـوری اسلامی از اکـو
بـدون قیـد و شـرط اسـت و تحریمهـای آمریـکا
کوچکتریـن خللـی در زمینـه همـکاری ایـران بـا
منطقـه و کشـورهای همسـایه ایجـاد نمی کنـد.
رییسـی تصریـح کـرد :ایـاالت متحـده با خـروج از
برجـام و وضـع تحریم هـای یکجانبـه و اسـتقرار
سیاسـت ظلـم حداکثـری نشـان داد منفافعـش با
منافـع جمعـی منطقـهای مـا سـازگار نیسـت.

رئیسی در دیدار با رئیسجمهور ترکیه:

اجازه اخالل در روابط ایران ،ترکیه و آذربایجان را ندهیم
مهر:رئیسجمهـور گفـت :نبایـد اجـازه داد اخاللی
در روابـط ایـران ،ترکیـه و آذربایجـان ایجـاد شـود
بلکـه بایـد بـا نزدیکـی هـر چـه بیشـتر روابـط،
دشـمنان مشـترک خـود را ناامیـد کنیـم.
حجتاالسلام سـید ابراهیم رئیسـی در ادامه دیدار
و گفتوگـو بـا سـران کشـورهای شـرکت کننـده
در اجلاس همکاریهـای اقتصـادی اکـو ،در
دیـدار رجـب طیـب اردوغـان بـا اشـاره بـه اینکـه
ظرفیتهـای توسـعه روابـط و تبـادالت تجـاری و
اقتصـادی تهـران آنـکارا فراتـر از سـطح کنونـی
اسـت ،اظهـار داشـت :ایـران و ترکیـه میتواننـد
بـا ارتقـای سـطح تجـارت و مبـادالت کنونـی،
روابـط اقتصـادی و سیاسـی دو کشـور را بـه سـطح
راهبـردی نزدیـک کننـد.
روسـای جمهـور ایران و ترکیـه با بیان اینکه توسـعه
همـکاری و هماهنگـی دو کشـور در موضوعـات
دوجانبـه و منطقـهای بـه نفـع دو ملـت و صلـح
و ثبـات در منطقـه اسـت بـر اسـتفاده از همـه
ظرفیتهـا بـرای توسـعه همه جانبـه روابـط تهران،
آنـکارا تاکیـد کردنـد.
رئیسـی بـا اشـاره بـه زمینههـای گسـترده و متنـوع
همـکاری ایـران و ترکیـه در بخشهـای مختلـف از
جملـه انـرژی ،موضوعـات بانکی و پولـی و تبادالت
تجـاری و بازرگانـی گفـت :بایـد مسـیر توسـعه روابط
اقتصـادی را تسـهیل کنیـم و در ایـن زمینه میتوان
تعرفههـای ترجیحـی را بازنگـری کـرد.

رئیسجمهـور در ادامـه همـکاری و ارتبـاط نزدیـک
ایـران ،جمهوری آذربایجان و ترکیـه را حائز اهمیت
دانسـت و گفـت :سـه کشـور از اشـتراکات فـراوان
فرهنگـی ،دینـی و اعتقـادی برخـوردار هسـتیم و
ضمـن اینکـه نبایـد اجـازه داد اخاللی در ایـن روابط
ایجـاد شـود بلکـه بـا نزدیکی هر چـه بیشـتر روابط،
دشـمنان مشـترک خـود را ناامیـد کنیم.
وی در ادامـه بـا ابـراز نگرانـی از حضـور داعـش در
افغانسـتان و افزایـش ناامنـی در ایـن کشـور اظهـار
داشـت :گروههـای تروریسـتی نهتنها باعـث ناامنی
در افغانسـتان بـوده بلکـه امنیـت منطقـه را تهدیـد
میکنـد لـذا نباید اجـازه دهیم گروههای تروریسـتی
هماننـد داعـش و پ.ک.ک امنیـت کشـورهای

منطقـه را بـه خطـر بیندازنـد.
رئیـس جمهـور گفـت :جمهـوری اسلامی ایران از
تشـکیل حکومـت فراگیـر در افغانسـتان حمایـت
میکنـد و بـر ایـن بـاور هسـتیم کـه بایـد همـه
گروههـا ،اقـوام و اقشـار مختلـف مـردم افغانسـتان
در آینده افغانسـتان نقش و مشـارکت داشـته باشند.
رئیسـی بـا اشـاره بـه برقـراری ثبـات و امنیـت در
سـوریه گفـت :بایـد از ظرفیتهـای خـود بـرای
ایجـاد آرامـش ،صلـح و امنیـت در سـوریه اسـتفاده
کنیـم.
وی تصریـح کـرد :مشـکالت منطقـه بایـد توسـط
کشـورهای منطقـه حـل و فصـل شـود و حضـور و
دخالـت بیگانـگان نه تنها کمکی به حل مشـکالت

نمیکنـد بلکـه اوضـاع را پیچیدهتـر خواهـد کـرد.
رئیسجمهـور همچنیـن بر ثبات و آرامـش و احترام
بـه تمامیـت ارضـی عراق تاکیـد و خاطرنشـان کرد:
جمهـوری اسلامی ایران از روی کار آمـدن دولـت
قـوی و مـورد قبـول مـردم عـراق حمایت کـرده و بر
آن تاکیـد دارد.
رجـب طیـب اردوغـان رئیـس جمهـور ترکیـه نیز در
ایـن دیـدار بـا بیـان اینکه کشـورش توسـعه و تقویت
همکاریهـای دوجانبـه و منطقـهای را با جمهوری
اسلامی ایران ضـروری میدانـد ،گفـت :میتوانیـم
در سـطح روابـط و مناسـبات دو کشـور بـه ویـژه در
بخشهـای اقتصـادی جهـش ایجـاد کنیم.
رئیـس جمهـور ترکیـه در ادامـه تحوالت افغانسـتان
را نگـران کننـده دانسـت و خاطرنشـان کـرد:
کاخ سـفید همـه گروههـای تروریسـتی منطقـه
از جملـه داعـش و پ.ک .ک را آمـوزش داده و
مسـلح میکنـد و بـرای ایحـاد ناامنـی ،تجهیـزات
و ابزارهـای تروریسـتی در اختیـار ایـن گروههـا قـرار
میدهـد ،لـذا همـکاری مشـترک بـرای برقـراری
صلـح در منطقـه را ضـروری میدانیـم.
اردوغـان بـا اشـاره بـه ضـرورت ترتیبـات امنیتـی
مبتنـی بـر حضـور فعـال کشـورهای منطقـهای،
اظهـار داشـت :جمهـوری اسلامی ایران،
روسـیه و ترکیـه میتواننـد بـا همـکاری سـایر
کشـورهای منطقـه امنیـت و ثبـات منطقـه را حفـظ
کنند.

عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی:

شاید با وصله پینه بشود دردها را تسکین موقتی داد
ایسـنا:یک تحلیلگـر مسـائل سیاسـی کشـور درباره
ریشـه های بحـران آب در کشـور گفـت :مسـیری
کـه در چنـد دهـه گذشـته طـی شـده ،اکنـون
شـرایطی را بوجـود آورده کـه بازگشـت بـه نقطه آغاز
را بسـیار پرهزینـه خواهـد کـرد.
عبـاس عبـدی دربـاره ریشـه های شـکل گیـری
بحـران آب و پیامدهـای آن بـر زندگی مـردم ،اظهار
کـرد :کارخانـه فـوالد حـدود  200میلیـون متـر
مکعـب آب در سـال مصـرف می کنـد .بـا توجـه بـه
مصـرف ایـن حجـم از آب ،ایـن کارخانـه بایـد کنـار
خلیـج فـارس احـداث می شـد .اکنـون بازگشـت بـه
نقطـه آغـاز نیـاز بـه سـرمایه گـذاری عمـده مالـی و
مهمتـر از آن سـرمایه گـذاری سیاسـی بـرای جلـب
اعتمـاد و مشـارکت عمومی مـردم در مدیریـت
جامعـه دارد.
عبـدی تاکیـد کـرد :راه حـل چالـش محیط زیسـت
و افزایـش آگاهـی عمومی مـردم در ایـن زمینـه ،بـا
مشـارکت دادن جامعـه و نماینـدگان واقعـی آنها که
مشـکالت مـردم را دنبـال می کننـد ،مرتبـط اسـت.
متـن مصاحبـه ایسـنا بـا عبـاس عبـدی دربـاره
چگونگـی حـل بحـران آب و نحـوه مواجهـه بـا
اعتراضـات مردمی بـه شـرح زیـر اسـت:
بـا توجـه بـه اینکه بر اسـاس اعلام خود مسـئوالن
در حـال حاضـر  ۱۶اسـتان درگیـر مسـاله کـم آبـی
هسـتند ،حاکمیت بـرای کنترل شـرایط و جلوگیری
از تبدیـل اعتراضـات بـه ناآرامی هـا چـه بایـد بکند؟
فـرض کنیـد مشـکل کمبـود نـان یـا گنـدم پیـش
بیایـد .بـرای حـل این مشـکل همـه امکانات بسـیج
می شـوند تـا بـا واردات گنـدم ،نـان مـردم تامیـن
شـود ،و این شـدنی اسـت .ولی امکان حل مشـکل
آب بویـژه آب کشـاورزی بدینگونـه وجـود نـدارد.
مسـیری که در چند دهه گذشـته طی شـده اسـت،
شـرایطی را بوجـود آورده کـه بازگشـت بـه نقطه آغاز

بسـیار پرهزینـه اسـت .کارخانـه فـوالد حـدود 200
میلیـون متـر مکعـب آب در سـال مصـرف می کنـد.
بـا توجـه به مصـرف ایـن حجـم از آب ،ایـن کارخانه
بایـد کنـار خلیـج فـارس احـداث می شـد کـه طـرح
اولیـه آن هـم همیـن بـوده اسـت ،ولـی در اصفهان
ایجـاد شـده اسـت و االن اگر بخواهند ایـن کارخانه
را بـه مـکان درسـت و منطقـی خـود یعنـی سـاحل
خلیـج فـارس بازگرداننـد ،میلیاردهـا دالر هزینـه
خواهـد داشـت .نتیجه اینکه بازگشـت از این مسـیر
خیلی سـخت اسـت.
از سـوی دیگـر دادن وعـده حـل مشـکالت نیـز
مسـاله ای را حـل نخواهـد کـرد .زیـرا بـا توجـه بـه
شـرایط حکومـت و مردم معلوم نیسـت کـه جامعه و
مـردم وعده هـای داده شـده را قبول کننـد؛ بنابراین
وضـع همینگونـه خواهـد مانـد و شـاید بـا برخـی
وصلـه پینـه بشـود مشـکالت و دردهـا را بصـورت
موقتـی تسـکین داد ،ولـی بازگشـت بـه نقطـه آغـاز
نیـاز بـه سـرمایه گـذاری عمـده مالـی و مهمتـر از
آن سـرمایه گـذاری سیاسـی بـرای جلـب اعتمـاد و
مشـارکت عمومی مـردم در مدیریـت جامعـه دارد که

«نوری» وزیر آموزش و پرورش شد
«یوسف نوری» با رای نمایندگان وزیر آموزش و پرورش شد.
بـه گـزارش ایسـنا ،نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی در جلسـه
علنـی روز یکشـنبه بـا  ۱۹۴رای موافـق ۵۷ ،رای مخالـف و ۱۷
رای ممتنـع از مجمـوع  ۲۶۸رای مأخـوذه بـه یوسـف نـوری گزینـه
پیشـنهادی وزارت آمـوزش و پـرورش اعتمـاد کردنـد.
پیـش از ایـن رئیـس جمهـوری ،حسـین باغ گلـی و مسـعود فیاضی را
بـه عنـوان گزینه هـای تصـدی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه مجلـس
معرفـی کـرده بود کـه آن ها نتوانسـتند از مجلس رای اعتمـاد بگیرند.
نـوری ،سـومین گزینـه رییـس جمهـوری بـرای وزارت آمـوزش و
پـرورش اسـت کـه توانسـت رای اعتمـاد مجلـس را به دسـت آورد.
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فکـر نمی کنـم بـه این شـرایط و نگاه رسـمی محقق
شود.
بـا توجـه به سوءاسـتفاده های جریان هـای خارجی،
احـزاب و رسـانه ها چگونـه بایـد عمـل کننـد کـه
مسـاله محیـط زیسـتی بـه چالـش امنیتـی تبدیـل
نشـود؟
سوءاسـتفاده های جریانهـای خـارج از کشـور از
اتفاقـات داخـل کشـور تمـام شـدنی نیسـت .ممکن
اسـت ایـران هـم از اتفاقـات کشـورهای رقیـب
یـا دشـمن بهـره بـرداری کنـد .اصـوال حکومـت
نبایـد عملکـرد خـود را بـا ایـن بهـره برداری هـای
خارجـی مرتبـط کنـد چـون بهـره بـرداری خارجـی
که در دسـت مـا نیسـت .برنامه ریـزی حکومت باید
مسـتقل و بـرای بهبـود رفـاه جامعـه خودش باشـد.
تـا وقتـی نـگاه حکومـت به خـارج باشـد و آنهـا را به
سـوء اسـتفاده متهم کند ،خواسـته یا ناخواسته نگاه
مـردم و مخالفـان را هـم بـه خـارج سـوق میدهد و
جامعـه و مـردم را بـه ایـن نتیجـه می رسـاند کـه آنها
هـم بایـد از طریـق خـارج از کشـور مسـائل خـود را
حـل کنند.

ایـن سـوال را بایـد بـه ایـن شـکل تغییـر داد کـه
حکومـت بـرای حـل مسـائل مـردم خـود بایـد
چـه شـیوه هایی اتخـاذ کنـد؟ چـون مـردم اگـر بـا
حکومـت باشـند مسـاله ای بـه نـام چالـش امنیتـی
نخواهیـم داشـت.
بـرای ارتقـای سـطح آگاهـی مـردم دربـاره ایـن
چالـش محیـط زیسـتی چـه بایـد کـرد؟
مـا وقتـی بحـث از لـزوم افزایـش سـطح آگاهـی
دربـاره مسـائل زیسـت محیطـی می کنیـم همیشـه
ذهـن مـا بـه سـمت آمـوزش می رود.البتـه ایـن
درسـت اسـت و بـدون آمـوزش ،آگاهـی افزایـش
نمی یابـد ،امـا بخـش کوچکـی از آگاهـی جمعـی
مربـوط بـه آمـوزش اسـت و بخـش عمـده آن
محصـول مشـارکت اجتماعـی و حضـور جمعـی در
تصمیمـات و تجربه زیسـته ماسـت .بگذارید در این
زمینـه مثالـی بزنـم .بخشـی از اصولگرایـان قبـل از
اینکـه دولـت را بـه دسـت بگیرنـد ،خیالبافـی کـرده
و می گوینـد بـا آنقـدر پـول ریختـن در بازار می شـود
کـه قیمـت دالر را کنتـرل کرد .یا با فلان رقم اندک
میشـود شـغل ایجـاد کرد .مـن نمی گویـم همه این
ادعاهـا متقلبانـه بـوده اسـت ،بلکـه بخشـی از ایـن
اظهـارات محصـول ناآگاهـی اسـت چـون آنهـا در
اداره دولـت مشـارکت نداشـته انـد.
وقتـی جامعـه را کنـار بگذاریـد و در تصمیمـات
مشـارکت ندهیـد ،آگاهـی عمومی کـه مفیـد و بـا
واقعیـت مطابـق باشـد به سـوی صفر میـل می کند.
در این شرایط افراد بیرون از میدان عمل ،اظهارات
اشـتباه مطـرح می کننـد و وقتـی سـر کار می آینـد
متوجـه می شـوند کـه اشـتباه می کردنـد؛ بنابرایـن
راه حـل چالـش محیـط زیسـت و افزایـش آگاهـی
عمومی مـردم در ایـن زمینـه ،بـا مشـارکت دادن
جامعـه و نماینـدگان واقعی آنها که مشـکالت مردم
را دنبـال می کنند مرتبط اسـت.

اعالم آمادگی چین و روسیه
برای برگزاری رزمایش دریایی با ایران
فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش از اعلام آمادگـی چیـن و روسـیه بـرای برگزاری رزمایش مشـترک بـا ایران
خبر داد.
امیـر شـهرام ایرانـی در گفـت و گو با ایسـنا ،دربـاره برگزاری رزمایش های مشـترک ایران با سـایر کشـورها
اظهـار کـرد :مـا سـالیانه برگـزاری رزمایش در داخل کشـور را تعریف کـرده و آن را برگـزار می کنیم.
وی افـزود :امسـال هـم رزمایـش برگـزار خواهیـم کـرد .ما از کشـورهای مختلف بـرای برگـزاری رزمایش
دعـوت کـرده ایـم کـه فعال روسـیه و چیـن اعلام آمادگی کـرده اند.
فرمانـده نیـروی دریایـی در پایـان گفـت :رزمایش های ما با سـایر کشـورها مرکب و مشـترک اسـت .مرکب
یعنـی نیروهـای چندگانـه ایران در رزمایش با سـایر کشـورها شـرکت می کنند.

امضای قرار داد سه جانبه
سوآپ گاز بین ایران،
ترکمنستان و آذربایجان

ایسـنا:قرارداد سـه جانبـه سـوآپ گاز از ترکمنسـتان بـه جمهـوری
آذربایجـان از خـاک جمهـوری اسلامی ایـران درحضـور روسـای
جمهـور ایـران و جمهـوری آذربایجـان بـه امضـا رسـید .قـرارداد
سـه جانبه سـوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک
جمهـوری اسلامی ایـران بـا حضـور آیتاللـه رئیسـی و الهـام علی
اف ،روسـای جمهـور ایـران و جمهـوری آذربایجـان به امضا رسـید.
بـر اسـاس ایـن قـرارداد کـه یکشـنبه شـب پـس از پایـان دیـدار
دوجانبـه آیـت اللـه دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی و الهـام علـی اف،
توسـط وزرای نفـت دو کشـور بـه امضـا رسـید ،قـرار اسـت سـاالنه
یـک و نیـم تـا  ۲میلیارد متر مکعـب گاز از ترکمنسـتان به جمهوری
آذربایجـان از خـاک جمهـوری اسلامی ایـران انتقـال یابـد.

ذخیره  ۵۰روزه واکسن کرونا
در کشور
ایسـنا:معاون بهداشـت وزارت بهداشـت بـا اشـاره بـه  ۳۲جهـش
ُ
در واریـات «امیکـرون» کرونـا و سـرعت بیماریزایـی آن ،در عیـن
حـال بـر لـزوم واکسیناسـیون علیـه این بیمـاری در واکسـننزدهها
تاکیـد کـرد و گفـت :اکنـون همـه انـواع واکسـن در کشـور موجـود
اسـت و ذخیـره  ۵۰روز آینـده را هـم داریـم .دکتـر کمـال حیـدری
در حاشـیه همایـش رهـاورد ملـی خدمـت؛  ۱۰۰روز توفیق خدمت،
 ۱۰۰میلیـون دز تزریـق سلامت ،در جمـع خبرنگاران ،با تشـکر از
همراهـی مـردم در زمینـه واکسیناسـیون علیـه کرونا گفـت :حدود
 ۸۳درصـد جمعیـت هدف باالی  ۱۲سـال ،واکسـن کرونـا دریافت
کردنـد و ایـن باعث شـد مـردم پایهای از ایمنی داشـته باشـند و این
مقـداری از آسـیبهای بسـتری و فـوت را کاهـش داد .البتـه نـه
اینکـه واکسـن همـه مشـکالت را رفـع کنـد امـا بهترین اسـتراتژی
اسـت .در کنـار آن بحـث رعایـت دسـتورالعملها بسـیار بـرای مـا
اهمیـت دارد .همـان تعـداد محـدودی کـه واکسـن را دریافـت
نکردنـد ،بیشـتر در خطـر هسـتند و اگـر ویـروس در گـردش باشـد
چـه بسـا کسـانی کـه واکسـن زدنـد هـم ممکن اسـت مبتال شـوند.
در بحـث رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی وضعیـت چنـدان خوبـی
نداریـم و حـدود  ۴۷.۶درصـد رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی
اسـت کـه نگـران کننده اسـت.
اد  امه از ستون روبرو

از تـرس ایـن کـه فرزندانشـان در اثـر بیـکاری بـه دام
اعتیـاد بیفتنـد آنهـا را بـرای کار و ادامـه تحصیـل بـه خارج
می فرسـتند .
اینجاسـت کـه بایـد بـا نگاهـی ترمیمی بـه مفهـوم صـدور
انقلاب و برداشـتی کـه تاکنـون از آن داشـته ایـم ،
دسـتاوردهای چنیـن نگرشـی را مـورد بازبینـی جـدی
قـرار دهیـم  .آمارهـای اقتصـادی و فرهنگـی و اجتماعـی ،
شـاخص خوبـی بـرای نتیجـه گیـری هسـتند
در دنیـای سیاسـت عملکـرد هـر کشـوری تعییـن کننـده
سـهم او در بـه صف کـردن دشـمنان و انتخاب آنهاسـت .
بایـد بـاور داشـته باشـیم کـه مبـارزه بـا دشـمن راه هـای
گوناگونـی دارد و فلسـفه وجـودی اداره کننـدگان کشـور
ایـن اسـت کـه کـم هزینـه تریـن راههـا را انتخـاب کننـد.
ایـن کـه ما دشـمنان بزرگی داشـته باشـیم انـدازه بزرگی ما
را تعییـن نمی کنـد بلکه نشـان دهنده ی راه های بیشـماری
اسـت کـه مسـدود شـده اسـت .
خنثـی سـازی کـم هزینـه توطئـه دشـمنان  ،هنـر سیاسـت
مـداران اسـت  .در ایـن زمینـه بایـد ببینیـم اگـر دشـمن
بخواهـد بـا مـا مقابلـه بـه مثـل کنـد چـه کسـی بازنـده
اسـت  .ایـن مسـئله چـه در عرصـه نظامـی و چـه اقتصـادی
و فرهنگـی بایـد توسـط تصمیم سـازان مـورد بررسـی قرار
گیـرد.
البتـه نـگاه آرمانـی ایجـاب می کنـد کـه مـا آرزوی تغییـر
وضعیـت جهـان و تاثیر گذاری بر سـایر کشـورها را داشـته
باشـیم و دنیـا را مدیریت کنیـم ولی برای رسـیدن به چنین
قلـه ای بایـد ابتـدا بـه خودمان برسـیم  .صـدور انقلاب به
معنـای صـدور شـعارها و مطالبـات انقالبـی نیسـت  .ما اگر
بـه گونـه ای عمل کنیم که تحسـین جهانیـان را برانگیزیم
و مردمی مرفـه و بانشـاط و سـرزنده داشـته باشـیم انقالب
خـود بـه خـود و بـدون کمتریـن هزینـه صـادر می شـود که
البتـه پروسـه ای طوالنـی دارد و نیازمنـد اتخاذ سیاسـتی با
کمتریـن میـزان چالـش و درگیری اسـت .
مـا هـم بـرای نزدیـک شـدن به جامعـه جهانـی و هـم برای
جلـب نظـر آنهـا نیازمنـد قـدرت متقاعـد کنندگـی بـاال و
دیپلماسـی صلـح محـور هسـتیم کـه ایـن وظیفـه مهـم بـر
دوش دسـتگاه دیپلماسـی اسـت .
در حالـی کـه چیـن اگـر توسـط آمریـکا تحریـم شـود
کمتـر از مـا آسـیب می بینـد امـا تعامـل آنهـا بـا آمریـکا و
چالش آفرینـی ادبیاتـی کـه در مذاکـرات بـه کار می گیرنـد
بـه مراتـب در مقایسـه با مشـی دیپلماتیـک ایـران محافظه
کارانـه تـر اسـت .
مگـر چیـن و ژاپـن و کـره کـه زمانـی شـرایط مـا را داشـتند
و اکنـون توسـعه یافتـه محسـوب می شـوند بـه بهـای
حـراج کـردن اسـتقالل و کرامـت ملـی خـود بـه ایـن نقطه
رسـیده اند.
در ماجـرای تحریـم نفتـی مـا حتـی نتوانسـتیم از حمایـت
کشـورهای همسـایه برخـوردار باشـیم  .سـهم ایـران در
اقتصـاد سـوریه کمتـر از سـهم ترکیـه بـه عنـوان مخالـف
بشـار اسـد اسـت  .زیـرا جنـس چانـه زنی هـای متـداول
در جهـان  ،اقتصـادی اسـت نـه ایدئولوژیـک  .اکثـر
فلسـطینی ها و اعـراب بـه دنبـال راه حـل دو کشـوری
هسـتند امـا مـا دنبـال راه حلـی آرمانـی بـرای آزادی همـه
فلسـطین هسـتیم کـه بسـیار پرهزینـه اسـت .
زمانـی کـه جمـع جبـری چالش هـای داخلـی بـا ائتلاف
غربـی و عربـی دورنمـای روشـنی نـدارد و ایـران بایـد
همزمـان تحریـم و خشکسـالی و اسـتحاله فرهنگـی و
طمـع ورزی همسـایگان و بحران های بهداشـتی و زیسـت
محیطـی و عواقـب کاهـش اعتمـاد عمومـی را بـا تدبیـر
پشـت سـر بگذارد از افراد و شـخصیت ها بـه تنهایی کاری
سـاخته نیسـت و همـراه کردن مـردم نیز به قـدرت متقاعد
کنندگـی باالیـی نیـاز دارد .
سـونامی بحران ها بـا سـیل پرسـش هایی همـراه اسـت
کـه نسـل جـوان پاسـخ آنهـا را جسـتجو می کننـد  .مـردم
بـا منطقـی روزآمـد متقاعـد می شـوند لذا پاسـخ ها بایـد روز
آمد باشـد.
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آب و اشتغال دو دغدغه فارس در سال 1401
اســتاندار فارس با اشاره به اینکه رویکردهای محوری و اولویت های استان پیش از
تدوین بودجه باید کامال مشخص باشد ،عنوان کرد ...

رئیس مجمع نمایندگان فارس:

به مدیرانی گره گشا نیازداریم
ایسـنا :رئیـس مجمـع نماینـدگان فارس تاکید کـرد که امروز نیاز اسـت مدیرانی
گـره گشـا سـر کار بیاینـد و بـا اتـکا بـه پتانسـیلهای داخلی ،مشـکالت کشـور
را حـل کنند.
علیرضـا پاکفطـرت بـا اشـاره بـه لـزوم تغییـر مدیریتهـا در فـارس بیـان کرد:
مجمـع نماینـدگان اسـتان تلاش کـرد اسـتانداری معرفـی کند که چهـره نخبه
علمـی و دانشـگاهی بـوده و امتحـان خـود را پـس داده باشـد ،لذا انتظار اسـت
اسـتاندار هـم بـرای انتخـاب معاونیـن و مدیـران کل ،همین مؤلفههـا را مدنظر
قـرار دهد.
او اضافـه کـرد :مدیـران انتخابی لزوما نباید جناحی و سیاسـی باشـند بلکه باید
کاربلـد باشـند و منویـات مقـام معظم رهبری مبنی بر سـال «تولید ،پشـتیبانی و مانع زدایی» مدنظرشـان باشـند.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقان در مجلس شـورای اسلامی ادامه داد :از طرفی امروز در تحریمهـای ناجوانمردانه
قـرار داریـم و متاسـفانه نمیگذارنـد ارزهـای خارجـی مـا وارد کشـور شـود بـه همیـن دلیـل میطلبـد مدیرانـی
گره گشا سر کار بیایند و با اتکا به پتانسیلهای داخلی ،مشکالت کشور را حل کنند.
پاک فطـرت بـا تاکیـد بـر انتخـاب مدیـران بدون حاشـیه در اسـتان ،عنوان کـرد :وزیر کشـور وقتی اسـتانداری را
انتخـاب میکنـد بایـد ایـن اختیـار را بـه هم آنهـا بدهد کـه مدیـران را خود انتخـاب کند.
او ابـراز امیـدواری کـرد کـه در انتخـاب مدیـران قبـل از اینکه مسـائل جناحی مدنظر باشـد ،صداقت ،پاکدسـتی
و تخصـص مدیـر مد نظر باشـد.
رئیـس مجمـع نماینـدگان فـارس بـا اشـاره بـه اینکه قرار نیسـت همـه مدیران تغییـر کنند کـه اگر اینگونه باشـد،
تفاوتـی بـا دولـت قبـل نخواهد داشـت ،گفـت :آقـای روحانی توجهی به حل مشـکالت مردم و کشـور نداشـت و
مدیرانـی انتخـاب میکـرد کـه بلـه قربـان گو باشـند و نتیجـه کار را هم بعد از هشـت سـال دیدیم.
پاکفطـرت ابـراز امیـدواری کـرد که دولت سـیزدهم که با شـعار پاکدسـتی ،اجـرای عدالت ،صداقت ،شـجاعت
و توانمنـدی کار خـود را آغـاز کـرده اسـت ،اسـتانداران در انتخاب مدیران هـم همین معیارهـا را در نظر دهند.
او همچنیـن از تعامـل خـوب مجمـع نماینـدگان اسـتان بـا مدیریـت ارشـد فـارس سـخن گفـت و عنـوان کـرد:
نماینـدگان اسـتان قانونـی عمـل میکننـد و معتقدیـم کـه وظیفـه نماینـده تنهـا قانونگـذاری و نظارت بـر اجرای
قوانیـن اسـت و اگـر قانونـی هـم قبلا نوشـته شـده که نیـاز به اصالح داشـته باشـد ،ورود کننـد اما اینکـه در کار
اجرایـی دخالـت و در انتصـاب مدیـران ورود کننـد ،چنیـن چیـزی نیسـت ولـی در عیـن حـال نمایندگان بـا توجه
بـه شـناختی کـه از حـوزه انتخابیـه خـود دارنـد ،چـه در مبحـث منابـع انسـانی و چـه پتانسـیلهای اقتصـادی،
میتواننـد در معرفـی مدیـران بـه اسـتاندار کمـک کننـد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی اظهار کـرد :خوشـبختانه مـوردی مبنی بـر دخالت و
تنـش در انتخـاب مدیـران در ایـن دوره از مجلس نداشـتهایم.

شیراز میزبان دهمين سمينار بين المللى سالمت زنان
صفد  ر د  وام

مدير مركز تحقيقات و سياسـتگذارى سلامت دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز
گفـت :دهميـن سـمينار بيـن المللـى سلامت زنـان روزهـاى دهـم و يازدهـم
آذرمـاه بـه صـورت مجازى برگـزار خواهد شـد.
دكتـر كامـران باقـرى لنكرانى ديروز در نشسـت خبـرى با خبرنگاران در شـيراز
اظهـار داشـت :ايـن سـمينار سـاالنه همـواره بـا نـگاه بيـن بخشـى و از نـگاه
آسـيب شناسـى تهديدهاى سلامت زنان توجه داشـته اسـت از اين رو با توجه
به شـيوع بيمارى كرونا طى  ٢٢ماه گذشـته در كشـور و سـطح جهان موضوع
همايـش امسـال موضـوع " آثـار كرونا در سلامت زنان" انتخاب شـده اسـت.
وى از ارسـال تعـداد  ٢٩٢مقالـه در ايـن رابطـه بـه دبيرخانـه ايـن همايش اشـاره كرد و افـزود :از اين آثار ارسـالى
تعـداد  ١٨٥مقالـه ارائه خواهد شـد.
لنكرانـى بـا اشـاره بـه اين نكته كـه نقش زنـان در مباحث مراقبـت درون خانه ،زايمـان ،فرزنـدآورى و  ...غيرقابل
انـكار اسـت ،اضافـه كـرد :بر اسـاس آمـار در دوران كرونا در اسـتان فـارس  ٣٠درصد خشـونت خانگـى افزايش
داشـته است.
وى در عيـن حـال خاطـر نشـان كـرد :اين آمار به ما نشـان مى دهـد كه در ايام كرونا سلامت روان افـراد جامعه
تحت ثأثيـر منفى قرار گرفته اسـت.
مديـر مركز تحقيقات و سياسـتگذارى سلامت دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز ادامه داد :در بحـث تأثيرات كرونا
بـر زنـان بـاردار تحقيقاتـى جامـع انجـام گرفته اسـت كه نشـان مـى دهد كـه احتمال انتقـال ويروس كرونـا از زن
رحـم و زايمـان زودرس دور از انتظار نيسـت.
حاملـه بـه جنيـن صفر مى باشـد امـا پيامدهاى منفـى مرگ درون ِ
وزيـر اسـبق بهداشـت بـا تأكيد بر اینکه در سـه مـاه اول بـارداری توصیه به تزریق واکسـن نمیشـود ،گفت :تنها
اجـازه تزریق واکسـن سـینوفارم به مـادران باردار پس از طـی  ١٢هفته اول بارداری داده می شـود.

آئين اختتاميه نخستين كنگره جهانى محمد(ص)
اسفندماه در شیراز برگزار می شود
صفد  ر د  وام

آئيـن اختتاميـه نخسـتين كنگـره جهانـى محمـد(ص) پيامبر رحمـت در آئينه
ادب و هنـر اسـفندماه امسـال همزمـان بـا ايـام بعثـت حضـرت رسـول اكـرم
(ص) در شـيراز برگـزار خواهـد شـد.
حامـد تقوايـى دبيـركل ايـن كنگـره ديـروز در نشسـت خبـرى بـا خبرنـگاران
معرفـى پيامبـر و سـيره و روش آن حضرت به جامعه بشـريت از اهـداف برپايى
ايـن كنگـره مـى باشـد ،اظهـار داشـت :ارتبـاط دانشـگاه و جامعـه در جهـت
شناسـايى و رفـع مشـكالت از ديگر اهـداف برگزارى نخسـتين كنگـره جهانى
محمـد(ص) پيامبـر رحمـت در آئينـه ادب و هنـر مـى باشـد.
وى بـا اشـاره بـه جايگاه شـناخته شـده شـيراز به عنوان سـومين حـرم اهل بيـت (س) و ادب و هنر ادامـه داد :با
توجـه بـه هجـوم معانديـن ديـن مبين اسلام به سـاحت ارجمنـد پيامبر رحمـت برگزارى ايـن همايش تأثيـر گذار
جهت نشـر سـيره نبـوى ضرورى مى باشـد.
وى ادامـه داد :اعلام برگـزارى و ارسـال آثـار در  ٢١اسـفندماه سـال گذشـته در حـرم حضـرت شـاهچراغ (ع)
صـورت گرفـت كـه هنرمنـدان ،پژوهشـگران  ،شـاعران و نويسـندگان تـا دوم آبـان مـاه مهلـت ارسـال آثـار بـه
دبيرخانـه كنگـره داشـتند بنابرايـن فراخـوان از تعداد  ٤٠كشـور  ٥هـزار و  ٧٠٠اثر به دبيرخانه رسـيد كه در مرحله
نهايـى داورى بـا حضـور تيـم داورى در سـاير رشـته ها در شـيراز انجـام خواهـد شـد.
تقوايـى همچنيـن آثـار ارسـال شـده بـه دبيرخانـه ايـن كنگـره را بـه زبان هـاى مختلـف دنيـا از جملـه فارسـی،
انگلیسـی ،عربـی ،روسـی ،فرانسـوی ،آلمانـی و ترکـی عنـوان كـرد.
دبيـركل ايـن كنگـره جهانـى محمـد پيامبـر رحمـت در آئينـه ادب و هنـر افـزود :آئيـن اختتاميه اين كنگـره دهم
اسـفند مـاه برابـر با ايـام بعثـت پيامبـر (س) برگزار خواهد شـد.
وى افـزود :پـس از برگـزارى اختتاميـه برنامه هايـى نظيـر نشـر آثار اين كنگـره و برگـزارى نمايشـگاه منتخب آثار
در كشـور و كشـورهاى مختلف در دسـتور كار قرار دارد.
او هـم افزايـى نهادهـاى فرهنگـى از ديگـر اهـداف ايـن كنگـره اعلام كـرد و افـزود :از جملـه همـكاران برپايى
نخسـتين كنگـره جهانـى محمـد پيامبـر رحمـت (ص) در آئينـه ادب و هنـر تعـداد  ٢٠دانشـگاه سراسـر كشـور
مى باشـند.

ثبتنام بیش از  ۲هزار نفر در جشنواره امتنان فارس
ایسـنا :سرپرسـت اداره کل تعـاون فـارس اعلام کـرد کـه از زمان آغاز مهلت ثبت و نام سـی وسـومین جشـنواره
امتنـان از نخبـگان جامعـه کار و تولیـد ایـن اسـتان تاکنـون بیـش از دو هـزار نفـر در ایـن جشـنواره ثبـت نـام
کردهانـد.
سـید مصطفی هاشمی یکشـنبه  ۷آذر در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد :اسـتان فـارس در ثبـت سـی وسـومین
جشـنواره امتنـان از نخبـگان جامعـه کار و تولیـد تـا ایـن زمـان جـزو اسـتانهای برتـر کشـور بـوده اسـت.
او خاطرنشـان کـرد :زمـان ثبـت نـام کارگـران ،گروههـای کار و واحدهـای نمونـه در سـی و سـومین جشـنواره
امتنـان بـه نشـانی  http://emtenan.mcls.gov.irاز سهشـنبه  ۲۷مهرمـاه آغاز و تا چهارشـنبه  ۲۶آبان ماه
بـه مـدت یـک مـاه ادامـه داشـت کـه باتوجه بـه درخواسـت کارفرمایـان و کارگـران و گروههـای کار ایـن مهلت تا
 ۱۲آذرمـاه  ۱۴۰۰تمدید شـد.
سرپرسـت اداره کل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی فـارس عنـوان کرد :از زمان آغـاز مهلت ثبت و نـام در این دوره
جشـنواره تاکنـون بیـش از دو هـزار نفر در این جشـنواره ثبت نـام کردهاند.

فارس
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جمع آوری هزار و  158دستگاه رمز ارزغیرمجاز دراستان فارس
دبیر کارگروه اســتانی ساماندهی مراکز اســتخراج رمز ارزها از کشف و ضبط 1158
دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در استان فارس در ...

به مدیرانی گره گشا نیازداریم
رئیس مجمع نمایندگان فارس تاکید کرد که امروز نیاز اســت مدیرانی گره گشا سر
کار بیایند و با اتکا به پتانسیلهای داخلی ،مشکالت کشور را ...
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در نشست نمایندگان استان در مجلس  ،امام جمعه شیراز و استاندار مطرح شد:

آب و اشتغال دو دغدغه فارس در سال 1401

عصرمردم:
اسـتاندار فـارس با اشـاره به اینکـه رویکردهای محـوری و اولویت های اسـتان
پیـش از تدویـن بودجـه بایـد کامال مشـخص باشـد ،عنـوان کـرد :تالش های
الزم در ایـن زمینـه بایـد پیـش از تدویـن بودجه انجام شـود.
بـا پیشـنهاد دکتـر محمدهـادی ایمانیـه ،جلسـه هـم اندیشـی در خصـوص
بودجـه  ۱۴۰۱بـا حضـور نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و نماینـدگان فـارس در
مجلـس شـورای اسلامی برگزار شـد.
اسـتاندار فـارس در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه اینکـه رویکردهـای محـوری و
اولویت هـای اسـتان پیـش از تدویـن بودجه باید کامال مشـخص باشـد ،عنوان
کـرد :بررسـیهای میدانی در سـفرهای شهرسـتانی و آمـار و اطالعات موجود
نشـان می دهـد در حـال حاضـر کمبـود آب بـه یکـی از مشـکالت اسـتان
تبدیـل شـده اسـت؛ از ایـن رو تامین آب بـه ویژه آب آشـامیدنی بایـد در اولویت
پیگیری هـا بـرای تخصیـص بودجـه در سـال آتـی باشـد.
بـه اعتقـاد نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ،ایجـاد اشـتغال کلیـد رفـع
بسـیاری از معضلات اجتماعـی اسـت که این مشـکالت با اجـرای پروژههای
ویـژه و تدابیـر مخصـوص برطـرف خواهد شـد.
وی تاکیـد کـرد :اولویـت بعـدی اسـتان بـرای چانه زنـی و جذب بودجـه باید در
حوزه اشـتغال باشد.
دکتـر ایمانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از فعالیت هـا و پروژههایـی کـه از
ابتـدای انقلاب تاکنـون اجرایی شـده و به بهره برداری نرسـیده اسـت  ،جذب
بودجـه بـرای بهـره وری از ایـن امکانـات را بسـیار مهـم تلقـی کـرد و بـر لـزوم
تلاش مدیـران و نماینـدگان محتـرم در ایـن راسـتا تاکیـد کـرد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس با ابـراز تأسـف از اینکه در حـال حاضر
مـرگ ناشـی از تصادفـات رتبـه نخسـت مـرگ و میـر بـه ویـژه در جوانـان  ۱۸تا
 ۳۵سـال و حتـی کـودکان را به خود اختصاص داده اسـت ،اظهار کرد :اکنون
بودجـه مـورد نیـاز بـرای رفـع نقـاط حادثـه خیـز ،تامیـن و نصـب دوربین هـای

ثبـت تخلـف ،راه انـدازی پایـگاه پلیـس ،پایگاه اورژانـس و ...وجود نـدارد و این
در حالـی اسـت کـه بایـد ۵درصـد از جرایـم رانندگی در ایـن موارد صرف شـود.
وی اسـتفاده از ایـن منبـع اعتبـاری را نیازمنـد اصلاح قانـون دانسـت و
خاطرنشـان کـرد :همراهـی نماینـدگان مجلـس در ایـن زمینـه اثـر بخـش
خواهـد بـود.
دکتـر ایمانیـه اعتیـاد را بزرگتریـن ناهنجـاری اجتماعی دانسـت و تصریح کرد:
بـی تردیـد مقابلـه با این پدیـده ناهنجـار نیازمند اعتبار اسـت.
وی بیـان کـرد :امـوال تملیکـی و قاچـاق در انبارها بـدون تعییـن تکلیف باقی
مانـده اسـت کـه رفـع ایـن مشـکل نیـز بـه وجـود قانـون و حمایـت قانونـی نیاز
دارد.
دکتـر ایمانیـه بـا بیـان اینکه اسـتان فـارس رتبه اول موقوفات کشـور اسـت که
ایـن موقوفـات ارزشـی معـادل هـزاران میلیـارد تومـان را بـه خـود اختصـاص
میدهـد.
وی ادامـه داد :احیـا و بهـره بـرداری از این موقوفات نیازمنـد اصالح و حمایت
قانـون اسـت و میتوانـد تحوالت در خور توجهی در اسـتان فـارس ایجاد کند.
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه و پیشـرفت اسـتان بـدون حضـور
دانشـگاه امـکان پذیـر نخواهـد شـد ،ابـراز داشـت :ایـن اقـدام نیازمنـد ردیـف
بودجـه مشـخص اسـت کـه باید از سـوی نماینـدگان و مدیران اسـتانی پیش از
تدویـن بودجـه پیگیری شـود.
افزایـش ردیف هـای اعتبـاری بـرای حمایـت ویـژه از عشـایر فـارس از دیگـر
موضوعاتـی بـود کـه دکتـر ایمانیه بر لـزوم توجه بـه آن در بودجـه  ۱۴۰۱تاکید
کرد.
بـه اعتقـاد اسـتاندار فـارس حمایـت از طرح هـای نو و ویـژه در فـارس میتواند
بسـیاری از ایـن طرح هـا را بـه نمونه هـای مثـال زدنـی در خاورمیانـه تبدیـل
کند .
وی از نماینـدگان مجلـس خواسـت در بودجـه سـال آتـی ایـن موضـوع را مـد

نظـر قـرار دهند.
نهضـت سـاخت مسـکن موضـوع دیگـری بود کـه دکتـر ایمانیه بهعنـوان یکی
از اولویت هـای اسـتان بـه آن اشـاره کرد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس گفـت  :انتظار مـی رود بودجـه عمرانی
فـارس بـا توجـه بـه درصد مسـاحت اسـتان به مسـاحت کشـور بایـد از  ۵درصد
بودجـه کشـوری بـه  ۷.۴درصد افزایـش یابد.
وی خاطرنشـان کـرد :انتظـار دیگـر مـا ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه
عقب ماندگی هـای سـنوات قبـل افزایـش سـنواتی بودجـه فـارس در  ۱۴۰۱از
متوسـط کشـوری بیشـتر باشـد.
توجـه بـه بودجههـای مربـوط به حـرم مطهر حضـرت شـاهچراغ (ع) و محیط
پیرامونـی آن از دیگـر مـواردی بـود کـه اسـتاندار فـارس از نماینـدگان مجلـس
خواسـت در بودجـه سـال آتـی مـد نظر قـرار دهند.
بـه اعتقـاد دکتـر ایمانیـه میـراث فرهنگی و گردشـگری فـارس از ظرفیت های
ویـژهای برخـوردار اسـت کـه بـا بودجه هـای فعلـی هیـچ تحـول مهمـی در این
حـوزه رخ نخواهد داد.
وی افـزود بی شـک توجـه ویژه به بودجه فـارس در حوزه گردشـگری و میراث
فرهنگـی منافعی قابل توجه برای کشـور خواهد داشـت.
اسـتاندار فـارس از نماینـدگان اسـتان در مجلـس شـورای اسالمی خواسـت
بـا ایجـاد قوانیـن الزم بانک هـای خصوصـی را وادار کننـد حداقـل  ۷۰درصـد
سـپرده های مـردم اسـتان را بـه صـورت تسـهیالت ارائـه دهنـد.
تامیـن تجهیـزات الزم بـرای اطفـای حریق و مدیریـت نمودن پسـماند از دیگر
مـواردی بـود که دکتر ایمانیه بر لـزوم تامین اعتبارات در ایـن زمینه تاکید کرد.
همچنیـن وی اضافـه کـرد الزم اسـت اعتبـار ویـژه ای جهـت ارتقـای بهـره
وری اختصـاص یابـد بـه عنـوان مثـال مکانیزه کـردن کشـاورزی ،آبخیزداری،
کانـال کشـی اتصـال آب هـای جـاری ،شـبکه های پاییـن دسـتی آب پشـت
سـدها میتوانـد هـدر رفـت آب هـای اسـتان را بـه شـدت کاهـش دهـد.

جمع آوری هزار و  158دستگاه رمز ارزغیرمجاز دراستان فارس
عصرمردم:
دبیـر کارگـروه اسـتانی سـاماندهی مراکز اسـتخراج رمز
ارزهـا از کشـف و ضبـط  1158دسـتگاه اسـتخراج رمـز
ارز غیر مجاز در اسـتان فارس در هشـت ماهه نخسـت
سـال جـاری خبـر داد .حمیدرضـا کریمی فـرد ،اظهـار
داشـت :کشـف ایـن تعـداد دسـتگاه رمـز ارز غیرمجاز ،
صرفـه جویـی 1400مـگاوات سـاعت انـرژی نیـز در پی
داشـته است .
وی بـا بیـان اینکـه مصـرف بـاالی بـرق توسـط
دسـتگاههای اسـتخراج رمز ارز ،همـواره تهدیدی برای
صنعـت بـرق بـه شـمار مـیرود ،اظهـار داشـت :مـا در
راسـتای صیانـت از منافـع ملـی و جلوگیـری از تضییـع
حقـوق بیـت المـال و همچنیـن تامیـن بـرق مطمئـن
و پایـدار بـه مشـترکان مسـئول هسـتیم و بنابرایـن
نمی توانیـم از مراکـز رمـز ارز غیرمجـاز چشـم پوشـی
کنیـم.
این مقام مسـئول ،تشـکیل کارگروه اسـتانی ساماندهی
مراکـز اسـتخراج رمـز ارز  ،برگـزاری چندیـن مـورد
اقـدام فراگیـر بـا هـدف ردیابـی و کشـف دسـتگاههای
اسـتخراج غیرمجـاز رمـز ارز ،تشـکیل گروه هـای ویـژه
جهـت بررسـی میدانـی و شناسـایی محلهـای نصـب
ایـن دسـتگاه ها ،هماهنگـی بـا مراجـع قضایـی و اخـذ
مجـوز جهـت ورود بـه مراکـز اسـتقرار رمـز ارز غیرمجاز
و ...را از جملـه اقدامـات ایـن شـرکت عنـوان کـرد کـه

در راسـتای شناسـایی و برخـورد بـا مراکـز تولیـد رمز ارز
غیرمجـاز تاکنـون انجـام پذیرفتـه انـد.
مشـاور فنـی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان فـارس ،بـر مقابلـه جـدی با افـرادی کـه منازل،
کارگاههـا ،دامداری هـا ،چاه هـای کشـاورزی و سـایر
اماکـن تجـاری ،عمومـی و اداری را به مراکز اسـتخراج
غیرقانونـی رمـز ارزهـا تبدیـل کـرده انـد ،نیـز تاکیـد کرد

و یـادآور شـد :مالکینـی کـه قصـد اجـاره منـزل ،مغازه،
کارگاه ،دامـداری ،چـا ه کشـاورزی و سـایر املاک خـود
را دارنـد ،توجـه داشـته باشـند در صورتـی کـه مسـتاجر
در ملـک اجـاره ای اقـدام بـه نصـب و اسـتفاده از
دسـتگاه های اسـتخراج رمـز ارز غیـر مجـاز نمایـد،
علاوه براعمـال جریمه هـای درنظـر گرفتـه شـده بـر
روی صورتحسـاب بـرق مصرفـی اشـتراک بـرق ،تبعات

قانونـی ایـن موضـوع متوجـه مالـک انشـعاب اسـت.
دبیرکارگـروه اسـتانی سـاماندهی مراکـز اسـتخراج رمـز
ارزهـا ،بـر نقـش مـردم و گزارش های مردمی در کشـف
مراکـز غیـر قانونـی اسـتخراج رمز ارز در سـطح اسـتان
تاکیـد کـرد و افزود :ارائـه گزارشهای مردمـی از مراکز
اسـتخراج رمـز ارز غیرمجـاز علاوه بـر کاهـش مصرف
بـرق ،پاداشهایـی را هـم بـرای آنان در بـردارد.
کریمی فـرد ،یادآورشـد :شـهروندان می تواننـد از
طریـق شـماره 113سـتاد خبـری وزارت اطالعـات،
شـماره 114سـتاد خبـری اطالعـات سـپاه ،سـامانه
"سـمات" شـرکت توانیـر بـه آدرسwww.tavanir.
 org.ir/samaatوثبـت گـزارش و یا ارسـال پیامک به
شـماره های 3000290157 :و شـماره فضای مجازی
 09916672483دفتـر حراسـت شـرکت توزیـع نیـروی
بـرق اسـتان فـارس ،اسـتخراج کننـدگان غیـر قانونـی
رمـز ارزهـا را معرفـی نماینـد و از پـاداش میلیونـی،
تاسـقف  20میلیـون تومـان  ،مطابـق دسـتورالعمل،
بهـره منـد گردنـد.
دبیـر کارگـروه اسـتانی سـاماندهی مراکـز اسـتخراج
رمـز ارزهـا در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد بـا همـکاری
دسـتگاه های اجرایـی و همراهـی شـهروندان بتوانیـم
مراکـز غیرمجـاز اسـتخراج رمـز ارز را شناسـایی کرده و
ضمـن برخورد با سـوء اسـتفاده کننـدگان ،از بیت المال
نیـز صیانـت نماییـم.

علوم پزشکی شیراز،سالمندان را برای دریافت دز سوم واکسن کرونا فراخواند
ایرنا:بـه گفتـه سرپرسـت معاونـت بهداشـت دانشـگاه
علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی شـیراز،
بـا توجـه بـه آغـاز تزریـق نوبـت سـوم واکسـن کرونـا در
گروههـای در معـرض خطـر ،سـالمندان بـرای دریافت
واکسـن نوبـت سـوم بـه مراکـز واکسیناسـیون مراجعـه
کنند .
عبـاس رضاییـان زاده گفـت :سـالمندان از افـراد در
معـرض خطـر ابتلا بـه بیمـاری کوویـد ۱۹محسـوب
می شـوند و میـزان عـوارض شـدید بیمـاری کووید  ۱۹و
مـرگ در ایـن گـروه از افـراد نسـبت بـه دیگـر گروه های
سـنی باالتـر اسـت.
او افزود:بـا توجـه بـه آغـاز تزریـق نوبـت سـوم واکسـن
کرونـا بـا اولویـت افـراد در معـرض خطـر ،سـالمندان
(گـروه سـنی  ۶۰سـال و باالتـر) بـرای دریافت واکسـن
نوبـت سـوم (یادآور کوویـد  )۱۹به مراکز واکسیناسـیون
مراجعـه کنند.
او بـا بیـان ایـن توضیح که تاثیر واکسـن کرونـا نیز مانند
هـر واکسـن دیگـری بـا گذشـت زمـان کاهـش مییابـد
و ضـروری اسـت بـا دریافـت ُدز سـوم ،ایـن کاهـش
اثرگـذاری جبـران شـود ،اضافـه کـرد :در افـراد بـاالی
 ۶۰سـال بـ ه ویـژه سـالمندانی کـه مسـتعد ابتال بـه نوع

شـدید بیمـاری هسـتند ،ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه
بـا کاهـش اثـر واکسـن ،مـوارد ابتلا بـه کرونـا در آنـان
افزایـش یابـد.
رضاییـان زاده بـا اشـاره بـه اینکـه تحقیقـات جهانـی نیز

نشـان داده اسـت ،بهتر اسـت افراد پس از گذشـت چند
مـاه از تزریـق نوبـت دوم ،دز یـادآور را دریافـت کننـد،
گفـت :کروناویـروس مرتـب در حـال جهـش اسـت و
احتمـال مـیرود برخـی سـویهها بـه رغـم تزریـق دو

مرحلـه واکسیناسـیون ،بتواننـد بـه سیسـتم ایمنـی بدن
آسـیب برسـانند.
او ادامـه داد :تمـام جهشهـای کروناویـروس قابـل
شناسـایی نیسـت و انتظـار مـیرود شـماری از جهشها
در برخـی کشـورها معرفـی نشـوند ،بنابرایـن تزریـق
ُدز یـادآور واکسـن کرونـا و رعایـت شـیوه نامه هـای
بهداشـتی نظیـر رعایـت فاصلـه ایمـن فیزیکـی،
شست و شـوی مرتـب دسـتها و اسـتفاده مـداوم از
ماسـک ،حتمـا بایـد پـس از تزریـق واکسـن نیـز ادامـه
داشـته باشد.سرپرسـت معاونـت بهداشـت دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز ،گفـت :سـالمندانی کـه در نوبت
اول و دوم ،واکسـن های «اسـپوتنیک» یا «آسـترازنکا»
دریافـت کـرده و دسـت کـم  ۶مـاه از زمـان دریافـت
نوبـت دوم آنهـا گذشـته اسـت نیـز میتواننـد بـا مراجعه
بـه مراکـز واکسیناسـیون ،نوبـت سـوم واکسـن خـود را
دریافـت کننـد.او اظهـار داشـت :سـالمندانی کـه دو
نوبـت واکسیناسـیون آنهـا از واکسـن های غیرفعـال
شـده «کووایـران برکـت»« ،بهـارات» و «سـینوفارم»
ً
اسـتفاده کـرده انـد ،بایـد نوبـت سـوم واکسـن ترجیحـا
مشـابه نوبـت اول (غیـر فعـال شـده) به فاصلـه  ۴ماه از
نوبـت دوم دریافـت کننـد.
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شهرستان های فارس زمین مسکن ملی را تا پایان آذرماه تامین کنند
اســتاندار فارس اعالم کرد :برای پیشــبرد طرح مســکن ملی تاکنون زمین در ۲۴
شهرستان فارس تامین شده و ضروری است تا پایان ...

باغ گلها در بوستان آزادی شیراز راه اندازی می شود
بر أســاس مصوبه شورا،شهرداری می بایست متناســب با نیاز ساکنین شمال غرب
شیراز ،نسبت به شناسایی زمین در محدوده حریم در ...

به منظور بررسی مسایل و مشکالت انجام شد؛

است.
رییـس سـومین كمیسـیون سـومین حـرم اهـل بیت(ع)شـورای اسلامی شـهر
شیراز،گفت:شـیراز بـه هتـل معتـادان تبدیـل شـده اسـت
رضـا محمدیـان وجـود مراکـز  dicدر مرکز شـهر را آسـیب زا دانسـت و افـزود:در

هیـچ كالن شـهری چنیـن مراكـزی وجـود ندارد.
وی بـا بیـان ایـن كه به دلیـل ارایه خدمـات خوب و مطلـوب بـه معتادان،معتادین
دیگـر شـهرها نیز به شـیراز آمده اند ،گفـت:در بحث سـاماندهی ودرمان معتادان
متجاهـر در شـهر شـیراز باید اعتبارات بـه صورت هدفمنـد توزیع گردد.

باغ گلها در بوستان آزادی شیراز راه اندازی می شود
عصرمردم:
بـر أسـاس مصوبـه شورا،شـهرداری می بایسـت
متناسـب بـا نیـاز سـاکنین شـمال غـرب شـیراز ،نسـبت
بـه شناسـایی زمیـن در محـدوده حریـم در ایـن محـور
جهـت ایجـاد میدانچـه میـوه و ترهبـار (بازارچـه بـزرگ
میـوه و ترهبـار) کارخانجـات سـورتینگ ،بسـتهبندی،
سـردخانه و کشـتارگاه اقـدام و ظـرف مدت دو ماه بسـته

سـرمایهگذاری به همـراه طرح توجیهـی و اقتصادی آن
را بـه کمیسـیون اقتصـاد و سـرمایهگذاری ارائـه نمایـد.
همچنیـن شـهرداری مکلـف گردید؛بـه منظـور تعریـف
بسـته سـرمایهگذاری بـا موضـوع پردیـس ترکیبـی
سـینمایی و تئاتـر و بـازار صرافـان واقـع در بلـوار زند پس
از مذاکـره بـا حـوزه هنری تهـران و مالکین سـینماهای
موجـود واقـع در خیابـان زنـد و خیابـان سـعدی ظـرف

بازدید استاندار فارس ،شهردار شیراز و مدیر کل میراث از بازار وکیل
شهردار شــیراز به همراه اســتاندار فارس ،مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری
استان و جمعی از مدیران شهری از بازار وکیل بازدید و ...
یاد  داشت

بازدید استاندار فارس ،شهردار شیراز و مدیر کل میراث از بازار وکیل
عصرمردم:
شـهردار شـیراز به همراه اسـتاندار فارس ،مدیر کل میراث فرهنگی و گردشـگری
استان و جمعی از مدیران شهری از بازار وکیل بازدید و ضمن گفت و گو با بازاریان
و کسـبه ،مسـائل و مشـکالت ایـن مجموعـه تاریخی–اقتصادی را بررسـی کردند.
شـهردار شـیراز در حاشـیه این بازدید گفت :مسـائل و مشـکالت مختلفی در بازار
وکیـل وجـود دارد کـه رفـع آن بـه علـت میراثـی بـودن و قدمـت ایـن مجموعـه،
تصمیمـات خاصـی را میطلبـد.
سـید احسـان اصنافـی افـزود :در ایـن راسـتا مقـرر شـد بـا حضـور مدیـران و
مسـئولین شـیراز همچـون میـراث فرهنگـی ،سـایر مجموعه های خدمات رسـان
و اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه در خدمـت نماینـدگان کسـبه باشـیم تـا مسـائل
بـازار وکیـل بررسـی شـود.
وی ایمـن سـازی برخـی از سـقفها و لـزوم جمـع آوری آبهای سـطحی کـف بازار
را از جملـه مشـکالت ایـن مجموعـه برشـمرد و گفـت :در سـالیان گذشـته کـف
بازار توسـط شـهرداری شـیراز سـنگفرش شـده و کانالهای تاسیسـاتی نیز ایجاد
شـده است.
شـهردار شـیراز اعلام کـرد :از دسـتگاه های خدمـات رسـان می خواهیـم کـه
تاسیسـات شـهری خـود را در قسـمت هایی کـه کانـال ایجـاد شـده بـه ایـن کانال
منتقـل کنند.
اصنافـی جـداره سـازی بـازار و رفـع مشـکل سـد معبر را از دیگر مشـکالت کسـبه
عنـوان کـرد و افـزود :کسـبه از طریـق هیـأت امنـای بـازار پیگیـر بحـث جـداره
سـازی باشند.
وی اضافـه کـرد :اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه نیـز در مـورد بخشـهایی کـه بـه
صـورت موقوفـه اسـت همـکاری الزم را داشـته باشـد تـا بتوانیـم کار را بـه پیـش
ببر یم.
شـهردار شـیراز تاکیـد کـرد :مجموعـه ایـن اقدامـات و تعامالت در راسـتای حفظ
بـازار وکیـل بـه عنوان یکـی از عناصـر هویتی و فرهنگـی و مرکز اقتصادی شـیراز
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مـدت دو مـاه نسـبت بـه تهیـه طـرح تجـاری و توجیـه
اقتصـادی اقـدام و نتیجـه آن را بـه کمیسـیون اقتصـاد
و سـرمایهگذاری ارائـه نمایـد.
شورای اسالمی شهر شیراز در خصـوص مراکـز تولیـد
و توزیـع اغذیـه و اشـربه سـنتی سـیار در شـهر شـیراز و
لـزوم سـاماندهی وضعیـت فعلـی شـهرداری را مکلـف
نمـود پـس از مذاکره با سـرمایهگذاران مربوطه و جلسـه

با معاون خدمات شـهری شـهرداری و سـازمان ترافیک
نسـبت بـه تهیه مـدل سـرمایهگذاری در قالـب  BOTیا
 BOLTظـرف مـدت دو هفتـه اقـدام و بـه کمیسـیون
اقتصـاد و سـرمایهگذاری ارائـه نمایـد.
همچنیـن ظـرف مـدت یـک مـاه نسـبت بـه تهیه بسـته
سـرمایهگذاری طراحـی و سـاخت باغ گلها در بوسـتان
آزادی اقـدام گردد.

غ  .بهروز

ضد انقالب ،تشنه اغتشاش در آستانه مذاکرات
در سـالهای گذشـته کشـور دسـتخوش مشـکالتی شـده کـه مـردم را آزرده خاطـر کـرده .بـا ایـن حـال قاطبه
مـردم یـا ترجیـح دادهانـد مطالباتشـان را در کـف خیابـان پیگیـری نکننـد و یـا هنگامـی کـه بـرای رسـاندن
صدایشـان بـه گـوش مسـئولین باالجبار کـف خیابـان آمدهانـد دنبال برگـزاری تجمعـات مسـالمتآمیزی برای
پیگیـری خواسـتههای صنفـی خـود بودهانـد.
️بـا ایـن حـال ،یـک روال قابـل بررسـی در چنیـن تجمعاتـی نفـوذ گروههـای آشـوبطلبی بـه آنهاسـت کـه بـا
سـر دادن شـعارهای ساختارشـکنانه و توسـل بـه روشهـای خشـونتآمیز سـعی میکننـد خواسـتههای بحـق
مـردم را از مسـیر اصلـی خـود منحـرف کـرده و آن را جریانـی ضدنظـام جلـوه دهند.
جدیدتریـن مصـداق از چنیـن روالی را میتوان در تجمع کشـاورزان اصفهان مشـاهده کـرد؛ عناصر فرصتطلب
و ضـد انقلاب کـه از ابتـدا تلاش میکردنـد مسـیر مطالبـات کشـاورزان را تغییـر دهنـد و بـه فضـای ناامنـی و
بینظمـی در اصفهـان دامـن بزننـد بـا حملـه بـه چادرهـای حاضریـن در بسـتر زاینـدهرود قصـد داشـتند مانع از
پایـان تجمـع کشـاورزان شـوند و آشـوبهایی را ایجـاد کردند.
روز جمعـه هـم بـا انتشـار فراخوانهایـی از سـوی برخـی عناصـر مشـکوک جمعیـت اندکـی کـه شـباهتی بـه
کشـاورزان نداشـتند در بسـتر زاینـده رود تجمـع کـرده و آشـوبها و اغتشـاشهایی را بـه وجـود آوردنـد.
بـا آنکـه تعـداد آشـوبطلبان بـه زحمـت از  ۵۰۰نفـر تجـاوز میکـرد رسـانههای ضـد انقلاب به صـورت لحظه
بـه لحظـه تحـرکات آنهـا را پوشـش داده و سـعی کردنـد بـا گزارشهـای غلوآمیـز و غیردقیـق ،اغتشاشـات را
بزرگنمایـی کـرده و روایتـی مطلـوب نظـر جریانهـای ضـد انقلاب کـه از آشـوبها در ایـران منتفـع هسـتند
ارائـه کنند.
امـا نحـوه رفتـار جریانهـای ضدانقلاب و رسـانههای وابسـته بـه آنهـا در اتفاقات اصفهـان این سـوال را پیش
میکشـد کـه ایـن گروههـا چـه نفعـی از وجـود آشـوب در ایـران دارنـد و چگونـه از این امـر منتفع میشـوند؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال ،عاملی کـه نمیتـوان آن را از نظر دور داشـت نزدیک شـدن بـه موعد برگـزاری دور
جدیـد مذاکراتـی اسـت کـه قـرار اسـت بـا هـدف رفـع تحریمهـا علیـه ملـت ایـران از روز دوشـنبه هشـتم آذرماه
در ویـن آغاز شـود.
ایـن مذاکـرات در شـرایطی آغـاز میشـوند کـه جمهـوری اسلامی ایـران بـه ویـژه بـه دلیـل آنکـه تحریمهـا در
هـدف آشکارشـان بـرای ایجـاد شـکاف عظیـم میـان ملـت و حکومـت و ایجـاد جریانهـای قدرتمنـد برانـدازی
شکسـت خوردهانـد دسـت برتـر را در آن گفتوگوهـا در اختیـار دارد.
تحریمهـا طبـق اذعـان افـرادی نظیـر «ریچـارد نفیـو» کـه از معمـاران سیاسـتهای تحریمـی محسـوب
میشـوند بـرای اینکـه بتواننـد بـه شـکل برگهـای چانهزنی در مذاکـرات مـورد اسـتفاده طرفهای غربـی قرار
بگیرنـد بایسـتی از طریـق ایجـاد «نارضایتیهای عمومـی» و تهدید به براندازی ،محاسـبات مسـئوالن حکومت
را عـوض کـرده و آنهـا را بـرای اعطـای امتیـاز تحـت فشـار قـرار دهند.
امـا ایـن اتفاقـی اسـت کـه علیرغـم اجـرای سیاسـت «فشـار حداکثـری» ،رخ نـداده و ایـران به لطـف مقاومت
مـردم ،شـدیدترین اثـرات یـک جنـگ تمـام عیـار اقتصـادی را پشـت سرگذاشـته و اکنـون تصمیمگیـران ایرانی
بـه دنبـال آن هسـتند کـه از همیـن مسـئله بـه عنـوان اهرمـی بـرای متقاعـد کـردن غرب به دسـت کشـیدن از
سیاسـتهای زورگویانـه و پایـان دادن بـه جنگافـروزی اقتصـادی علیـه ملـت ایـران اسـتفاده کننـد.
بدیهـی اسـت در چنیـن شـرایطی کشـورهای غربـی و امپراطوریهای رسـانهای وابسـته به آنها به «آشـوب» در
داخـل کشـور نیـاز دارنـد تـا بتواننـد در مذاکـرات آن را بـه عنـوان شـاخصی از اثرگـذاری تحریمهـا معرفـی کرده
و سـپس از آن بـه عنـوان یـک بـرگ چانهزنـی بـرای تـداوم جنـگ اقتصـادی علیـه ملـت ایـران اسـتفاده کننـد.
آشـوب ،در واقـع ابـزار دسـت جریانهـای ضـد انقلاب بـرای گلآلـود کـردن جریـان مذاکـرات و صیـد تحریم
از آن اسـت.
توجـه بـه ایـن نکتـه در کنـار قرائـن دیگـری که نشـان میدهد دولـت «جـو بایـدن» ،رئیسجمهور فعلـی آمریکا
بـا توجـه بـه کند شـدن تیـغ تحریمهـا و اهرمهای فشـار آمریکا قصـد دارد راهبرد آشوبسـازی دونالـد ترامپ را
بـرای پیـش بـردن مطامعش علیـه ایران در پیـش بگیرد.
همیـن چنـد روز پیـش پایـگاه «یاهونیـوز» گـزارش داد دونالـد ترامـپ در ماههـای آخـر ریاسـتجمهوریاش
برنامـهای را تأییـد کـرده کـه هـدف آن ایجاد شـکاف میـان مردم و حاکمیـت ایران بـوده و قرار بوده نـه در دولت
خـودش بلکـه در دوران ریاسـتجمهوری بایـدن اجرایـی شـود.

استاندار:

شهرستان های فارس زمین مسکن ملی را تا پایان آذرماه تامین کنند
عصرمردم:
اسـتاندار فارس اعالم کرد :برای پیشـبرد طرح مسـکن
ملـی تاکنون زمین در  ۲۴شهرسـتان فارس تامین شـده
و ضـروری اسـت تـا پایـان آذرمـاه جـاری تکلیـف تامیـن
زمین سـایر شهرسـتانها نیز مشـخص شـود.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه اسـتاندار فـارس در
جلسـه شـورای مسـکن اسـتان بـا بیـان اینکـه طبـق
پیشبینی هـای صورتگرفتـه سـهم فـارس در طـول
چهـار سـال از پـروژه جهـش ملـی مسـکن ۲۶۰هـزار
واحـد اسـت ،گفـت :یکـی از برنامههـای مـا ایـن اسـت

کـه بـا اختصـاص تسـهیالت و تامیـن امکانـات ،ایـن
سـهم را افزایـش دهیـم تـا افـراد بیشـتری بتواننـد بـا
اجـرای ایـن طـرح صاحبخانـه شـوند.
وی بـا اشـاره به شـرایط تاهـل بـرای دریافـت واحدهای
مسـکونی ثبتنـام شـده توسـط متقاضیـان افـزود :بـا
موافقـت وزرات راه و شهرسـازی افـراد مجـردی کـه
اقـدام بـه ثبـت نـام کردهانـد نیـز درصورتـی کـه طـی
یـک سـال آینـده ازدواج کننـد ،می تواننـد از مسـکن
ثبتنامی برخـودار شـوند.
اسـتاندار فـارس تامیـن مسـکن را از پیشنیازهـای

ازدواج دانسـت و گفـت :بـا تامیـن تسـهیالت مسـکن،
جوانـان بـه ازدواج ترغیـب خواهنـد شـد.
نماینـده عالـی دولت در اسـتان فارس با اشـاره بـه اینکه
متولـی تامین زمین در روسـتاها ،اداره کل بنیاد مسـکن
اسـت ،افـزود :دیگـر دسـتگاههای خدماترسـان نیـز
موظفنـد زیرسـاختهای مرتبـط بـا پـروژه ملـی مسـکن
را فراهـم کنند.
دکتـر ایمانیـه بـه اهمیـت اسـتفاده از ظرفیـت بخـش
خصوصـی درقالـب مناقصـه بـرای سـاخت واحدهـای
مسـکن ملـی بهصـورت انبـوه تاکیـد کـرد و گفـت :بـا

توجـه بـه اینکـه سـاکنان واحدهـای مسـکونی نیازمنـد
برخـورداری از مراکـز خدماتـی ،آموزشـی ،رفاهـی و
درمانـی در کنـار مجتمعهـای مسـکونی هسـتند،
انبوهسـازان بایـد در کنـار تعهد به سـاخت واحدها ،برای
تامیـن ایـن مـوارد اقـدام کننـد.
اسـتاندار فـارس واگـذاری زمین رایـگان را از مزیتهای
پـروژه مسـکن ملـی عنـوان کـرد و توضیـح داد:
اختصـاص تسـهیالت براسـاس دهکهـای جامعـه و
پرداخـت هزینـه انشـعابات توسـط دولـت از امتیازهـای
درنظـر گرفتـه شـده بـرای متقاضیـان مسـکن اسـت.

انعقاد تفاهم نامه سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس
و مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور
عصرمردم:
معـاون معیشـت و خانـواده مرکـز خدمـات حوزههـای
علمیـه و رئیـس سـازمان فضـای مجـازی سـپاه فجـر
بـه منظـور برگـزاری دورههـای آموزشـی سـواد رسـانه
و آموزشهـای مهارتـی خانـواده طلاب و روحانیـون
تفاهمنامـه همـکاری امضـا کردنـد.
معـاون معیشـت و خانـواده مرکـز خدمـات حوزههـای
علمیـه و رئیـس سـازمان فضـای مجـازی سـپاه فجـر
بـه منظـور برگـزاری دورههـای آموزشـی سـواد رسـانه
و آموزشهـای مهارتـی خانـواده طلاب و روحانیـون
تفاهمنامـه همـکاری امضـا کردنـد.
بـه مناسـبت هفتـه بسـیج تفاهمنامـه همـکاری در حـوزه
آموزشهـای سـواد رسـانهای و آموزشهـای مهارتـی

خانـواده طلاب و روحانیـون بـه امضای معاون معیشـت
و خانـواده مرکـز خدمـات حوزههـای علمیـه و رئیـس
سـازمان فضـای مجـازی سـپاه فجـر رسـید.
ایـن تفاهمنامـه بـرای دومیـن سـال متوالـی بـا هـدف
توسـعه و گسـترش همکاریهـا در زمینـه آموزشهـای
سـواد رسـانه و مهارتـی ،ویـژه خانواده طلاب و روحانیون
کل کشـور منعقـد شـده اسـت.از دیگـر اهـداف امضـای
ایـن تفاهمنامـه برگـزاری دورههـای تربیـت مربـی سـواد
رسـانه ،آموزشهـای تخصصـی و مهارتـی حضـور
هوشـمندانه طلاب و خانواده هـای آن هـا در فضـای
مجـازی ،برگـزاری آزمونهـای تخصصـی ،صـدور
گواهـی پایـان دوره و تهیـه و تولیـد محتـوای آموزشـی در
موضوعـات تخصصـی و کاربـردی اشـاره کـرد.

معاون محیط زیست فارس اعالم کرد:

ناسالم بودن هوای شیراز برای گروههای حساس
ایسـنا :معـاون نظـارت و پایـش محیـط زیسـت فـارس
اعلام کـرد کـه امـروز ،کیفیـت هـوای شـیراز بـرای تردد
گروههـای حسـاس مناسـب نیسـت.
قاسـم نهاوندی بیان کرد :شـاخص کیفیـت هوای کالن
شـهر شـیراز در  ۲۴سـاعت گذشـته روی عـدد ( ۹۹قابـل
قبـول) و در سـاعت  ۸صبـح امروز یکشـنبه آذر روی عدد
( ۱۱۰ناسـالم بـرای گروههـای حسـاس) قـرار گرفتـه
است.
او افـزود :شـاخص کیفیـت هـوا یـا  ،AQIکیفیـت هوا را
در شـش دسـته قـرار میدهـد که هر دسـته را به سـطوح
مختلـف سلامت انسـان مربـوط میکنـد؛ در شـاخص
هـوای پـاک ،میـزان  AQIبیـن  ۰و  ۵۰و کیفیـت هـوا

رضایـت بخـش و شـرایط کیفی هـوا بی خطر یـا کم خطر
است.
نهاونـدی خاطرنشـان کـرد :در شـاخص قابـل قبـول نیـز
میـزان  AQIبیـن  ۵۱تـا ۱۰۰و کیفیـت هـوا قابـل قبـول
اسـت اگرچـه بعضـی از آالیندهها امـکان دارد برای تعداد
بسـیار کمـی از افـراد بـا مالحظـات بهداشـتی خـاص
همـراه باشـد .بـه عنـوان مثـال؛ کسـانی کـه نسـبت بـه
ازن حساسـیت ویـژهای دارنـد ،در چنیـن شـرایطی شـاید
عالئـم تنفسـی از خـود بـروز دهنـد.
معـاون نظـارت و پایش محیط زیسـت فارس به شـاخص
ناسـالم بـرای گروههـای حسـاس هـم اشـاره و بـا بیـان
اینکـه میـزان  AQIدر ایـن حالـت بیـن  ۱۰۱و ۱۵۰

اسـت ،گفـت :بعضـی از افـراد گروههای حسـاس ممکن
اسـت اثـرات بهداشـتی خاصـی را تجربـه کننـد .بـرای
مثـال مردمـی کـه دارای بیمـاری ریـه هسـتند نسـبت
بـه عمـوم مـردم خطـرات بیشـتری را از مواجهـه بـا ازن
متحمـل میشـوند امـا مردمـی که بیمـاری ریوی یـا قلبی
دارنـد خطـر بیشـتری را از مواجهه بـا ذرات معلق متحمل
میشـوند .امـا وقتـی آلودگـی هوا در این سـطح قـرار دارد
عمـوم مـردم تحـت تاثیـر قـرار نمیگیرنـد.
نهاونـدی اضافـه کـرد در شـاخص هـوای ناسـالم نیـز
هـر فـردی ممکـن اسـت اثـرات بهداشـتی  AQIبـاال
را زمانـی کـه مقـدار آن بیـن  ۱۵۱و  ۲۰۰اسـت ،تجربـه
کنـد .اعضـای گروههای حسـاس بیش از سـایرین اثرات

جـدی را بـر سلامت خـود تجربـه میکننـد.
او ادامـه داد :در شـاخص خیلـی ناسـالم نیـز AQI
بیـن  ۲۰۱تـا  ۳۰۰قـرار دارد و هشـداری بـرای سلامتی
بحسـاب میآیـد و بدیـن معنـی اسـت کـه هـر کسـی
ممکـن اسـت اثـرات جـدی تـری را بـر سلامت خـود
تجربـه کند.نهاونـدی بـه شـاخص هـوای خطرنـاک هـم
اشـاره و بـا بیـان اینکـه  AQIدر ایـن وضعیـت از ۳۰۰
باالتـر و اخطـاری جـدی بـرای سلامت انسـان و اعلام
وضـع اضطـراری اسـت ،گفـت :در این وضعیـت احتماال
تمـام افـراد جامعـه تحـت تاثیـر قـرار میگیرنـد.
به گزارش ایسـنا ،روز شـنبه  6آذر نیز ،هوای شـیراز برای
گروههای حسـاس ،در وضعیت ناسـالم قرار داشت.

استاندار فارس در دیدار مدیران وزارت نیرو در استان:

طرح های جدید تامین آب باید مورد توجه قرار گیرد
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :بـرای حـل مسـئله تأمیـن آب اسـتان نبایـد بـه روش هـای سـنتی تکیـه کـرد و بررسـی
طرح هـای جدیـد بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در دیـدار مدیـران وزارت نیـرو در اسـتان بـا بیـان اینکـه موضـوع دسترسـی بـه
آب هـای ژرف در اسـتان بایـد مـورد مطالعـه دقیـق قـرار گیـرد ،اظهارداشـت :مسـئله انتقـال آب از خلیـج فارس
از موضوعـات مهمی اسـت کـه بایـد بـا در نظرگرفتـن نظـرات کارشناسـان و اسـاتید صاحـب نظـر ،در خصـوص
آن تصمیمـات مدیریتـی بگیریم.نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس به مسـئله بـارور کردن ابرها بـرای بارش
بـاران اشـاره کـرد و ادامـه داد :بایـد جدیدتریـن فناوری هـا در ایـن حـوزه مورد بررسـی قـرار گرفته و بـرای کمک
بـه تامیـن آب اسـتان مورد اسـتفاده قـرار گیرد.اسـتاندار فارس بـا تاکید بر اینکه برای حل مشـکالت آب اسـتان
باید پیشـنهادات کارشناسـانه مطرح و بررسـی شـود ،گفت :تغییر نوع کشـت ،گسـترش کشـت های گلخانه ای
و تاکیـد بـر گیاهـان دارویـی از جملـه راه کارهـای مدیریـت مصـرف آب در بخش کشـاورزی اسـت.

اولویت های شهرستان خرامه از زبان فرماندار
زهرا جعفری

فرمانـدار خرامـه ،انتقـال آب از سـد درودزن،انتقـال كارخانـه سـیمان
فارس،بهـره بـرداری از محـور مواصالتـی خرامه،كربـال وحسـن آبـاد و
راه انـدازی كارخانـه فـوالد وتولید گندلـه آهن به این شهرسـتان را از مهمترین
اولویتهـا بـرای حل مشـكالت وبحرانهای شـكل گرفتـه در شهرسـتان خرامه
دانسـت و گفـت :بـه منظـور پیشـرفت و توسـعه ایـن شهرسـتان اقدامـات و
پیگیری هـای مسـتمری در قالـب دو مولفـه مهـم  ،توسـعه زیرسـاخت ها و
افزایـش تولیـد در دسـتور كار قـرار گرفتـه اسـت.
محمـد رضـا ابراهیمـی از آخریـن وضعیـت پـروژه انتقـال آب از سـد درودزن
بـه خرامـه جهـت اسـتفاده وشـرب سـاکنین و مصـرف صنعتـی سـخن گفـت واظهـار داشـت؛این پـروژه دارای
 ٢٠درصـد پیشـرفت فیزیكـی اسـت وعملیـات اجـرای مخـزن آن بـه اتمـام رسـیده امـا اجرایـی شـدن خطـوط
انتقـال در حـال پیگیـری اسـت.وی تصریـح كـرد:در حـال حاضـر  ۴کیلومتـر از خـط لولـه انتقـال از مخـزن بـه
سـمت سـد درود زن اجـرا شـده کـه بـا توجـه بـه پیگیری هـای انجـام شـده و تعامـل بـا نماینـده مردم سروسـتان
کـوار و خرامـه در مجلـس شـورای اسلامی و مصوبـه ریاسـت جمهوری مبنـی بر تسـریع انتقال آب سـد درودزن
بـه ایـن شهرسـتان  ،بخشـی از موانـع تامیـن آب در بخش هـای خانگـی ،صنعتـی و کشـاورزی رفـع خواهد شـد.
وی از رونـد انتقـال کارخانـه سـیمان فـارس بـه شهرسـتان خرامـه بـا ظرفیت تولیـد امیلیـون تن در سـال و ایجاد
اشـتغال مسـتقیم  ۲۵۰نفـر سـخن گفـت واظهـار داشـت  :در حـال حاضـر ایـن انتقـال مشـمول اخـذ مصوبـه
الحاقیـه کمیسـیون مـاده  ۵شـهرداری اسـت كـه امیـد داریـم بـا توجـه بـه دسـتور اسـتاندار درخصـوص انتقـال
کارخانـه سـیمان شـیراز بـه خرامـه ایـن موضـوع نهایی شـود.
ابراهیمـی تعریـض محـور خرامه–کربال و پل حسـن آبـاد به طول  ۳۱کیلومترمـورد تأكید قراردادوافـزود :با توجه
بـه ترافیـک و حجـم بـاالی عبـور و مـرور خودروهـای سـبک و سـنگین و آمـار باالی تصادفـات تعریـض در این
محـور بـا هـدف كاهش خسـارات های جانـی و مالی ضروری اسـت
فرمانـدار خرامـه از اهمیـت حمایـت از رونـق تولیـد در شهرسـتان خرامـه ،بـه ویـژه در زمینـه دامـداری ،سـخن
گفـت واظهـار داشـت  :پـرورش بـز بـا تغییـرات ژنتیکـی و پرورش شـتر ،متناسـب با آخریـن دسـتاوردهای علمی
در ایـن شهرسـتان می توانـد بـه الگویـی بـرای افزایـش ارزش افـزوده ،در کل اسـتان و کشـور تبدیـل شـود که با
دسـتور اسـتاندار فـارس در جهـت رفـع مشـکل سـرمایه گـذاران و کار آفرینـان در این حوزه تسـهیالت مـورد نیاز
اعطـا خواهد شـد.
وی راه انـدازی پسـت بـرق  ۴۰۰کیلوولـت خرامـه را باعـث تکمیـل زیـر سـاخت ها در ایـن شهرسـتان دانسـت و
افزود:بهـره بـرداری از ایـن پسـت بـرق نقـش موثـری در جذب سـرمایه گزار و توسـعه شهرسـتان خواهد داشـت
فرمانـدار خرامـه بـا اشـاره بـه نیـاز مبـرم این شهرسـتان بـه صنعتی شـدن ،از ضـرورت راه انـدازی کارخانـه فوالد
خرامـه بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه  ۵/۲میلیـون تـن در سـال و میـزان سـرمایه گـذاری  ۳۰۰میلیـارد تومـان و
 ۱۲۸میلیـون یـورو کـه کاربـرد آن در تولیـد آهـن خـام در کـوره بلنـد و تولیـد آهـن اسـفنجی می باشـد سـخن
گفـت و افـزود :در خصـوص مشـکالت و موانـع توسـعه ایـن کارخانـه اسـتاندار فـارس دسـتورات الزم را صـادر
كرده است.

سالمت
دوشنبه  8آذر 1400

خوردن صبحانه قبل از  ۷صبح
موجب افزایش طول عمر می شود

مهر :گفته می شــود که صبحانه مهم ترین وعده غذایی در روز است ،اما محققان اکنون بر
این باورند که خوردن این وعده در صبح زود می تواند به داشتن عمر طوالنی تر کمک کند.
خوردن صبحانه قبل از ساعت  ۷صبح میتواند طول عمر را افزایش دهد اما تحقیقات نشان
میدهد که صبحانه خوردن ساعت  ۱۰صبح به بعد میتواند موجب مرگ زودهنگام شود.
تحقیقات قبلی نشــان داده اســت که غذا خوردن در اواخر شب ساعت داخلی بدن را مختل
میکنــد و خطر ابتالء به دیابت نــوع  ۲و بیماری قلبی را افزایش میدهد .اما مطالعات کمی به
این موضوع پرداخته اند که آیا زمان خوردن صبحانه تأثیر مشابهی دارد یا خیر.
محققان دانشــگاه نیویورک سیتی بیش از  ۳۴۰۰۰آمریکایی باالی  ۴۰سال را برای چندین
دهــه تحت نظر گرفتند .داوطلبان زمان خوردن غذا را ثبت کردند و دانشــمندان این زمان را با
میزان مرگ و میر در طول مطالعه مطابقت دادند .نتایج نشان داد کسانی که بین ساعت  ۶تا ۷
صبح صبحانه میخورند ،شــش درصد کمتر از افرادی که به طور منظم ساعت  ۸صبح صبحانه
میخورنــد ،در معرض خطر مرگ زودرس ناشــی از بیماریهای مهمــی مانند بیماری قلبی یا
سرطان هستند .همچنین خطر مرگ زودهنگام در این افراد در مقایسه با کسانی که اولین وعده
غذایی شان را ساعت  ۱۰صبح میخورند ۱۲ ،درصد کمتر است.
محققان معتقدند نخوردن صبحانه یا دیرهنگام خوردن آن« ،ساعت غذا» بدن -برنامهریزی
داخلی بدن که ترشــح هورمونهای مرتبط با تغذیه مانند انسولین را کنترل میکند -را مختل
میکند .این هورمون به ســوزاندن گلوکز در جریان خون کمک میکند و ســطح آن در اوایل
صبح به اوج خود میرسد.
دیر غذا خوردن ممکن است به این معنی باشد که بدن به تدریج میزان انسولین و گلوکز خون
را کاهش میدهد که منجر به دیابت ،چاقی و بیماری قلبی میشود.

ویتامین D
موجب توقف التهاب ریه بیماران کرونایی می شود

مهر :دانشمندان پی برده اند که نوعی ویتامین  Dمی تواند به کاهش التهاب ریه در بیماران
کرونایی کمک کند .تحقیقات نشــان میدهد که ویتامین  Dیک مکانیســم «خاموش کننده»
برای التهاب دارد که میتواند در کووید  ۱۹شدید مؤثر باشد .با این حال محققان در مورد مصرف
بیش از مقدار توصیه شــده ویتامین  Dبه افراد به امید جلوگیری از عفونت کووید  ۱۹هشــدار
میدهند .یک مطالعه مشــترک جدید توسط دانشگاه پردو ایالت ایندیانا و مؤسسه ملی بهداشت
آمریکا نشــان میدهد که چگونه یک متابولیت فعــال ویتامین  Dدر خاموش کردن التهاب در
بدن در هنگام ابتالء به عفونتهایی مانند کووید  ۱۹نقش دارد.
دکتر «بهداد افضلی» ،سرپرســت تیم تحقیق از مؤسســه ملی بهداشــت آمریکا ،گفت« :از
آنجایی که التهاب در موارد شــدید کووید  ۱۹یک دلیل اصلی برای عوارض شــدید بیماری و
مرگ و میر است ،ما تصمیم گرفتیم نگاهی دقیقتر به سلولهای ریه بیماران کووید  ۱۹داشته
باشیم».
به عنوان بخشــی از این مطالعه ،محققان ســلولهای ریه هشت فرد مبتال به کووید  ۱۹را
تجزیه و تحلیل کردند .آنها دریافتند که در این سلولها ،بخشی از پاسخ ایمنی به کروناویروس،
افزایش یافته و التهاب در ریهها را تشــدید میکند .پس از بکارگیری ویتامین  Dدر آزمایشات
لوله آزمایش ،آنها کاهش التهاب سلولهای ریه را مشاهده کردند.
سلولهای  Tنقش مهمی در موارد شدید و خطرناک کووید  ۱۹ایفا میکنند و منجر به ایجاد
پدیدهای اغلب ُکشنده به نام توفان سیتوکینی میشوند.
دانشــمندان دریافتند که در عفونتهای طبیعی ،ســلولهای  ،Th۱کــه زیرمجموعهای از
ســلولهای  Tکمکی هســتند و با میکروبهای درون ســلولی مبارزه میکنند ،از یک مرحله
پیش التهابی عبور میکنند .در این مرحله بدن عفونت را پاک میکند .مدت کوتاهی پس از آن،
سیستم خاموش میشود تا وارد مرحله ضد التهابی شود .دانشمندان کشف کردند که ویتامین D
نقش کلیدی در تسریع این انتقال دارد.
دکتر «مجید کاظمیان» ،اســتادیار بیوشــیمی و علوم رایانه در دانشگاه پردو ،میگوید« :ما
دریافتیم که در سلولهای  Tسالم ،فعال شدن برنامه ژن التهابی با فعال شدن سیستم ویتامین
 Dدر این سلولها همزمان است».
محققان این فرضیه را مطرح کردند که افزودن یک متابولیت ویتامین  Dداخل وریدی بسیار
غلیظ به درمانهای موجود میتواند به بهبود افراد کرونایی کمک کند .اما آنها هنوز این نظریه
را در آزمایشات بالینی آزمایش نکردهاند.
محققان تاکید میکنند اگرچه نتایج جالب هســتند ،اما هنــوز نمیتوان با قطعیت گفت که
ویتامیــن  Dبرای پیشــگیری یا درمان کووید  ۱۹مفید اســت یا جایگزینی مؤثر برای ســایر
روشهــای پیشــگیرانه و مؤثر پیشــگیری از کووید  ،۱۹از جمله واکســنها ،ماســکها ،و
فاصله گذاری اجتماعی است.

ورزش موجب کاهش خطر ابتال به آلزایمر می شود

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد که چگونه ورزش با کاهش التهاب از افراد مسن در مقابل
زوال شناختی محافظت می کند.
فعالیت بدنی ممکن اســت خطر ابتالء به بیماری آلزایمر و زوال عقل را کاهش دهد و روند
زوال شــناختی مرتبط با افزایش ســن را ُکند نماید .به گفته محققان ،پیری و بروز مشــکالت
نورودژنراتیو ،مانند بیماری آلزایمر ،با افزایش التهاب در مغز ارتباط دارند.
مطالعات حیوانی نشان داده اند که فعالیت بدنی ممکن است با کاهش فعال شدن سلولهای
میکروگلیال ،سلولهای ایمنی اولیه در مغز ،فواید شناختی به همراه داشته باشند.
نتایــج یک مطالعه جدید بر روی افراد مســن هم گزارش میدهد که کاهش فعال ســازی
میکروگلیال ممکن اســت به حمایت از اثرات محافظتی فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی کمک
کند .کاهش در برخی از تواناییهای شناختی ،مانند حافظه و توجه ،با افزایش سن اتفاقی شایع
اســت .با این حال ،برخی از افراد ممکن اســت دچار زوال عقل شوند ،که شامل کاهش شدید
تواناییهای شناختی است و عملکرد روزانه را مختل میکند.
مطالعات نشــان میدهد افرادی که به طور منظم ورزش میکنند کمتر در معرض ابتالء به
بیماری آلزایمر و زوال عقل هستند .عالوه بر این ،فعالیت بدنی میتواند پیشرفت زوال شناختی
را کاهش دهد .مطالعه اخیر محققان دانشــگاه کالیفرنیا نشان میدهد که کاهش التهاب در مغز
ممکن است از فواید شناختی فعالیت بدنی باشد.
دکتر «کاتلین کاســالتو» ،عضو تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :بسیاری از مطالعات نشان
میدهند که فعالیت بدنی با ســامت بهتر مغز و شناخت مرتبط است .به عنوان مثال ،برآوردها
نشــان میدهند که عدم تحرک به تنهایی عامل  ۱۳درصد از موارد ابتالء به آلزایمر در سراســر
جهان است».
وی در ادامه میافزاید« :با این حال ،ما هنوز اساســ ًا مکانیســمهایی را که فعالیت بدنی را با
شناخت در انســان مرتبط مینماید ،درک نمیکنیم .مطالعه ما اولین دادههای انسانی است که
نشــان میدهد فعالســازی میکروگلیال (التهاب مغز) ممکن است مکانیسم معنیداری در این
زمینه باشد».
این دادهها نشــان میدهند که اثرات فعالیت بدنی بر روی فعالسازی میکروگلیال مختص
مناطق خاصی از مغز است .این نتایج با دادههایی مطابقت دارد که نشان میدهد انفارکتوس های
کوچک و آسیب شناسی های مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر در دو ناحیه مغز شایعتر هستند.
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بیتوته :کودکان دبستانی در اوج رده سنی رشد
قرار دارند .کیفیت زندگی و سطح سالمت کودکان
در بزرگسالی تحت تأثیر مواد غذایی قرار دارد که
در ســن خردسالی مصرف می کنند .سالم ترین و
بهترین تغذیه برای کودکان دارای مقادیر فراوانی
پروتئیــن ،ویتامین ،آهن ،روی ،کلســیم و چربی
است که در پنج وعده غذایی گسترده به بدن وارد
می شود.
کودکان دبســتانی در طول روز به ســه وعده
غذایی اصلــی و دو میان وعده نیازمند هســتند.
خشکبار و ساندویچ های سالم که متشکل از نان،
پنیر و گردو هســتند ،گزینه مناســبی برای میان
وعده های روزانه کودکان به شمار می روند.
در غذاهــا نوعی مواد مغذی به نام چربی وجود
دارد که به بدن در راســتای ســاخت بافت های
عصبی اعم از هورمــون ها ،مغز و اعصاب کمک
شایانی می کند .بدن کودکان دبستانی در رده ی
ســنی  9الی  13ســال به صورت روزانه نیازمند
دریافت  39الی  101گرم چربی اســت .کالری نیز
یکی از موارد مورد نیاز بدن در راستای رشد است.
در واقع بدن کودکان دبستانی به ازاء هر کیلوگرم
وزن بــدن ،به صورت روزانــه نیازمند دریافت 70
کیلوگرم کالری اســت .توجه داشته باشید مقادیر
مورد نیــاز دریافت کالری با افزایش ســن کمتر
می گردد.
یکی دیگر از عناصر مــورد نیاز بدن ،پروتئین
اســت .پروتئین در خصوص تولید انرژی ،رشد و
ترمیم بافت های بدن اثر بخش است .کودکان در
رده ی ســنی  7الی  14سال ،به ازاء هر کیلوگرم
وزن بدنی نیازمند  1گرم مصرف پروتئین هستند.
امالح معدنی مشــمول آهن ،روی و کلســیم
می شــود .یک کودک  9الی  13ســاله ،به صوت
روزانه می بایســت بالغ بر  8میلــی گرم ،روی8 ،
میلی گرم آهن و  1300میلی گرم کلسیم دریافت
نماید.
کمبود امالح معدنی سبب بروز اختالالت ذهنی
و جسمی نظیر عقب ماندگی و کم خونی می گردد.
بالغ بر  50درصد از کم خونی از کمبود آهن نشأت
می گیرد .از سری نشانه های کم خونی می توان
بــه خواب فراتر از حد معمــول ،ضعف ،اضطراب،
پرخاشگری و بی حالی اشاره کرد.
برای رفع کم خونی بهترین و سالم ترین تغذیه
مصرف حبوبات ،گوشت قرمز ،اسفناج ،بوقلمون و
آلو بخارا می باشد .روی مهم ترین ماده ی معدنی
در بدن است که در خصوص ترمیم زخم ،افزایش
اشتها ،رشد استخوان ،تنظیم خواب ،رشد عمومی
بــدن ،تقویت حس بویایی و چشــایی مفید عمل
می کند.
اثربخشی تغذیه سالم در بدن کودکان
دبستانی
کیفیت زندگی انسان تحت تأثیر تغذیه ای قرار
دارد که در طول کودکی مصرف می کند .در واقع
پایه ی شــکل گیری هوش خــاق ،دندان هایی
مستحکم ،سالمت و شادابی بدن ،استخوان بندی
سالم ،قد بلند ،چشمان مقوی ،شکل ظاهری بدن
و پیشــگیری از شــکل گیری انواع بیماری های
قلبی و عروقی به نــوع تغذیه در دوره ی کودکی
اختصاص دارد.
اهمیت تغذیه ســالم بــرای کودکان
دبستانی
استفاده از تغذیه ی کامل و سالم برای کودکان
دبســتانی ســبب می شــود تا انرژی الزم برای
فعالیت هــای روزمره و یادگیــری مباحث فراهم
گردد .یک تغذیه ســالم دربردارنده ی ویتامین و
پروتئین های متعددی اســت کــه در طور روز به
مصرف می رسند.
کودکان دبســتانی در رده ی ســنی رشد قرار
دارند .با مصرف مواد غذایی ســالم روند رشد نیز
به صورت مناســب طی خواهد شد و بدن کودک
در مقابــل عفونت و ابتال به انــواع بیماری مقاوم
عمل می کند.
نوزاد از بدو تولد در رده ی رشــد ســریع قرار
می گیرد ،به گونه ای کــه پس از دوازده ماه ،بالغ
بر ســه برابر وزن اولیه ،افزایش وزن پیدا می کند.
به مرور زمان سرعت رشد جسمانی کودک کاهش
پیــدا می کند و در یــک مرحلــه یکنواخت قرار
می گیرد .رشد جسمانی کودک تغییری کمی است
که شــامل پارامتر هایی نظیر الغری ،افزایش قد،
افزایــش وزن و اندازه ی بدن می شــود .عواملی
نظیر شــرایط روحــی و محیطی مــادر در دوران

ایســنا :تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که
همهگیری تاثیرات قابلتوجهی بر ســامت روان
افراد مسن ،بهویژه افراد تنها و به دور از دیگران یا
افرادی با سابقه بیماری داشته است.
گروه تحقیقاتی به سرپرســتی پارمیندر راینا از
دانشــگاه مکمستر کانادا دریافتند که  ۴۳درصد از
بزرگساالن  ۵۰ســاله یا باالتر در آغاز همهگیری
بیماری کووید ۱۹-ســطوح متوســط یا باالیی از
عالئم افســردگی را تجربه کردهاند و این موارد با
گذشت زمان افزایش یافته است.
دادهها با اســتفاده از نظرســنجیهای تلفنی و
آنالین جمعآوری شــد تا بررســی شود که چگونه
عواملی مانند وضعیت ســامت ،درآمد و مشارکت
اجتماعی در ایجاد عالئم افسردگی افراد مسن تاثیر
خواهد داشت.
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اصول تغذیه سالم
برای کودکان دبستانی

بارداری ،آب و هــوا ،ژنتیک ،قد و جثه ی والدین
خصوصیات کودک را تحت تأثیر قرار می دهند.
ابعاد رشــد در دســته های مختلفی نظیر رشد
ذهنی ،عاطفی ،جســمانی ،حرکتــی و تکلم قرار
می گیرد .زمانی که در مراحل مختلف رشد ،اعم از
نوزادی الی دوره ی بلوغ ،نیاز های غذایی و سالم
کودک تأمین نشــوند ،ابعاد مختلف رشد را تحت
تأثیر منفی قرار می دهند.
سالم ترین وعده غذایی صبحانه
مهم ترین وعده غذایی در تغذیه ی سالم برای
کودکان دبســتانی مصرف صبحانــه قبل از آغاز
کالس درس اســت .بدن کودک به موجب عدم
صرف صبحانه با کمبود مواد مغذی ،امالح معدنی،
انرژی و ویتامین مواجه می گردد .لذا ســبب بروز
رفتارهایی نظیر خستگی ،بی حوصلگی و کم دقتی
می شود.
بی شــک در طول شب به موجب عدم مصرف
مواد غذایی ،میزان قند خون کاهش پیدا می کند.
با عدم مصــرف صبحانه نیز میــزان یادگیری و
بازدهی ذهن کودک از روال عادی خارج می شود.

علت عدم کارکرد مغز ناشــی از عدم صبحانه به
سطح گلوکز یا قند خون اختصاص دارد .مغز پس
از بیدار شــدن برای مدت زمــان کوتاهی میزان
گلوکــز خون را تا میزانی که بــه عملکرد طبیعی
مغز خدشه ای وارد نشود ،نگه می دارد .با افزایش
مدت زمان ناشــتا بودن ،فعالیت مغزی با اختالل
مواجــه می گــردد و روند حــواس و تمرکز ذهن
مختل می شود .عدم مصرف صبحانه در بازه زمانی
طوالنی سبب فقدان کالری ،ریز مغذی ،ویتامین و
امالح در بدن می شود .فقدان مواد مورد نیاز بدن،
به تدریج به ویژه در بزرگسالی با عارضه هایی نظیر
مشکالت گوارشــی ،دیابت و کمبود کلسیم بروز
پیدا می کند.
کودک به دلیل عدم صرف صبحانه با معده ای
خالــی کلنجار می زنــد ،لذا برای رفع احســاس
گرسنگی به مصرف تنقالت ناسالم اعم از چیپس
و پفــک روی می آورد .در طی این روند کودک در
معرض چاقی مفرط و اضافه وزن قرار می گیرد.
در مقابــل کودکی کــه قبــل از آغاز کالس
درس به مصــرف صبحانه ی قــوی می پردازد،
دارای تمرکز ،بازدهی مناســب و انرژی مورد نیاز
برای فعالیت های ذهنی اســت .بنابراین صبحانه،
به عنوان اولین وعــده غذایی به هیچ عنوان نباید
حذف شود.
ویژگی صبحانه ســالم برای کودکان
دبستانی
یک صبحانه ســالم می بایست دارای قندهای
ساده اعم از عسل ،مربا و آب میوه باشد که دارای
پتانسیل جذب سریع باشد .قندهای دیر جذب نیز
شامل نان و کیک صبحانه می شوند که برای روند
هضــم نیازمند مدت زمان طوالنی تری هســتند.
پنیــر از نظر ارزش غذایی دارای ارزش بیشــتری
نسبت به کره و خامه است .اکثر متخصصان تغذیه

پیشنهاد می کنند تا کودکانی که نسبت به مصرف
شیر حساس هســتند ،برای تأمین مواد مورد نیاز
بدن از پنیر استفاده کنند.
در ادامه برخــی از مواد غذایی مفید در کارکرد
مغز را بیان می کنیم:
•گندم •برنجک •آش •گوجه فرنگی •عســل
•حلیم •عدســی •تخم مــرغ •شــیر •پنیر تازه
•مربــای بالنگ •گردو •میوه های رســید و تازه
•کره •فرنی •شیر برنج•کشمش ،مویز و نخودچی
•عدس برشته •آش •توت خشک •خرما
ســالم ترین میان وعده برای کودکان
دبستانی
متخصصــان تغذیــه معتقد هســتند کودکان
دبستانی می بایســت وعده های غذایی سبک را
به فاصله ی  2الی  3ساعت جایگزین وعده های
غذایی بزرگ کنند .با رعایت فواصل زمانی مصرف
وعده غذایی ،میزان قند خون بدن در طول روز در
حالت ثابت باقی می ماند .بدین ترتیب گلوکز مورد
نیاز مغز تأمین می گردد و از میزان خســتگی ،بی
حوصلگی و خواب آلودگی کودک کاسته می شود.

روند رشــد و فعالیت کودکان باعث تشدید نیاز
بدنی کودک به مواد مغذی و پروتئین شــده است.
تغذیه ی مناســب دارای کلیه گــروه های اصلی
غذایی اســت که بــرای تامین نیــاز های غذایی
کودک در سه وعده غذایی اصلی و دو میان وعده
تعبیه می شود.
مناســب ترین میان وعده ،مشمول سبزیجات،
غالت ،گیاهان مغذی و کربوهیدرات های پیچیده
می شود.
نمونه هایی از میان وعده ســالم برای
کودکان دبستانی:
ساندویچ پنیر و سبزیجات
ســاندویچ پنیر و سبزیجات به عنوان یک میان
وعده ی ســالم دارای نان ،خیــار ،گوجه فرنگی،
ســبزیجات خوردنی و پنیر است .این میان وعده
ایده آل تقریبا دارای تمام مقادیر پروتئینی می باشد.
اسنک قارچ
اســنک قارچ میان وعده ای پرطرفدار در میان
کودکان اســت .طرز تهیه ی اســنک قارچ بسیار
آسان اســت و به موجب تنوع مواد ،بهترین تغذیه
برای کودکان محسوب می شود .برای تهیه اسنک
قارچ می توانید مقداری مرغ ،قارچ ،فلفل دلمه ای
و پنیــر ورقه ای را به همــراه ادویه جات ترکیب
کنید .ســپس داخل نان تســت قــرار دهید و در
دستگاه ساندویچ ساز برای مدتی کوتاه بگذارید.
در ادامه برخی از میان وعده های لذیذ و سالم
برای کودکان را نام می بریم:
•کوکو سبزی
•کوکو سیب زمینی
•کورن فلکس به همراه شیر کم چرب
•لقمه نان ،پنیر و گردو
•لقمه نان ،تخم مرغ و کره
•ساندویچ لوبیا سفید و مرغ

افسردگی ناشی از همهگیری
در چه افرادی بیشتر است؟

شایانذکر است ،دادهها در محدودیتهای اولیه
از مارس  ۲۰۲۰و بعــد از کاهش محدودیتها در
کانادا جمعآوری شــده است .محققان دریافتند که
تنهایی مهمترین عامل پیشبینیکننده بدتر شدن
عالئم افســردگی است و ســایر عوامل استرسزا
مرتبط با بیماری همهگیر مانند درگیری خانوادگی
نیز در افزایش این عالئم موثر خواهد بود.
عالوه بر این ،افرادی که درآمد کمتر و سالمت
ضعیفتری دارند ،چه به دلیل مشکالت بهداشتی
قبل یا نگرانیهای بهداشــتی که طی همهگیری

ایجاد شدهاند ،تاثیر بیشتری را تجربه کردند.
راینا ،محقق اصلی ایــن تحقیق گفت :بیماری
همهگیر کووید ۱۹ -تاثیر نامتناسبی بر افراد مسن
داشــته اســت و افرادی که پیش از این نیز دور
از ســایرین بودند ،تاثیر منفی بیشتری را احساس
کردند.
در مقایســه بــا وضعیــت افســردگی قبل از
همهگیــری که بهعنوان بخشــی از مطالعه طولی
کانادایی در مورد پیری از ســال  ۲۰۱۱جمعآوری
شــده بود ،افرادی کــه از نظــر اجتماعی منزوی

5

•ساندویچ تن ماهی
گروه مواد غذایی سالم برای کودکان
دبستانی
سبزیجات
ســبزیجات سرشــار از ویتامین های ضروری
و مورد نیاز بدن هســتند .برخی ســبزیجات منبع
ویتامین های  Aو  Cبه شــمار مــی روند که با
تقویت ســامت و شادابی پوســت ،تقویت چشم
و ارتقــای سیســتم ایمنی برای بــدن مفید واقع
می شوند .سبزیجات ،در رده سبزی خوردن شامل
نعناع ،جعفری ،ریحون ،تره ،شاهی و ...می باشد.
کلم ،کدو ،گوجه فرنگی ،کرفس ،اسفناج و هویج
نیز در رده ی مرکبات و ســبزیجات قرار دارند که
به عنوان آنتی اکسیدان های قوی دارای ویتامین
ث هستند .ویتامین ث نقش پیشگیری کننده ای از
ابتال به عفونت های گوارشی نظیر گاستروانتریت
و عفونت های تنفسی اعم از سرماخوردگی دارد.
لبنیات
لبنیات مشمول شــیر ،پنیر ،ماســت ،بستنی،
کشک و دوغ می شود .لبنیات منبع ویتامین ،فسفر،
کلســیم و پروتئین است که با استحکام استخوان
و دنــدان کودک ،احتمال رخداد پوکی اســتخوان
در بزرگســالی را به شدت کاهش می دهد .لبنیات
به ویژه شیر و ماست منبع غنی ویتامین  Dاست.
ویتامین  Dنوعی مکمل به شــمار می رود که از
ابتــای کودک به بیماری های اســتخوانی نظیر
راشیتیسم پیشگیری می کند.
میوه
میوه ها سرشار از ویتامین های  Aو  Cهستند
که نقش چشــمگیری در ارتقای سیســتم ایمنی
بدن ،سالمت پوست و تقویت چشم ایفا می کنند.
با ارتقای سیستم ایمنی ،بدن در برابر انواع بیماری
و عفونت مقاوم می شود.
عالوه بر این ،مصرف میوه در شادابی کودک،
دفع ســموم از بدن و تسریع روند هضم غذا مفید
است .میوه هایی نظیر شلیل ،طالبی ،هلو و خرمالو
دارای مقادیر فراوانی ویتامین  Aهستند.
همچنین میوه هایی اعم از انواع توت ،نارنگی،
لیمو و پرتقال به موجب برخورداری از ویتامین C
سبب تســریع روند جذب آهن غذا و ترمیم زخم
می شــوند .بدین جهت برای تغذیــه ی کودکان
در مدرســه ،از میوه بهره بگیرید .شــما می توانید
میوه ها را به دلخواه پوســت بکنیــد و به صورت
ساالد میوه در ظرف غذای کودک قرار دهید.
تخم مرغ
تخم مرغ منبــع چربی ،ویتامیــن ،پروتئین و
مواد معدنی برای بدن اســت .تخــم مرغ دارای
تمام اســیدهای آمینه های مورد نیاز بدن اســت.
در زرده تخم مــرغ مقادیر فراوانی کلســترول و
لیســیتین وجود دارد که برای عملکرد سلول های
بدن ضروری هستند .به موجب اهمیت فوق العاده
تخم مرغ برای بدن ،در برنامه غذایی کودک  3الی
 4تخم مرغ را در طول هفته قرار دهید.
گوشت قرمز و گوشت سفید
گوشــت ها در دو نوع قرمز و سفید دسته بندی
می شــوند که به موجب برخورداری از آهن ،روی
و خاصیــت خون ســازی در روند رشــد کودک
مفید عمل می کنند .گوشــت قرمز شامل گوشت
گوسفند ،گاو و بره می شود .بهترین منبع از لحاظ
وجود بیوتین ،نیاسین ،اسید فولیک ،ویتامین های
گروه  Bاعم از  B6 ،B2 ،B1و  B12گوشــت
قرمز ،مرغ ،ماهی ،تخم مرغ و لبنیات هستند.
گوشت ســفید نیز مشمول گوشــت بوقلمون،
ماهی و مرغ اســت .گوشــت ماهی دارای مقادیر
فراوانی فسفر ،ویتامین ،پروتئین ،چربی های مفید
و مواد معدنی است که در راستای تقویت حافظه و
ارتقای هوش کودک مؤثر عمل می کند.
نان و غالت
بالــغ بر  50درصــد از انــرژی روزانه ی بدن
به وســیله غالت تأمین می گردد .غالت شــامل
انواع نان ،انواع ماکارونی ،برنج ،جو ،بیســکوئیت
و ذرت اســت .در حقیقت غالت سرشــار از آهن،
فیبر و ویتامین  Bاســت که سبب ارتقای سالمت
کودک می گردد .بدیــن جهت کودک با مصرف
مــواد غذایی دارای غالت انــرژی و نیروی الزم
برای انجام فعالیت های ذهنی و جسمانی را کسب
می کند.
کودکان دبســتانی در راســتای مصرف تغذیه
ســالم به صورت روزانه ،به مصرف شــش واحد
غالت نیازمند هستند.

بودند و یا ســامت ضعیفتر و وضعیت اجتماعی
و اقتصادی پایینتری داشــتند بیشــتر در معرض
افسردگی بودند.
زنــان نیز بهطور نامتناســبی تحــت تاثیر قرار
گرفتند و احتمال ابتال به افســردگی همهگیری در
آنان بیشتر از مردان بود .پاسخدهندگان زن گزارش
کردنــد عواملی مانند جدایــی از خانواده و افزایش
زمــان مراقبت از عوامل اســترسزا در این دوران
بوده است.
راینا گفت« :ایــن یافتهها نشــان میدهد که
تاثیرات منفی این بیماری همهگیر بر سالمت روان
باقی میماند و ممکن اســت با گذشت زمان بدتر
شود و برای مقابله با استرسهای بیماری همهگیر
و کاهش تاثیر آن بر ســامت روان افراد مسن به
مداخالت مناسب نیاز دارد».
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مهارت هایی که باعث آرامش در شغل میشود

باشگاه خبرنگاران :مهارتهای خاصی وجود دارد که برای تمام مشاغل
و حرفهها ضروری هستند .در ادامه به مهارت های حرفهای برتر پرداخته
شده است که قطعا در موفقیت و آرامش شغلی افراد تاثیر گذار خواهد بود.
 .۱شبکه سازی
شبکه سازی تقریبا در هر زمینه و مرحلهای از شغل ،برای موفقیت
ضروری است .یک راه کم کردن ناخوشایندی آن این است که به خودتان
به عنوان فردی فکر کنید که چیزی برای ارائه کردن دارد .در مقابل
کسی که فقط میخواهد از تخصص و تجربهی دیگران تغذیه کند .در
گردهماییها و جلسات صنعت یا حرفه تان به آدمها کارت ویزیت دهید و
بگویید خوشحال خواهید شد که کاری به نحو احسن برایشان انجام دهید.
 .۲ارتباط از طریق ایمیل
همه ما این روزها با ایمیل بمباران میشویم یعنی اگر میخواهید
کسی پیغامتان را باز کند باید با دقت در آن مهارت کسب کنید .اگر به
شخصی واقعا پرمشغله ایمیل میفرستید میبایست عنوان موضوع را کوتاه
بنویسید .اگر به کارفرمایی احتمالی ایمیل میدهید مطمئن شوید پیغامتان
را خطاب به فرد مناسب و با توجه به شغل خاصی که برایش درخواست
دادهاید بنویسید .در بسیاری از موارد ایمیلتان نخستین تاثیری خواهد بود
که فردی از شما میگیرد پس آن را به ایمیلی درست و مناسب بدل کنید.
 .۳رزومه نویسی
بیشتر افراد از زمان تحصیل رزومههایی را نوشته و ارسال کردهاند ،اما این
لزوما به این معنا نیست که همهچیز را درست انجام دادهاید؛ و زمانیکه
یک مدیر استخدامی فقط چند ثانیه را صرف بررسی هر رزومهی دریافتی
میکند ،تک تک جزییات اهمیت مییابد .آنچه مهم است گنجاندن
چندین کلیدواژه از آگهی شغلی در رزومهتان است بدون اینکه به نظر
برسد آن را کپی و پیست کردهاید.
 .۴حضور درست و مناسب در جلسات مصاحبه
وارد شدن به یک اتاق کنفرانس و علم به اینکه قرار است بر اساس
هرچیزی ،از لباستان گرفته تا شیوه دستدادنتان قضاوت شوید ،بسیار
اضطراب آور است .با این حال یک مهارت حرفهای برتر این است که با
دانش ،آمادگی ،و تمرین کافی وارد جلسه مصاحبه شغلی شوید.
به عنوان مثال ،روانشناسان میگویند بهتر است با گفتن عاشق کار کردن
در [فالن زمینه] هستم .مرا به یاد کارم در [فالن زمینه] میاندازد اعتماد
به نفس و احترامتان را همزمان نشان دهید.
نکته مهم این است که نباید وقتی در مورد بزرگترین نقطهضعفتان
سوال میشود با گفتن این که کمالگرا هستید خودستایی کنید .در عوض،
صادق باشید و چیزی شبیه این بگویید من در منظم بودن همیشه بهترین
نیستم یا هر چه دربارهی شما حقیقت دارد.

 .۵آراستگی
مرتب و آراسته بودن میتواند واقعا برای موفقیت مفید باشد مطالعهای
نشان داد دانشجویانی که به جای شلوار راحتی یا لباسهای عادی ،کت و
شلوار میپوشیدند ،در مذاکرات ساختگی بهتر عمل کردند .احتماال به این
خاطر که طرفین مذاکره آنها احترام و اعتماد بیشتری نسبت به آنها
نشان دادهاند.
 .۶مذاکره برای حقوق
درخواست حقوق باالتر از یک مدیر استخدامی ،یا درخواست ترفیع از
رئیس میتواند آنقدر ترسناک باشد که برخی افراد کامال از آن خودداری
میکنند .اما اگر در مذاکره کردن برای دستمزد شکست بخورید ،احتماال
به طور بالقوه طی دوران شغلیتان پول زیادی را از دست میدهید.
این فرآیند را با کمک گرفتن از یک دوست یا همکارتان و بازی کردن
مذاکره ،اول با بازی کردن نقش خودتان و بعد بازی کردن به جای
رئیستان ،آغاز کنید .وقتی با مذاکرهی واقعی روبهرو میشوید ،فراموش
نکنید که میتوانید شکلهای غیرمالی پاداش مانند اوقات تعطیالت را هم
مورد مذاکره قرار دهید.
 .۷سروقت رفتن به محل کار

کاهش مییابد.
به عالوه ،بسیاری از کارشناسان به آدمهای حرفهای جوان توصیه میکند
دست از چند وظیفهای بودن بردارند و تعداد ساعتهایی را که صرف کار
میکنند محدود سازند.
 .۹ایجاد حس خوب در رییستان
عادالنه باشد یا نه ،نظر رئیستان دربارهی شما میتواند تاثیر عظیمی بر
موفقیت حرفه ای شما داشته باشد.البته که مجبور نیستید فردی چاپلوس
یا معتاد به کار باشید که محبت رئیستان را جلب کنید .به جای آن سعی
کنید عملکردتان را ارتقا دهید یا آنچه برای مدیرتان واقعا اهمیت دارد را
آموخته و سپس اجرا کنید.
 .۱۰توصیه جویی
بسیاری از ما در محل کار در موقعیتی قرار گرفتهایم که میتوانستهایم
از نظر و تخصص کسی دیگر استفاده کنیم ،اما از درخواست آن امتناء
کردهایم مبادا احمق به نظر برسیم .زمان آن رسیده بر این ترس غلبه
کنیم.
مطالعات نشان میدهند که توصیه جویی در حقیقت باعث میشود
شایستهتر به نظر برسید .احتماال به این خاطر است که وقتی از کسی
توصیهای میخواهید باعث میشوید احساس باهوش و آگاه بودن کند
بنابراین نسبت به شما احساس مثبتی میکند.
 .۱۱توانایی صحبت کردن در جمع
صحبت کردن در جمع همراه با مصاحبه ،در فهرست تجارب حرفهای
بسیار ترسناک قرار میگیرند .متاسفانه مهم نیست حرفهی شما چیست،
بدون اجبار به ارائه یک سخنرانی احتماال در طول زندگی بسیار تحت
فشار خواهید بود.
به نکتهای از دو روانشناس برتر گوش کنید که با غرق شدن در
سخنرانیشان پیش روی بقیه ،بر اضطرابشان غلبه کردند .هر چه میکنید
از اشتباهات معمول سخنرانی عمومی ،مانند تمرین نکردن آنچه قرار
است بگویید و بدون مکث صحبت کردن ،پرهیز کنید.
 .۱۲توانایی «نه» گفتن
هر کاری هم که بکنید نمیتوانید همه را راضی نگه دارید .وقتی همکار
خوب و نزدیکتان ،شب قبل از ارائه گزارش خودتان به مدیریت از شما
میخواهد گزارش او را ویرایش کنید فقط باید به او نه بگویید .مشکل فقط
یاد گرفتن چگونگی گفتن آن است.
آدمهای موفق معموال میکوشند تقاضا را بفهمند تا بدانند چرا برای
شخصی که درخواست میکند اهمیت دارد و سپس تعیین میکنند آیا
مناسب اهداف شخصیشان هست یا نه .اگر با آنها سنخیتی نداشته باشد رودﻛﻲ ﺟﺪول 485
تقاضا را رد میکنند و دلیلش را توضیح میدهند.

بسیار غیرحرفهای است که دائما در وسط جلسات وارد شوید و یک
ساعت دیرتر از بقیه مشغول به کار شوید .یاد بگیرید چگونه وقتشناس
باشید یا حتی بهتر از آن ،زودتر برسید.
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد رئیسها عملکرد کارمندانی را
باالتر میدانند که زودتر از دیگران در دفتر حاضر میشوند حتی اگر زودتر
دفتر را ترک کنند.
 .۸مهارت مدیریت زمان
فقط تعداد ساعاتی که کار میکنید بهرهوریتان را تعیین نمیکند بلکه
نحوهی استفادهی شما از آن ساعتها است که اهمیت زیادی دارد .اگر
نمیدانید چگونه به بهترین شکل کار کنید ،ممکن است بیشتر وقت روز
کاریتان را تلف کنید .کارشناس بهرهوری ،کریس بیلی ،پیشنهاد میکند
بهترین ساعت بیولوژیکیتان را بیابید ،یا ساعتهایی از روز که بیشترین
انرژی را دارید .از آن ساعتها برای کار کردن روی کارهایی استفاده کنید
که نیازمند بیشترین تمرکز و توجه هستند.
برای خیلیها ،ساعتهای اولیه صبح بهترین زمان انجام کارهای ذهنی
دشوار است .این به خاطر پدیدهای است که درماندگی در2تصمیمگیری
نامیده میشود ،که توضیح میدهد چگونه انرژی ذهنیتان در طول روز
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توابع کهگیلویه و بویراحمد
-10لنده -به سندهای قدیمی ازدواج
می گفتند -چهره
-11طعم کالی -از توابع الرســتان
بزرگ -حرف نفی ابد در عربی
-12رقیــق تر -زخم -بازداشــتن-
حیوان نجیب
-13حیله گر -مشهور -کوتاهی
-14طایفه -نوع موتور ماشــین های
سنگین -پروردگار
-15حقــه و کلک -کوچک تر از کوه-
جمع جنایت

آگهی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه آقــای امید بهروزی فرزند خداکرم به اســتناد دو برگ
استشهادیه گواهی شــده در دفتر اسناد رسمی  239هماشهر منظم به
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت  1824سهم مشاع از ششدانگ
یک قطعــه زمین زراعی گردیده ،به ایــن اداره مراجعه کرده و مدعی
اســت سند مالکیت  1824سهم مشاع از ششــدانگ پالک  57فرعی از
 2اصلــی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به دهبید به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت که با بررسی دفتر امالک مشخص شد
سند مالکیت اولیه به نام آقای امید بهروزی فرزند خداکرم ثبت و سند
مالکیت آن به شماره چاپی 622193ج 97صادر گردیده ،مفقود گردیده
لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت
یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نســبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشد
اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/92م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنیم

آگهی حصر وراثت
تمام زر اکبــری انصاری دارای شناســنامه شــماره  2490768131متولد
 1346/4/9از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان علی اکبر اکبری انصاری به شماره شناسنامه 678
در تاریخ  1360/10/20در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2ابراهیم اکبری انصاری به شــماره شناســنامه  2490775741صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -3اکبر اکبری انصاری به شماره شناســنامه  2490769030صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4عباسقلی اکبری انصاری به شــماره شناسنامه  2490768956صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -5حوا اکبری انصاری به شماره شناســنامه  2490767240صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6زهرا اکبری انصاری به شماره شناسنامه  2490764284صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7کبری صف آرا به شــماره شناســنامه  2490770756صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /145م الف
شورای حل اختالف شعبه داراب

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311006000195مــورخ  1400/8/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید ابراهیمی اصطهباناتی فرزند
احمد به شــماره شناسنامه  84صادره از اســتهبان در یکباب خانه
به مســاحت  220مترمربع پالک  90فرعی از  5313اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  5313اصلی واقع در استهبان کوچه فضیلت
 13خریداری شده مع الواســطه از محمود بهرامی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/24 :
 /851م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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  140060311034006384هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی پروانه آزمون فرزند محمد به شماره شناسنامه
 409صادره از آبادان در یکباب خانه احداثی در یک قطعه زمین وقفی
به مســاحت  230/88مترمربع پالک  15فرعی از  1994اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1994اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری
از مالک زمین وقفی اداره اوقاف به متقاضی محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/23 :
/4885م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

جوان
دوشنبه  8آذر 1400

 23ربیعالثانی 1443

 Nov 29، 2021سال بیست و ششم شماره 7352

داستان گوی به خدمت خوانده

سه شعــــــر

ریچارد براتیگان

پرسیدم« :تو دارکوبی؟»
گفت« :نه ،یک دختر کوچولو هستم،
حواستان کجاست ،آقا؟»
در بخش ادبیات کتابخانه ی عمومی ایستاده
بودم ،کتابی می خواندم از واتسن تی اسمیت برانلی
که در آن ،خیلی منطقی ،این ایده را مطرح
کرده بود که همه ی نویسندگان و شاعران باید
نوشتن را رها کنند و به جایش آجر باال بیندازند.
حسابی غرق کتاب شده بودم که کسی شروع
کرد به ضربه زدن روی پایم .اولین بارم بود
که داشتم توی کتابخانه کتاب می خواندم و
کسی شروع کرده بود به ضربه زدن روی پایم.
کنجکاو شده بودم .پایین را نگاه کرده بودم و
دیده بودم دختر کوچولویی موطالیی آنجاست،
با پیراهن سبز ،و چشم های آبی ،دارد با انگشت
اشاره اش به پایم ضربه می زند.
پرسیدم« :مامانت کجاست ،دختر کوچولو؟»
گفت« :رفته خرید»
گفتم« :تو اینجا چه کار می کنی؟ می شود
بس کنی این قدر نزنی روی پای من؟»
«مادرم مرا گذاشته اینجا که برود خرید .من
داشتم کتاب می خواندم».
پیشنهاد کردم« :چرا برنمی گردی و کتابت

را نمی خوانی؟»
گفت« :آخر خسته کننده است».
«حاال من باید چکارش کنم؟»
گفت« :برایم قصه بگو».
«چی!»
گفت« :ساکت ،وگرنه همه را بیدار می کنی».
گفتم« :دلم نمی خواهد برای تو قصه بگویم.
می خواهم کتابم را بخوانم».
«تو برای من قصه می گویی».
گفتم« :چرا من؟»
«چون نگاه کردم ببینم کی اینجا دهانش
از همه بزرگ تر است و مال تو بزرگ تر بود».
پرسیدم« :اگر برایت قصه نگویم چکار
می کنی؟»
با شیرین زبانی گفت« :خب هیچی ،فقط تا
بتوانم بلند جیغ می زنم ،وقتی همه جمع شدند
به شان می گویم تو پدر منی .به من گفته اند
وقتی جیغ می زنم مثل این است که دنیا تمام
شده .شاید هم یکی را گاز بگیرم ،مث ً
ال یک
پیرزن مهربان بیگناه را .تا حاال شده ببندندت
به کنده ،آقا؟»
می دانستم که چاره ای ندارم ،بنابراین با
بی میلی کتاب را سر جایش توی قفسه گذاشتم

و با لحن آدم های تسلیم شده گفتم« :برویم
بیرون روی پله ها برایت قصه بگویم».
گفت« :می دانستم منظورم را می فهمی».
از کتابخانه قدم زنان خارج شدم در حالی
که دست دختر کوچولویی توی دستم بود که
می دانستم ،بی تردید ،می تواند نظریه ی نسبیت
انیشتن را باطل کند.
روی پله های کتابخانه نشستم ،او هم بدون
مالحظه نشست روی پایم .از روی سرش به
ساختمان قدیمی و پوشیده از پیچک تئاتر شهر
نگاه کردم که کبوتران رویش ایستاده بودند و
بغبغو می کردند.
پرسیدم« :دوست داری قصه ای درباره ی
یک کبوتر بشنوی؟»
او سقف تئاتر شهر را با دست نشان داد و
گفت« :یکی از آن کبوترها؟»
گفتم« :آره»
گفت« :نه».
گفتم« :چرا نه؟»
گفت« :به نظر من شبیه یک مشت
احمق اند».
«پس دوست داری چه جور قصه ای
بشنوی؟»

«یکی که یک کشتار دسته جمعی تویش
باشد ،خیلی هم رک مثل کارهای همینگوی،
من از حاشیه رفتن بیزارم».
«چی؟»
بی صبرانه گفت« :خب زود باش».
«قصه ی دراکوال را شنیدی؟»
گفت« :بعله ،آن قصه به اندازه ی کارپاتی ها
عتیقه است».
«با یک قصه ی علمی -تخیلی چطوری؟»
فیلسوف مآبانه گفت« :از آن پلیس فضایی ها
نباشد».
این طور شروع کردم« :روزی روزگاری
نسلی از تک شاخ های پنج سر بودند که روی
سیاره ی نپتون زندگی می کردند».
گفت« :چه مسخره .شروعش که خیلی
درپیت بود ،به عالوه ،جو نپتون روی زمینش
منجمد است .خب تک شاخ های پنج سر چطور
می توانند بدون هوا زندگی کنند؟»
سکوتی طوالنی به وجود آمد.
پرسیدم« :مطمئنی می خواهی قصه گوش
کنی؟ چرا برنمی گردی به کتابخانه ،نیچه ای،
یونگی چیزی بخوانی؟»
«من می خواهم قصه گوش کنم».
با لحنی مجاب کننده گفتم« :با ...باشد».
برایش قصه ای گفتم درباره ی چند شیر
دریایی با هوش های برتر و این که چطور
راهی کشف کردند که به بعد چهارم سفر کنند
و این که اگر یک اشتباه نکرده بودند توانسته
بودند دنیا را به دست بگیرند :این که آن قدر در
عمق بعد چهارم پیش رفتند که از بعد پنجم
سر درآوردند.
این شد که دیگر نمی توانستند به زمین
صدمه ای برسانند چون که زمین فقط براساس
مدلی سه و چهار بعدی کار می کند .وقتی قصه
را تمام کردم سرم درد گرفته بود.
دختر کوچولو مدتی در حالی که قیافه ای
خیلی جدی به خود گرفته بود در سکوت
فکر کرد .بعد از روی پایم بلند شد و آهسته
گفت« :آقا چرا برنمی گردید داخل کتابتان را
بخوانید؟»
مثل یک هشت پای زخمی دویدم توی
کتابخانه .خدا را شکر ،دیگر هیچ وقت آن دختر
کوچولو را ندیدم.

امان میردانی
شاعر افغانی مقیم مشهد
«طالبان در برخی مناطق از مردم خواسته اند به
نشانه ی اینکه دختر جوانی در خانه دارند ،روی
در خانه ی خود عالمت گذارند».
باید زن باشی تا حتی فرسنگ ها دور از آن
خاک ،از تصور این وحشت ،لرز بر انگشتانت،
خفگی را در گلویت و مرگ را در قلبت احساس
کنی
باد از هر ویرانه ای که بگذرد
لشکری در صدای دوست
هر سربازی که از کنارم می گذرد
بوی خواهرم را می دهد
همه چیز می تواند بی مقدمه باشد:
عاشق شدن
و جنگ
که سرزده به خانه آمده است
همه چیز می تواند ناخواسته باشد؛
کِالش و برادرم
شانه به شانه
در آلبوم عکس
راضیه ،راضیه ،راضیه
نامه ای که در جیب من هست
گلوله خورده
و من هنوز به خانه برنگشته ام
و تو با تمام لبخندت
در پاکتی بی مرز
هنوز به من نرسیده ای
در جنگ
همه چیز می تواند بی مقدمه باشد
شکست ،پیروزی
و قرآن جا مانده ای
و نامه به جا مانده از من
که تنها...
تنها به خانه برمی گردند.
***
ناظم حکمت
ما شفا خواهیم یافت
دردها و رنج هامان پایان می پذیرند
آرامش خواهد آمد
*
آرام آرام
در غروبی گرم
از شاخه های سبز سنگین
فرو خواهد ریخت
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*
اندکی بیش دوام آرید
بیرون در
مرگ نه
که زندگی در انتظار ماست
*
بیرون در
جهانی پرشور نشسته
*
مثل یک لیمو ،خشکیدن
مثل یک شمع آب شدن
مثل یک درخت افرا ،فرو افتادن
در شأن ما نیست
*
ما نه لیموئیم
نه درخت افرا
ما مردمیم
می دانیم چگونه امید را با دارو
درهم بیامیزیم
چگونه به پا خیزیم
زندگی کنیم
و باز بیابیم طعم نمک و آفتاب را
***
اقبال معتضدی
نجوای باد
آن سوی کلمات مه آلود
آواز مرغان دریایی
پشت کلمات نیلوفری
معشوق با چتری آبی
پشت میله های سیاه
گرسنه ای با کلمات زخمی
اما تنها نجوای باد است
پیچیده در هوا
از پنجره تا لب های ساکت من
آنک!
در پی سکوت سالیان
شاعر با واژگانی نوزاد
زاده می شود
مسافر جاده ی کلمات
با توشه ای پر از کلمات خشم آلود
کلمات خاک آلود
از ایستگاهی بی رنگ ،بی صدا
به جهانی سرخ،
خون آلود،
پرغوغا

آگهی
آگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره چهار فرعی از سه هزار و هشتاد واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائی شــماره  8904011195000010اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه که ثبت شده
می باشد و پنج دانگ مشاع از ششدانگ آن به نام آقای حسین بازدار فرزند رضا و یک دانگ از ششدانگ آن به نام خانم نصرت آزادیان
فرزند آزاد و به پالک شــماره پالک چهار فرعی از سه هزار و هشتاد واقع در نی ریز بخش  22فارس می باشد .مساحت ششدانگ ملک
فوق دویســت و هفتاد و پنج متر و چهل و چهار دسی متر مربع به نشانی شهرستان نی ریز ،خیابان امام مهدی(عج) ،کوچه شهید غالمرضا
پارسا ،پالک  6و کدپستی  7491665645به مالکیت آقای حسین بازدار فرزند رضا به میزان پنج دانگ مشاع و خانم نصرت آزادیان فرزند
آزاد به میزان یک دانگ مشاع می باشد که برابر سند رهنی شماره  5016مورخ  87/12/20دفتر اسناد رسمی  207شیراز به بدهی علیرضا
زارع فرزند محمدرضا در رهن بانک ســپه شعبه دانشگاه شــیراز ،قرار گرفته و به جهت همین سند نیز مورد اجرا قرار گرفته است که
ملک رهنی فوق با حدود و مشــخصات :شماال :اول به طول بیست متر و چهل و هشت دسی متر مربع درب و دیواریست به کوچه هفت
متری شــرقا :به طول دوازده متر و هفتاد و سه دسی متر مربع دیواریســت به کوچه جنوبا :اول به طول بیست متر مربع دیواریست به
دیوار خانه پالک شش فرعی از سه هزار و هشتاد ،دوم به طول چهل دسی متر مربع دیواریست به زمین پالک سه هزار و هفتاد و نه متر
غربا :به طول چهارده متر و بیســت و پنج دسی متر مربع دیواریست به زمین مزبور و حقوق ارتفاقی ندارد که به اعالم کارشناس ارزیابی
عبارت است از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه قدیمی ساز احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت  275/44مترمربع
و اعیان حدود  165مترمربع دارای اسکلت بنایی ،فاقد شناژ عمودی و افقی ،سقف طاق ضربی ،نمای پالستر سیمان ،درب و پنجره پروفیلی،
دو خوابه ،آشپزخانه و ســرویس بهداشــتی داخل حیاط ،داخل آن به صورت تمام کار ،کف موزاییک ،آشپزخانه تا ارتفاع یک متر پالستر
ســیمان و مابقی تا زیر سقف آســتر گچ ،کابینت فلزی و دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد( .در هنگام تجدید بنا رعایت آیین نامه
گذر بندی در حد شــمال و شرق الزامی می باشد) .همچنین ملک فاقد بیمه می باشــد .ملک فوق جمعا به مبلغ هفت میلیارد و پانصد
میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شــده اســت .مزایده ملک از مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال شــروع شده و به
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع
وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواســت کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمنا
برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز
خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .این آگهی پس از تأیید فرآیند مزایده در
ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است .بدیهی است در صورت
تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رســد و مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره و نیز بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشد اعم از حق انشعاب
و یا حق اشــتراک و مصرف اعم از اینکه رقم قطعی آنها مشخص شده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده است و تنظیم
ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد بود .طالبین می توانند جهت شرکت در جلسه مزایده مذکور
از ســاعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  1400/9/22به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز به نشانی
بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد .این آگهی یک نوبت در تاریخ  1400/9/8در روزنامه عصرمردم درج و
منتشر خواهد شد.
/114م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035003061مورخ  1400/7/22موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411035000007هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای شکراله بیطرف حقیقی به شماره شناسنامه  68کدملی  2297142307صادره از شیراز فرزند کریم در ششدانگ
یکباب ســاختمان مسکونی به مساحت  300/74مترمربع به پالک  12/38929مفروز و مجزی شــده از پالک  12باقیمانده واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای نورمحمد صالحی فرزند غالمعلی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/8 :
/4857م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره چهار فرعی از سه هزار و
دویست و چهل و سه واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائی شماره  8904011195000010اداره ثبت اسناد و امالک
نی ریز عرصه و اعیان یکباب خانه ثبت شده و مفروز به شماره پالک چهار
فرعی از سه هزار و دویست و چهل و سه واقع در نی ریز بخش  22فارس به
مساحت دویست و پنجاه متر مربع به نشانی شهرستان نی ریز ،خیابان نشاط
به مالکیت آقای مهدی دهقانی فرزند عوض که برابر ســند رهنی شماره
 5016مورخ  87/12/20دفتر اسناد رسمی  207شیراز به بدهی علیرضا زارع
فرزند محمدرضا در رهن بانک ســپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته و
به جهت همین ســند نیز مورد اجرا قرار گرفته است که ملک رهنی فوق
با حدود و مشخصات :شماال :به طول بیست و پنج متر مربع دیواریست به
باقی مانده پالک ســه هزار و دویست و چهل و سه شرقا :به طول ده متر
مربع درب و دیواریست به کوچه شش متری جنوبا :اول به طول هشت متر
و ده دسی متر مربع دیواریست به پالک سه هزار و دویست و چهل و سه
دوم به طول شــانزده متر و نود دسی متر مربع دیواریست به دیوار پالک
مرقوم غربا :اول به طول دو متر مربع دیواریست به باقی مانده پالک سه
هزار و دویســت و چهل و سه دوم به طول هشت متر مربع دیوار به دیوار
پالک سه فرعی از سه هزار و دویست و چهل و سه و حقوق ارتفاقی ندارد
که به اعالم کارشــناس ارزیاب مورد ارزیابی عبارت اســت از ششدانگ
یکباب ســاختمان مسکونی یک طبقه احداث شــده در یک قطعه زمین به
مســاحت  250مترمربع و اعیان حدود  170متر مربع دارای اســکلت بنایی،
فاقد شناژ عمودی و افقی ،ســقف طاق ضربی ،نمای آجر  4سانتی ،درب و
پنجره پروفیلی ،سه خوابه ،بدنه آشپزخانه کاشی ،کف ساختمان سرامیک،
داخل آن به صورت تمام کار ،کابینت فلزی و دارای انشــعاب آب و برق و
گاز می باشد .ضمن ًا ملک فاقد بیمه می باشد .ملک مذکور جمعا به مبلغ ده
میلیارد ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شده است .مزایده ملک از
مبلغ ده میلیارد ریال شروع شــده و به باالترین قیمت که خریدار داشته
باشــد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا
نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت .لذا خریدار و یا خریداران می
بایســت تا قبل از شــروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده
درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت
نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز
نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می
گردد .این آگهی پس از تأیید فرآیند مزایده در سایت آگهی های سازمان
ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشــار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار
محلی اســت .بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین
قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رســد و مسئولیت
هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره و نیز بدهی های مربوط
به آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشد اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه رقم قطعی آنها مشخص
شده یا نشده باشــد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده است و تنظیم
ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد
بود .طالبین می توانند جهت شرکت در جلسه مزایده مذکور از ساعت 9
الی  12روز دوشــنبه مورخ  1400/9/22به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز
واقع در اداره ثبت اســناد و امالک نی ریز به نشانی بلوار شهید حاج قاسم
سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و
مکان مقرر برگزار خواهد شــد .این آگهی یک نوبت در تاریخ  1400/9/8در
روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/113م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

آگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره نود و سه فرعی از سه هزار و
هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائی شــماره  9104011195000010اداره ثبت اسناد و امالک
نی ریز عرصه و اعیان ششــدانگ پالک ثبت شــده و مفروز به شماره نود
و ســه فرعی از سه هزار و هشــتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش 22
فارس به مساحت یکصد و هشتاد و چهار متر و شصت و هفت سانتی متر به
نشانی شهرســتان نی ریز ،روستای نصیرآباد ،خیابان امام رضا(ع) و کدپستی
 7491141514به مالکیت آقای علی اکبر زارع فرزند محمدرضا که برابر سند
رهنی شماره  7092مورخ  89/8/29دفتر اسناد رسمی  207شیراز به بدهی
علیرضا زارع فرزند محمدرضا در رهن بانک ســپه شــعبه دانشگاه شیراز،
قرار گرفته و به جهت همین ســند نیز مورد اجرا قرار گرفته است که ملک
رهنی فوق با حدود و مشــخصات ذیل می باشد :شماال :به طول ده متر و ده
سانتی متر دیواریست به کوچه شرقا به طول پانزده متر و پنجاه سانتی متر
دیوار به دیوار پالک نود و چهار فرعی از ســه هزار و هشتصد و نود و چهار
جنوبا اول در سه قســمت که دوم شرقی است به طولهای هفت متر و سی
و پنج ســانتی متر و چهار متر و هشتاد سانتی متر و ســه متر و هفتاد و سه
ســانتی متر دیوار به دیوار پالک نود و شش فرعی از سه هزار و هشتصد و
نود و چهار دوم به طول بیســت و چهار صدم متر دیواریست به خیابان غربا
در دو قســمت به طولهای سیزده متر و ســی و نه سانتی متر و شش متر و
هشتاد و چهار ســانتی متر درب و دیواریست به خیابان .به اعالم کارشناس
ارزیابی مورد مزایده عبارت است از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی یک
طبقه احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت  184/67مترمربع و اعیان
حدود  79مترمربع دارای اســکلت بنایی ،دارای شناژ عمودی و افقی ،سقف
تیرچه و بلوک ،فاقد نما ،درب و پنجره پروفیلی ،یک خوابه ،بدنه آشپزخانه
تا نیمه کاشــی و مابقی پالستر گچ ،داخل آن به صورت تمام کار ،حمام داخل
ســاختمان و سیروس بهداشتی درون حیاط و دارای انشعاب آب و برق و گاز
می باشد .همچنین ملک فوق فاقد بیمه می باشد .ملک مذکور جمعا به مبلغ
یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و قطعی شــده
اســت .مزایده ملک از مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال شروع شده
و به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشــد فروخته خواهد شد شرکت
در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به
حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده
است .لذا خریدار و یا خریداران می بایســت تا قبل از شروع وقت مزایده
اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست
کتبی به واحد اجرا تســلیم و ثبت نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف اســت
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش
را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به
حســاب خزانه واریز خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه
اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد .این آگهی پــس از تأیید فرآیند
مزایده در ســایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله
انتشــار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است .بدیهی است در صورت
تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا
به فروش می رســد و ضمنا بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق
انشــعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی ،عوارض شهرداری و غیره
به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا
حسابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد بود .طالبین می توانند جهت شرکت
در جلسه مزایده مذکور از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/9/22به
واحد اجرای اسناد رســمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز
به نشانی بلوار شهید حاج قاسم ســلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه
نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد
از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک
نوبت در تاریخ  1400/9/8در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/115م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

آگهی
دوشنبه  8آذر 1400
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آگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره پانصد و چهل و پنج فرعی از هفت هزار و سیصد و سی و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائی شــماره  8904011195000010واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه ثبت شده و مفروز به
پالک شماره پانصد و چهل و پنج فرعی از هفت هزار و سیصد و سی و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به مساحت دویست و پنجاه و دو متر
مربع به نشــانی شهرستان نی ریز ،شهرک شهیدان رجایی و باهنر ،فاز  ،2بلوار  50متری و کدپستی  7491763863به مالکیت آقای جواد دهقان
فرزند غالمرضا که برابر ســند رهنی شماره  87/12/20 5016دفتر اسناد رسمی  207شــیراز به بدهی علیرضا زارع فرزند محمدرضا در رهن
بانک ســپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته و به جهت همین ســند نیز مورد اجرا قرار گرفته است ،که ملک رهنی فوق با حدود مشخصات:
شماال :به طول چهارده متر مربع به بلوار پنجاه متری شرقا :به طول هیجده متر مربع به پالک پانصد و چهل و شش فرعی از هفت هزار و سیصد
و ســی و چهار جنوبا :به طول چهار ده متر مربع به پالک پانصد و هفتاد و دو فرعی از هفت هزار و ســیصد و ســی و چهار غربا :به طول هیجده
متر مربع به پالک پانصد و چهل و چهار فرعی از هفت هزار و ســیصد و ســی و چهار و حقوق ارتفاقی ندارد که به اعالم کارشناس ارزیاب مورد
ارزیابی عبارت اســت از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه احداث شده در یک قطعه زمین به مساحت  252مترمربع و اعیان حدود
 117مترمربع ،دارای اسکلت بنایی ،دارای شناژ عمودی و افقی ،سقف تیرچه و بلوک ،نمای ساختمان سنگ چینی و نمای دیوار حیاط آجر  5سانتی،
درب و پنجره پروفیلی ،دو خوابه ،بدنه آشــپزخانه کاشی ،داخل آن به صورت تمام کار ،قرنیز دور پذیرایی سنگ چینی به ارتفاع  70سانتی متر،
کف حیاط موزاییک ،ســرویس بهداشتی درون حیاط ،پارکینگ روباز که در حال حاضر با ورق فلزی کرکره ای پوشیده شده و دارای انشعاب آب
و برق و گاز می باشــد .همچنین ملک فوق فاقد بیمه می باشــد .ملک مزبور جمعا به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال مورد ارزیابی قرار
گرفته و قطعی شــده اســت .مزایده ملک از مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع شــده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد
فروخته خواهد شــد شرکت در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا
نماینده قانونی او در جلســه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده
درصد به نام خود را به همراه درخواســت کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده
ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و
مزایده تجدید می گردد .این آگهی پس از تأیید فرآیند مزایده در ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی
در روزنامه کثیراالنتشــار محلی است .بدیهی اســت در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به
فروش می رســد و مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره و نیز بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی
که مورد مزایده دارای آن باشــد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه رقم قطعی آنها مشخص شده یا نشده باشد تا روز
مزایده به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد بود .طالبین می توانند
جهت شــرکت در جلسه مزایده مذکور از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/9/22به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت
اسناد و امالک نی ریز به نشانی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی
گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در تاریخ  1400/9/8در روزنامه
عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/112م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
آگهی مزایده مورد وثیقه
به موجب پرونده های اجرائی شــماره  8904011195000010و  9104011195000010واحد اجرای اسناد رســمی نی ریز کلیه ماشین آالت و تأسیسات و
منضمات کارخانه احداثی در پالک چهار فرعی از ســه هزار و هشــتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخــش  22فارس به مالکیت علیرضا زارع
فرزند محمدرضا که اصل ارزش آن برابر ســند رهنی شماره  5016مورخ  87/12/20دفتر اسناد رسمی  207شیراز و مازاد آن برابر سند رهنی
شــماره  7092مورخ  89/8/29دفتر اسناد رسمی  207شیراز هر دو به بدهی علیرضا زارع فرزند محمدرضا در رهن بانک سپه شعبه دانشگاه
شــیراز ،قرار گرفته و به جهت اجرا اســناد فوق نیز مورد تعقیب اجرایی قرار گرفته است و در مرحله مزایده قرار گرفته است موارد مزایده
عبارتند از :ماشــین آالت ،تجهیزات و تأسیسات کارخانه نگین دانه نی ریز که دارای کاربری تولید خوراک طیور شامل دو خط تولید محصول به
صورت مش (پودری) به ظرفیت تولید  30تن در ســاعت و پلت به ظرفیت ده تن در ساعت که دارای دستگاه ها ،ماشین آالت و تجهیزات به
شرح ذیل می باشد که ماشین آالت و تأسیسات و منضمات مورد ارزیابی با مشخصات اعالم شده به شرح ذیل به مزایده گذارده خواهد شد
اموال عبارتند از الف :ماشــین آالت خط تولید پلت کارخانه خوراک دام -1قیف (هاپر) ورودی جو به ابعاد دو در دو متر تراز زمین به مبلغ پنجاه
میلیون ریال -2الواتور کاســه ای عمودی به ارتفاع نه متر و عرض بیست سانتی متر با قاشک چهارده سانتی با الکتروموتور ،شوت مربوطه و دو
دریچه های ورود و خروج به مبلغ دویســت و هشــتاد میلیون ریال -3قیف ورودی آسیاب به مبلغ شصد میلیون ریال -4آسیاب چکشی (چهل و
هشت چکشی) با الکتروموتور جمکو به توان پنجاه و پنج کیلووات و کلیه متعلقات به مبلغ هفتصد میلیون ریال -5الواتور کاسه ای به ارتفاع دوازده
متر و عرض بیســت و پنج ســانتی متر با قاشق بیست سانتی با الکتروموتور ،شــوت مربوطه و دو دریچه های ورود و خروج پنوماتیکی به مبلغ
چهارصد و هشتاد میلیون ریال -6سیستم بچینگ شامل شش مخزن ذخیره بیست و پنج تنی ،شش عدد اسکرو کانوایر  1/5متری ،سیستم توزین
اتوماتیک و دریچه های تغذیه به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال -7میکسر افقی با ظرفیت حدود  1/7تن و الکتروموتور پانزده کیلووات،
گیربکس و جک های پنوماتیک ،مخزن  2/5تنی و اســکرو کانوایر  5/5متری خروجی زیر مخزن به مبلغ پانصد میلیون ریال -8دســتگاه پلت با
الکتروموتور سی کیلو وات چینی با قیف ورودی ،خنک کن به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال -9مخزن ذخیره بلت ،کرامبلر (خرد کننده) و
نقاله اسکرو دو متری به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال -10الواتور کاسه ای به ارتفاع پانزده متر و عرض بیست و پنج سانتی متر با قاشق بیست
سانتی با الکتروموتور ،شوت مربوطه و دو دریچه های ورود و خروج پنوماتیکی به مبلغ ششصد میلیون ریال -11دستگاه بوجاری  2*1متر با شوت
یا قیف ورودی به مبلغ دویســت میلیون ریال -12دستگاه کیسه گیر و نوار نقاله الســتیکی به مبلغ هفتصد میلیون ریال -13دستگاه دوخت سر
کیســه به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال که جمع کل هزینه تهیه و خرید تجهیزات با احتســاب هزینه بازرسی و حمل کاال به همراه کلیه ملحقات و
متعلقات کاال که کل موارد ردیف الف به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است .ب :تأسیسات و
تجهیزات جانبی کارخانه تولید خوراک دام -1دیگ بخار دو تن ســاخت مشهد با مشعل گازوئیل سوز کاوه مدل  100-MFI140با الکتروپمپ تغذیه،
کلکتور ،شــیرآالت ،تابلو برق و تجهیزات کامل به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال -2ســختی گیر رزینی با شیر نیمه اتوماتیک و مخزن نمک احیا
به مبلغ ســی و هشت میلیون ریال -3لوله کشی بخار و کندانس به همراه شیرآالت مربوطه به مبلغ چهارصد میلیون ریال -4مخزن ذخیره آب
و کندانس دو هزار و پانصد لیتری بــه مبلغ هجده میلیون ریال -5مخزن مالس با الکتروپمپ دنده ای (غلیظ کش)  1400RPMبا توان چهار کیلو
وات به مبلغ صد و ســی میلیون ریال -6مخزن اسید چرب با الکتروپمپ دنده ای  2/2کیلو وات به مبلغ صد و بیست میلیون ریال -7کمپرسور
دو ســیلندر هوای فشــرده با الکتروموتور چهار کیلووات و مخزن چهارصد لیتری به مبلغ صد و سی و پنج میلیون ریال -8سمپاش صد و پنجاه
لیتری به مبلغ شــصت و سه میلیون ریال -9نوار نقاله متحرک تسمه الستیکی چرخ دار به طول نه متر و عرض شصت سانتی متر به مبلغ صد و
بیســت میلیون ریال -10تراکتور با بیل لودری شصت و پنج اسب ساخت سال  1376تبریز ،دو جکه طرح فرگوسن به مبلغ یک میلیارد و هفتصد
میلیون ریال -11مخزن فلزی ذخیره گازوئیل شانزده هزار لیتری به مبلغ دویست میلیون ریال -12مخزن ذخیره مالس بیست و چهار هزار لیتری
به مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال -13دیزل چینی ســی و دو اسب خارج از خط با سر تخلیه چهار اینچ به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال -14سر
تخلیه چهار اینچ جام شــده به مبلغ شــش میلیون ریال -15الکترو پمپ کفکش دو اینچ به مبلغ پنجاه میلیون ریال -16وینچ جام شده به مبلغ پنج
میلیون ریال -17کولر اســپیلت  BTU/H 13000به مبلغ نود میلیون ریال -18باسکول متحرک پانصد کیلوئی به مبلغ ده میلیون ریال -19باسکول
تریلی کش شصت تنی با صفحه بتنی  16*3متری به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال -20امتیاز و حق اشتراک انشعاب برق دویست کیلو وات
ســه فاز صنعتی با شماره اشتراک بیست و سه هزار و نهصد و بیســت و پنج به انضمام ترانس هوایی سیصد و پانزده کاوا ،برق گیر ،کلید کات
اوت ،تابلو زیر ترانس و کابل کشــی با کلیه متعلقات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال -21تابلو مشترکین کنتور برق با کلید قطع و وصل
چهارصد آمپر به مبلغ ششــصد میلیون ریال -22تابلوهای برق کنترل و توزیع شامل تابلوهای اتاق کنترل دو سلوله سالن تولید با سیستم PLC
جدید ،چهل عدد کلید گردان ،کلید  ،START/STOPکلید اصلی ششصد و سی آمپری مرلین گرین ،کلید اتوماتیک صد و بیست و پنج آمپری
نیروپرداز ،مجموعه کنتاکتورهای تله مکانیک ،تایمر ،کنترل فاز ،متعلقات و کابل کشی به دستگاه ها و روشنایی محوطه و سالن تولید به مبلغ دو
میلیارد و صد میلیون ریال -23استراکچر ،اسکلت ،شاسی و سازه فلزی دستگاه ها جهت نصب ماشین آالت و تجهیزات به مبلغ سه میلیارد ریال
-24رکتیفایرجوش مارک گام الکتریک مدل  631Aبا کلیه متعلقات به مبلغ صد و نود و هشت میلیون ریال -25الکتروپمپ شناور سه اینچ با تابلو
برق و لوله کشــی پلی اتیلن دو اینچ به طول دویست متر به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال -26حق امتیاز و اشتراک آب شرب سه چهارم اینچ
به انضمام لوله کشــی های داخلی به مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیون ریال که کل موارد ردیف ب به مبلغ سیزده میلیارد و سیصد و هجده
میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است .ج :خط تولید مش کارخانه خوراک دام -1دریچه تقسیم پنوماتیک بین دو خط پلت و مش با تابلو برق
مربوطه به مبلغ صد و هشــتاد میلیون ریال ،نقاله اســکرو افقی به طول هفت متر دارای الکترو گیربکس به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال،
ســیلوی ذخیره  2*2متر به مبلغ نود میلیون ریال ،نقاله اســکرو دو متری زیر سیلو به مبلغ صد و شصت میلیون ریال ،دستگاه مش به مبلغ یک
میلیارد و هشتصد میلیون ریال ،دستگاه کاندیشنر با شیرهای برقی برای مالس و آب به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال ،مخزن بیست تنی
ذخیره مش به مبلغ دویست میلیون ریال ،سیستم کیسه گیر دستی و نیوماتیک به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال -2سیستم غبارگیر شامل
لوله کشی  ،PVCسیکلون دوقلو ،مخزن زیر ســیکلون ،فیلتر کیسه ای ،بارریز زیر سیکلون به مبلغ پانصد میلیون ریال که کل موارد ردیف ج به
مبلغ چهار میلیارد و پانصد و هشــتاد میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است .د :دستگاه های موجود در محوطه باز کارخانه تولید خوراک دام
-1ســیکلون پشت واحد مش به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال -2میکسر دو تنی فاقد موتور و زنگ زده مورد استفاده در خط فرآوری ضایعات
به مبلغ ششــصد میلیون ریال -3نقاله اسکرو هشــت متری زنگ زده بدون موتور و گیربکس به مبلغ سیصد میلیون ریال -4آسیاب چکشی با
چهل و هشــت چکش با الکترو موتور چهل و پنج کیلو وات به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال -5ســیلوی  2*2متر زنگ زده (هاپر خز فرآوری
ضایعات) به مبلغ صد و شــصت میلیون ریال -6سردخانه اتاقی به ابعاد  2/5*2/2*2متر قابل حمل با کپرسور آلمانی در حد نو به مبلغ سیصد
و ده میلیون ریال که کل موارد ردیف د به مبلغ یک میلیارد و هشــتصد و نود و پنج میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است؛ که جمع کل مبلغ
ارزیابی ماشــین آالت ،تجهیزات و تأسیسات کارخانه عبارت است از-1 :دستگاه های خط تولید پلت به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد و شصت و
پنج میلیون ریال -2تأسیســات و تجهیزات جانبی به مبلغ ســیزده میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال -3دستگاه های خط تولید مش به مبلغ
چهار میلیارد و پانصد و هشــتاد میلیون ریال -4دستگاه های موجود در محوطه باز به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود پنج میلیون ریال؛ که جمع
کل مبلغ ارزیابی تمام اموال ذیل ردیف های -الف ب ج د -به مبلغ بیســت و هشــت میلیارد و پانصد و پنجاه و هشــت میلیون ریال می باشد.
همچنین به اعالم بستانکار ،اموال مورد مزایده فوق فاقد بیمه می باشد .کلیه اموال فوق به مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت
میلیون ریال ،ارزیابی و قطعی گردیده .مزایده اموال فوق از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون ریال شروع می گردد و
به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشد فروخته خواهد شد شــرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت
مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمنا برنده مزایده
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .این آگهی پس از تأیید فرآیند مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار
خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است .بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت
پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و مســئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره و نیز بدهی های مربوط
به آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشــد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه رقم قطعی آنها
مشخص شــده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال احتمالی موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و
شــهرداری و ...خواهد بود .طالبین می توانند جهت شرکت در جلسه مزایده موارد مذکور فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ 1400/9/22
به محل کارخانه به نشانی نی ریز ،روستای نصیرآباد ،جاده قدیم آباده طشک ،کیلومتر هشت بعد از امام زاده خواجه احمد در پالک ثبتی فرعی
چهار از پالک اصلی ســه هزار و هشتصد و نود و چهار مراجعه و در خرید شرکت نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در تاریخ  1400/9/8در روزنامه عصرمردم درج
و منتشر خواهد شد.
/110م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
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آگهی مزایده عرصه و اعیان ششدانگ پالک شماره هفتاد و هفت فرعی از سه هزار و هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده اجرائی شماره  9104011195000010واحد اجرای اسناد نی ریز عرصه و اعیان ششدانگ پالک یکباب خانه ثبت شده و مفروز به شماره
هفتاد و هفت فرعی از سه هزارو هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به مساحت سیصد و چهل و دو متر و شصت و نه دسی متر
مربع به نشانی شهرستان نی ریز ،روستای نصیرآباد ،خیابان امام رضا(ع) و کدپستی  7491141394به مالکیت خانم شهناز دهقان فرزند محمدحسین
که برابر سند رهنی شماره  7092مورخ  89/8/29دفتر اسناد رسمی  207شیراز به بدهی علیرضا زارع فرزند محمدرضا در رهن بانک سپه شعبه
دانشــگاه شیراز ،قرار گرفته که ملک رهنی فوق با حدود و مشخصات ذیل می باشد :شماال :به طول یازده متر و چهل و پنج سانتی متر دیواریست
به کوچه بن بست شرقا به طول های شانزده متر و یکصدم متر و سیزده متر و شصت صدم متر درب و دیواریست به خیابان جنوبا به طول یازده
متر و چهل و ســه صدم متر دیواریست به باقیمانده پالک اصلی سه هزار و هشتصد و نود و چهار غربا به طول سی متر و شصت سانتی متر دیوار
به دیوار پالک هفتاد و شــش فرعی از سه هزار و هشتصد و نود و چهار که به اعالم کارشناسان ارزیاب عبارت است از ششدانگ یکباب ساختمان
مســکونی یک طبقه احداث شده در یک قطعه زمین به مســاحت  342/69مترمربع و اعیان حدود  157مترمربع دارای اسکلت بنایی ،فاقد شناژ
عمودی و افقی ،ســقف تیرچه و بلوک و قســمتی طاق ضربی ،فاقد نما ،درب و پنجره پروفیلی ،دو خوابه به همراه هال و پذیرایی ،بدنه آشپزخانه
کاشــی به همراه کابینت فلزی ،داخل آن به صورت تمام کار ،حمام داخل ســاختمان و سرویس بهداشتی درون حیاط و دارای انشعاب آب و برق و
گاز می باشــد .همچنین ملک فوق فاقد بیمه می باشد که ششدانگ عرصه و اعیان پالک یاد شده ،مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و
قطعی شــده است .مزایده ملک از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع شده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد
شــد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلســه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به
همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ
مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .این آگهی
پس از تأیید فرآیند مزایده در ســایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.
بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و ضمنا بدهی های مربوط
به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی ،عوارض شهرداری و غیره به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند
انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد بود .طالبین می توانند جهت شرکت در جلسه مزایده مذکور از ساعت  9الی 12
روز دوشنبه مورخ  1400/9/22به واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز واقع در اداره ثبت اسناد و امالک نی ریز به نشانی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی
جنب دادگســتری نی ریز مراجعه نمایند .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در تاریخ  1400/9/8در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/116م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پالک شماره چهار فرعی از سه هزار و هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس
به موجب پرونده های اجرائی شماره  8904011195000010و  9104011195000010واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز ششدانگ عرصه و اعیان یکباب کارخانه
به مساحت ده هزار متر مربع ثبت شده و مفروز تحت پالک چهار فرعی از سه هزار و هشتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس صرفا
به شرح موارد با مشــخصات ذیل به نشانی :نی ریز ،جاده قدیم نی ریز -آباده طشک ،روستای نصیرآباد ،کارخانه تولید خوراک دام و طیور نگین
دانه نی ریز به مالکیت آقای علیرضا زارع فرزند محمدرضا که ذیل شــماره چهارده هزار و چهارصد و دو ،صفحه صد و بیســت و پنج ،دفتر صد و
هشــتاد و یک دفتر امالک ثبت گردیده است و دارای سند مالکیت به شــماره -467831الف 83/می باشد و اصل ارزش ملک و مستحدثات آن
که شرح آن در ذیل آمده ،برابر سند رهنی شماره  5016مورخ  87/12/20دفتر اسناد رسمی  207شیراز و مازاد آن برابر سند رهنی شماره 7092
مورخ  89/8/29دفتر اسناد رسمی  207شیراز هر دو به بدهی علیرضا زارع فرزند محمدرضا در رهن بانک سپه شعبه دانشگاه شیراز ،قرار گرفته
و به جهت اجرا اسناد فوق نیز مورد تعقیب اجرایی قرار گرفته است که ملک رهنی فوق با حدود و مشخصات :شماال :به طول شصت و هفت متر و
پنج صدم مترمربع درب و دیواریســت به حریم جاده قدیم نی ریز به آباده طشک شرقا :در سه قسمت که دوم جنوبی است به طولهای یکصد و
سی و پنج متر و سی صدم متر و نوزده متر و سی صدم متر و سی و سه متر دیواریست به باقی مانده پالک سه هزار و هشتصد و نود و چهار جنوبا:
به طول چهل و چهار متر دیواریست به باقی مانده پالک مذکور غربا :در سه قسمت که دوم شمالی است به طولهای شصت و نه متر و چهل صدم
متر و نه متر و هشتاد و سه متر و شصت صدم متر دیواریست به باقی مانده پالک مذکور -ملک اوقافی نمی باشد و حقوق ارتفاقی ملک این است
که از پالک ســه هزار و هشتصدو نود و چهار حق عبور دارد که به اعالم کارشناسان ارزیاب مشخصات اعیان ملک عبارت است از اینکه اعیان های
احداثی در ملک دارای حدود  14سال قدمت و شامل موارد ذیل می باشد:
-1ساختمان اداری با اسکلت بنایی شناژدار ،سقف تیرچه و بلوک و نمای آجر پنج سانتی به زیربنای حدود صد و نود و دو متر مربع -2دفتر فروش
با اسکلت بنایی فاقد شناژ ،سقف تیرچه و بلوک و نمای آجر و با نازک کاری و سنگ بدنه داخلی به متراژ  24/80مترمربع -اتاق کنترل ( )PLCجنب
سوله به مساحت حدود  23متر مربع با اسکلت بنایی بدون شناژ ،سقف تیرچه و بلوک و پوشش داخلی بدنه تا حدود  1/20متر سنگ و ادامه نازک
کاری -4اتاق انبار کیســه جنب سوله به مساحت حدود  23مربع با اسکلت بنایی بدون شناژ ،سقف تیرچه و بلوک ،کف سیمانی و بدنه نرمه کشی
ســیمانی -5اتاق پست برق با اسکلت بنایی بدون شــناژ ،سقف تیرچه و بلوک و فاقد نما و نازک کاری و کف سازی به متراژ حدود  13/10مترمربع
-6اتاق باسکول با اسکلت بنایی بدون شناژ ،سقف ورق گالوانیزه با رابیتس بندی و نازک کاری به متراژ حدود  13/30مترمربع -7کرسی چینی محل
توقف کامیون برای وزن کشی به میزان حدود  64/60مترمربع -8انبار جنب دفتر فروش به مساحت حدود  90مترمربع با اسکلت آجری ،سقف ورق
گالوانیزه ،پوشــش کف سرامیک ،بدنه داخلی تا حدود ی  1/80متر کاشی و ادامه نرمه کشی سیمانی و با درب ورودی از جنس پروفیل فلزی ریلی
-9سایبان به متراژ حدود  86مترمربع و ارتفاع حدود  5متر با اسکلت قوطی فلزی و سقف ورق گالوانیزه (البته حدود  8مترمربع از آن فاقد سقف
اســت) -10ســوله فلزی به ارتفاع تاج حدود  7/80متر و زیربنای حدود  755مترمربع دارای سقف ورق گالوانیزه ،دیوارهای آجری و کف بتنی -11
سوله فلزی به ارتفاع تاج حدود  13/90متر و زیربنای حدود  185مترمربع دارای سقف ورق گالوانیزه ،دیوارهای آجری و کف بتنی و دارای زیرزمین
نصب تجهیزات کارخانه -12اتاق جایگاه دیگ بخار ،تانک مالس و انبار مکمل جنب سوله به متراژ حدود  183مترمربع که بخشی از آن  5متر و بخش
دیگر  7متر ارتفاع دارد .دیوارها بخشی بلوک سیمانی و بخشی ورق فلزی و سقف نیز ورق فلزی است -13دیوار بلوکی بین واحد فروش و کارخانه
و پالســتر سیمانی روی آن به مساحت حدود  34مترمربع -14دیوار دور محوطه با بلوک سیمانی  20سانتی به متراژ حدود  707مترمربع -15دیوار
شمالی با نمای آجر  5سانتی به مساحت حدود  42متر مربع -16محوطه سازی و تراس به انضمام مخلوط ریزی محوطه و غیره که ارزش صد درصد
پالک مزبور براساس مشخصات ارائه شده ملک و موقعیت مکانی ،مقطع زمانی ،مساحت عرصه و اعیان ها ،قدمت و نیز به شرط بالمعارض بودن
ملک از نظر قوانین جاریه کشور و صرف نظر از اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و نیز صرف نظر از هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی
و با لحاظ نمودن ســایر جهات مؤثر در ارزیابی از جمله وضعیت بازار زمین و مسکن در روز کارشناسی و همچنین با احتساب انشعابات و غیره جمعا
به مبلغ ســی و دو میلیارد و یکصد و شصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال به تفکیک و به شرح ذیل محاسبه و ارزیابی گردیده است -1عرصه به
متراژ  10000مترمربع به ارزش واحد به مبلغ ششــصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ شش میلیارد ریال -2ساختمان اداری به متراژ  192مترمربع به
ارزش واحد به مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و چهار میلیون ریال -3دفتر فروش به متراژ
 24/80مترمربع به ارزش واحد به مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ ســیصد و پنجاه و نه میلیون و ششصد هزار ریال
-4اتاق کنترل ( )PLCبه متراژ  23مترمربع به ارزش واحد به مبلغ پانزده میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ سیصد و چهل و پنج میلیون ریال -5اتاق
انبار کیسه به متراژ  23متر مربع به ارزش واحد به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیون و
پانصد هزار ریال -6اتاق پست برق به متراژ  13/10مترمربع به ارزش واحد به مبلغ یازده میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ صد و چهل و چهار میلیون
و صد هزار ریال -7اتاق باســکول به متراژ  13/30مترمربع به ارزش واحد به مبلغ ده میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ صد و سی و سه میلیون ریال
-8کرسی چینی محل توقف کامیون برای توزین به متراژ  64/60مترمربع به ارزش واحد به مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ
چهارصد و نوزده میلیون و نهصد هزار ریال اســت -9انبار جنب دفتر فروش به متراژ  90مترمربع ،ارزش واحد به مبلغ یازده میلیون ریال و ارزش
کل به مبلغ نهصد و نود میلیون ریال -10ســایبان به متراژ  86مترمربع به ارزش واحد به مبلغ چهار میلیون ریال و ارزش کل به مبلغ سیصد و چهل و
چهار میلیون ریال -11ســوله بزرگ به ارتفاع  7/80متر و به متراژ  755متر مربع به ارزش واحد به مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش
کل به مبلغ ده میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال -12سوله کوچک به ارتفاع  13/90متر به متراژ  185مترمربع به ارزش واحد
به مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ چهار میلیارد و صد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال -13جایگاه دیگ
بخار ،تانک مالس و انبار مکمل به متراژ  183مترمربع به ارزش واحد به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ یک میلیارد و نهصد
و بیســت و یک میلیون و پانصد هزار ریال -14دیوار بلوکی بین واحد فروش و کارخانــه به متراژ  34مترمربع به ارزش واحد به مبلغ یک میلیون و
هشتصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ شصت و یک میلیون و دویست هزار ریال -15دیوار بلوکی دور محوطه به متراژ  707مترمربع به ارزش
واحد به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال و به ارزش کل به مبلغ نهصد و نوزده میلیون و صد هزار ریال -16دیوار شمالی محوطه با نمای آجر 5
ســانتی به متراژ  42مترمربع به ارزش واحد به مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار ریال و ارزش کل به مبلغ صد و هشتاد میلیون و ششصد هزار ریال
-17محوطه ســازی ،تراس ،مخلوط ریزی و غیره مقطوع به ارزش کل به مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال می باشد همچنین ملک دارای پروانه
ساخت شماره  896مورخ  85/10/18و پایان کار شماره  1145مورخ  86/9/28می باشد و تمامی موارد از ردیف  1الی  17به مبلغ سی و دو میلیارد و
یکصد و شصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی گردیده که مبلغ ارزیابی قطعی می باشد.
همچنین چاه موجود در ششــدانگ پالک شــماره چهار فرعی از سه هزار و هشــتصد و نود و چهار واقع در نی ریز بخش  22فارس به مشخصات
اعالم شــده توسط کارشناسان ارزیاب به شرح مشــخصات ذیل به عنوان یکی از موارد مزایده به شرح ذیل معرفی می گردد-1 :چاه موجود در
ملک عبارت اســت از یک حلقه چاه دهانه گشــاد در مختصات  X=230896و  Y=3235879زون  40Rکه عمق آن  30متر و سطح ایستایی آن 27
متر از ســطح زمین اندازه گیری گردیده که به اعالم کارشناسان ارزیاب میزان  47متر گالری (پشته) در آن حفر گردیده است .قطر آن 6و 1متر
و در زمان بازدید به وســیله پمپ برقی  2اینچ با لوله پلی اتیلین  63و  50میلی متر و یک دستگاه پمپ و لوله آبده  4اینچ یک دستگاه موتور دیزل
چانگ چای ســاخت چین تجهیز شــده بود .لوله پلی اتیلن  63میلیمتر به طول  215متر و لوله پلی اتیلن  50میلیمتر به طول  50متر اندازه گیری شد
-2این چاه فاقد مجوز حفر و بهره برداری بوده و در زمان بازدید امکان راه اندازی پمپ های منصوبی بر روی آن وجود نداشــت و اندازه گیری
آبدهی آن میسر نگردید ولیکن با توجه به عمق الیه آبدار و وضعیت منطقه پیش بینی می گردد حداکثر آبدهی آن یک لیتر در ثانیه باشد .ارزیابی
چاه و منصوبات آن به شرح ذیل می باشد:
-1حفاری چاه به عمق  30متر به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال
-2تجهیزات چاه اعم از لوله های گالوانیزه ،پلی اتیلن  63و  50میلی متر ،موتور دیزل ،الکتروپمپ و غیره جمعا به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال؛
که جمع کل قیمت چاه و تأسیسات و متعلقات بدون لحاظ گالری (پشته) جمعا به مبلغ هفتصد میلیون ریال ارزیابی و قطعی گردیده است.
لذا در مجموع ارزش کل ششــدانگ عرصه و اعیان کارخانه موصوف به شــرح اموال اعالم شده فوق با احتساب قیمت چاه جمعا به مبلغ سی و دو
میلیارد و هشــتصد و شــصت و نه میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی و قطعی گردیده و در زمان اعالم شده ذیل به مزایده گذارده خواهد شد
ضمنا تمامی اموال فوق فاقد بیمه می باشــد مزایده ملک مذکور و متعلقات اعالم شــده فوق از مبلغ ســی و دو میلیارد و هشتصد و شصت و نه
میلیون و پانصد هزار ریال شروع شده و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت
ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .لذا خریدار و یا خریداران
می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت
نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد
شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .این آگهی پس از تأیید فرآیند مزایده در سایت آگهی های
سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است .بدیهی است در صورت تعدد خریدار اموال فوق به
باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا به فروش می رسد و مسئولیت هرگونه بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره و نیز بدهی های
مربوط به آب ،برق ،گاز و تلفن در صورتی که مورد مزایده دارای آن باشد اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف اعم از اینکه رقم قطعی آنها
مشخص شده یا نشده باشد تا روز مزایده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و...
خواهد بود .طالبین می توانند جهت شرکت در جلسه مزایده مذکور از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/9/22به واحد اجرای اسناد رسمی
نی ریز واقع در اداره ثبت اســناد و امالک نی ریز به نشانی بلوار شــهید حاج قاسم سلیمانی جنب دادگستری نی ریز مراجعه نمایند .ضمنا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .این آگهی یک نوبت در تاریخ
 1400/9/8در روزنامه عصرمردم درج و منتشر خواهد شد.
/111م الف
رئیس اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی
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 ۸۰فوتی جدید کرونا در کشور
 ۵استان بدون فوتی در  ۲۴ساعت

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در طول
 ۲۴ســاعت  ۸۰بیمار کرونا در کشــور جان خود
را از دســت دادند و ۳هزار و  ۷۸۱بیمار مبتال به
کووید نیز شناسایی شدند.
به گزارش ایســنا ،از روز شنبه تا دیروز  ۷آذر
 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،

 ۳هــزار و  ۷۸۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۶۴۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۰۸هزار و  ۸۸۲نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۸۰ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع

جان باختــگان این بیمــاری بــه  ۱۲۹هزار و
 ۶۲۹نفر رسید.
در طول  ۲۴ســاعت ۵ ،اســتان کشور هیچ
موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی نداشتهاند،
در  ۲۲اســتان بین  ۱تا  ۵مورد و در  ۴استان نیز
بین  ۵تا  ۹مورد مرگ و میر ثبت شده است.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۸۶۳هزار
و  ۲۴۸نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۳۴۷نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تــا کنــون  ۳۸میلیون و  ۵۴۷هــزار و ۶۵۸
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
در حال حاضر صفر شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۲۲ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۰۷ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۲۱۹شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

رشد  ۹درصدی قربانیان تصادفات

فارس بیشترین تلفات جادهای را دارد
بر اســاس اعالم پزشــکی قانونــی ،در  ۷ماهه
نخست ســال جاری  ۱۰هزار و  ۲۶۶نفر در حوادث
رانندگی جان خود را از دســت دادند که این رقم در
مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۹.۲ ،درصد بیشتر
شده است.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از پزشــکی
قانونی ،در  ۷ماهه ســال جاری  ۱۰هزار و  ۲۶۶نفر
در حــوادث رانندگــی جان خود را از دســت دادند
که این رقم در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل،
 ۹.۲درصد بیشــتر شده اســت .از کل درگذشتگان
تصادفات ،هشــت هزار و  ۲۹۰نفر مرد و یکهزار و
 ۹۷۶نفر زن بودند.
بر اســاس ایــن گــزارش در  ۷ماهه امســال
استانهای فارس با  ،۸۲۷تهران با  ۷۰۶و سیستان و
بلوچستان با  ۶۶۷فوتی بیشترین و استانهای ایالم
بــا  ،۸۰کهگیلویه و بویراحمــد با  ۱۴۵و قم با ۱۴۷
فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتند.
بیشــترین تلفات مربوط به تصادفات
برون شهری است
مطابق آمارهای موجود بیشــترین تعداد قربانیان
حــوادث رانندگــی مربــوط بــه تصادفــات برون
شــهری است .در  ۷ماهه امســال نیز شش هزار و
 ۹۶۶نفر از متوفیان در مسیرهای برون شهری جان
باختهاند که نســبت به مدت مشــابه سال قبل رشد
 ۱۱.۲درصدی را نشان میدهد.
پس از مسیرهای برون شهری ،محورهای درون
شــهری با دو هزار و  ۴۷۷و جادههای روســتایی با
 ۶۴۴فوتی بیشترین آمار تلفات را داشتهاند؛  ۱۷۹نفر
نیز در سایر مسیرها و در پی وقوع یک تصادف جان

خود را از دست دادهاند.
مراجعه بیش از  ۱۸۸هزار نفر مصدوم
تصادفات
عالوه بــر افزایش تعداد جــان باختگان حوادث
رانندگی در ماههای اخیــر ،تعداد مصدومان حوادث
رانندگی نیز در این مدت رو به افزایش بوده است به
طوری که در هفت ماهه امســال  ۱۸۸هزار و ۱۵۱
مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشــکی قانونی
مراجعه کردند کــه از این تعداد  ۱۳۸هزار و  ۱۲نفر
مرد و  ۵۰هزار و  ۱۳۹نفر زن بودند.

مصدوم را داشتند.
رشــد  ۷.۶درصدی مرگ براثر تصادف
در مهر ماه
اما در مهر ماه ســال جاری که بیشــترین تعداد
کشــتههای تصادفات را در مقایسه با دیگر ماههای
ســال جاری داشــته اســت ،یک هزار و  ۶۲۵نفر
در تصادفــات رانندگی جان خود را از دســت دادند.
ایــن رقم در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل
 ۷.۶درصد افزایش یافته است.
از نظــر تعــداد تلفات روزانه ۱۲ ،مهر با شــروع

تعداد مصدومــان تصادفات در  ۷ماهه امســال
نسبت به مدت مشابه سال قبل ( ۱۷۲هزار و ،)۹۳۹
 ۸.۸درصد افزایش یافته اســت .در این مدت استان
تهران با  ۲۱هزار و  ۲۴نفر بیشــترین تعداد مصدوم
و اســتان ایالم با یکهزار و  ۴۳۸نفر کمترین تعداد

بخشــی از ســفرها به دلیــل تعطیــات و پس از
آن  ۲۲مهــر بیشــترین میزان تلفــات روزانه را در
هفت ماهه امســال به ثبت رســاندهاند ،به طوری
کــه تعــداد قربانیــان در ایــن دو روز بــه ترتیب
 ۷۳و ۷۰نفر گزارش شده است.

بین الملل

زلزله  ۷.۵ریشتری پرو را لرزاند

منابع رســانهای خبر دادنــد ،زمینلرزهای به قدرت  ۷.۵ریشــتر دیروز
یکشنبه مناطقی از شمال پرو را لرزاند.
به گــزارش گــروه بینالملل خبرگــزاری فارس« ،مرکــز لرزهنگاری
اروپا-مدیترانه» از وقوع زمینلرزه شــدید  ۷.۳ریشتری در پرو خبر داد اما
خبرگزاری فرانسه شدت زلزله را  ۷.۵ریشتر اعالم کرد.
وبگاههای پوشــش دهنــده اخبار زلزلــه در جهان از قبیــل «ولکینو
دیســکاوری» ( )volcanodiscoveryاز وقوع یک زلزله شدید در
مناطق شمالی پرو خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک« ،مرکز لرزهنــگاری اروپا-مدیترانه»
اعالم کرد که زلزله  ۷.۳ریشــتری در  ۴۵کیلومتری شهر شمالی «بارانکا»
و در عمق  ۸۰کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
خبرگزاری فرانســه به نقل از مرکز لرزهنگاری آمریکا خبر داد ،شــدت
زمین لرزه دیروز در پرو  ۷.۵ریشتر بوده است.
مقامهای پرو و رســانهها تاکنون درباره تلفات و خسارات احتمالی این
زلزله شدید در این کشور آمریکای التین اظهارنظر و گزارشی ارائه نکردهاند.
پرو در منطقه فعال از نظر لرزهای به نام «حلقه آتش» واقع شــده است
که به دلیل حرکت صفحات «تکتونیکی» (ورقههای پوســته زمین) مرتبا
تحت تأثیر زمین لرزههای قوی و فورانهای آتشفشانی قرار میگیرد.

مرگ  3جوان در پی تیراندازی در ایالت تنسی
آمریکا

در پی تیراندازی در آپارتمانی در شــهر «نشــویل» مرکز ایالت تنسی،
سه مرد جان باختند و  4نفر مجروح شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،اداره پلیس نشــویل ،مرکز
ایالت تنســی ،در توییتی اعالم کرد که جراحات این افراد جانشان را تهدید
نمیکند .پلیس افزود مقامات دو اســلحه را در محل کشــف کردند و هیچ
نشانهای از ورود اجباری به محل حادثه وجود ندارد.
«کریســتین مامفورد» سخنگوی اداره پلیس نشــویل به شبکه محلی
وابسته به سیانان گفت :سه قربانی مردان جوان در اواخر نوجوانی و اوایل
دهه بیست زندگی خود بودند .هنوز در حال کار برای شناسایی آنها هستیم.
به گفته مامفورد ،بازماندگان شــامل یک نوجوان  ۱۳ساله و سه بزرگسال
هســتند .بازداشــتی در خصوص این تیراندازی مرگبار صــورت نگرفته و
تحقیقات پلیس ادامه دارد.
تیراندازی در تنســی به دنبــال دو تیراندازی دیگر در «جمعه ســیاه»
( )Black Fridayآمریکا در داخل مراکز خرید رخ داد.
همچنین در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در «تاکوما» واشــنگتن،

یک نفر زخمی و به بیمارســتان منتقل شد .تیراندازی دیگری در یک مرکز
خرید در «دورهام» نیوجرسی رخ داد که در آن سه نفر بر اثر اصابت گلوله
زخمی شدند.

آپارتمان
کشف  ۵۰مار و عقرب سمی در
ِ
یک شهروند آلمانی

رســانههای آلمان اعالم کردند :در اتفاقی عجیب در شــهر "هاگن"،
آتشنشــانها از آپارتمان  ۴۵متری یک شــهروند ،دهها مار ســمی خارج
کردند.
به گزارش ایســنا ،اخبار محلی حاکی است که آتشنشانها برای خارج
کردن مارهای سمی و عقرب از این "جنگل خصوصی"  ۱۴ساعت بیوقفه
تالش کردند.
بنابــر گزارشها ،در طبقــه باالی این مجتمــع آپارتمانی یک "جنگل
خصوصــی" پیدا شــده که مملو از مارهای ســمی و عقرب بوده اســت.
آتشنشــانان حدود  ۵۰مار و عقرب را که برخی از آنها بســیار سمی بودند
از آپارتمــان و همچنین زیرزمین این مرد خارج کردند .در آپارتمان این مرد
گیاهان متعددی از جمله لیانا نیز وجود داشت.
ایــن مــرد اهل هاگــن چندین مار بســیار ســمی از جملــه مارهای
افعــی گابــون و مــار کبــرا را در آپارتمــان خــود نگهــداری میکرد.
نیروهای آتش نشــانی چندین عقرب ســمی نیز کشــف کردند .مارهای
دیگــری نیز در یک اتاق زیرزمینی زندگی میکردند که دسترســی به آن
برای همه آزاد بوده است.

دستگیری  ۱۵مظنون به قاچاق مهاجران در اتریش

مقامات اتریش از دستگیری  ۱۵مظنون به قاچاق مهاجران خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،مقامات اتریش روز شنبه اعالم کردند که  ۱۵مظنون
به قاچاق مهاجران ســوری ،لبنانی و مصری به این کشــور را دســتگیر و
 ۱۴وسیله نقلیه که برای انتقال آنها استفاده می شد راتوقیف کرده اند.
پلیس اتریش اعالم کرد :ماه گذشــته تحقیقاتی در مورد یک باند قاچاق
که مهاجران را از مرز صربستان -مجارستان از طریق اسلواکی و جمهوری
چک به شمال شرق اتریش قاچاق می کردند ،آغاز شد.
پلیس در بیانیه ای اعالم کرد ۱۵ :قاچاقچی مظنون که از شــهروندان
مولداوی ،اوکراین و ازبکستان بودند به دنبال بازرسی خودروهای مشکوک
و همچنین در هتلی در وین دســتگیر شدند .همه آنها قصد فرار داشتند که
به دام افتادند.ظبه گزارش ایســنا به نقــل از ژاپن تودی ،بنابر اعالم پلیس
ایــن مظنونان بیــش از  ۷۰۰نفر را با هزینه بیــش از  ۲.۵میلیون یورویی
قاچاق کرده اند.
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فارس
رئیس اورژانس فارس اعالم کرد:

امدادرسانی اورژانس فارس به مسافر بدحال
پرواز مشهد  -عسلویه

رئیــس مرکز حــوادث و فوریتهای پزشــکی فارس از امدادرســانی
تکنسینهای اورژانس به بیمار قلبی پرواز مشهد _ عسلویه خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،دکتر محمدجواد مرادیان ،گفت :ســاعت
 ۱۰و  ۱۶دقیقــه صبح دیــروز از ایمنی پرواز فرودگاه بینالمللی شــهید
دستغیب شیراز گزارش بدحالی یک مسافر پرواز مشهد _ عسلویه به مرکز
دیسپچ اورژانس اعالم شد.
او افزود :تکنسینهای مستقر در فرودگاه بالفاصله بر بالین بیمار حاضر
شده و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و با توجه به شرایط حاد و بحرانی،
بیمار را به بیمارستان نمازی شیراز انتقال دادند.
دکتر مرادیان یادآور شــد :در  ۸ماهه امســال  ۲۶هزار و  ۹۴۳مصدوم
توسط آمبوالنسهای اورژانس به مراکز درمانی استان فارس اعزام شدهاند.

موتورسیکلت سواران عامل  78درصد تصادفات
شهری فسا
درون
ِ

فرمانده انتظامی فســا بــا تاکید بر ضرورت رعایــت قوانین و مقررات
توســط رانندگان خودروها و راکبین موتورسیکلتها ،گفت :در سال جاری
موتورسیکلت سواران در  78درصد تصادفات درون شهری دخیل بوده اند.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار کرد :موتورســیکلت از جمله وسايط نقلیهای است که به دلیل امکان
مانور باال ،قرار داشــتن در دســترس عموم و ســایر دالیل مشابه ،بیشتر
مورد اســتقبال قرار گرفته اما به علت ساختار شکنی آن ،ایمنی الزم را در
برخوردهای فیزیکی ندارد و اســتفاده از آن مستلزم آموزش کافی ،رعایت
قوانین و توجه به نکات ایمنی است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از كاله ايمني براي راكب و ترک نشين
موتورسيكلت ها ،افزود :متاســفانه برخی افراد کم تجربه نه تنها قوانین را
رعایت نمیكنند بلکــه با اقداماتی مانند عبور از پیــاده رو ،انجام حرکات
نمایشــی و حرکت روی یک چرخ و تولید صــدای ناهنجار و آزار دهنده،
مزاحمت برای شهروندان ایجاد می کنند.
فرمانده انتظامی فسا ادامه داد :از ابتدای سال جاری تا کنون در  78درصد
از تصادفات فوتی و جرحی درون شهری موتورسیکلت دخیل بوده است که
رعایت قوانین عبور و مرور توسط رانندگان خودروها و راکبین موتورسیکلت
همواره مورد تاکید است.

انتقام خواستگار سابق از دختر جوان

فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون از دستگیری فردی که قصد انتشار
تصاویر و فیلمهای خصوصی دختر  17ساله را داشت ،خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار داشــت :دختري  17ساله به پلیس فتا مراجعه و
اظهار كرد فردی پیج اینســتاگرام وي را هک و تهدید به انتشــار تصاویر
و فیلمهای خصوصياش کرده اســت كه بررســي موضوع در دستور کار
كارشناسان قرار گرفت.
وی افــزود :کارشناســان پلیس فتا بــا به کارگیــری روشهای فنی
و شــگردهای خاص پلیســی موفق شــدند در كمتر از يك هفته متهم را
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون تصریح کرد :متهم  20ســاله که
خواستگار ســابق شاکی بود در مواجهه با مســتندات و ادلههای دیجیتال
پليس لب به اعتراف گشــود و به تهدید دختر  17ســاله در فضای مجازی
به خاطر مسائل عاشقانه و احساسی اعتراف کرد.
ســرهنگ زراعتيان به شــهروندان توصیه کرد :ضمن باال بردن سطح
سواد اینترنتی خود از ارسال تصاویر خصوصی و شخصی خود در شبکههای
اجتماعی خودداری و با فعال ســازی رمز دو مرحلهای از دسترسی غیرمجاز
دیگران به حساب کاربری جلوگیری به عمل آورید.

سارق اماكن دولتي در جهرم دستگير شد

فرمانده انتظامي جهرم از دســتگيري يك ســارق اماكن دولتي در اين
شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
با اعالم اين خبر بيان كرد :در پي وقوع ســرقت از يكي از اماكن دولتي در
شهرستان جهرم ،شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان به صورت ويژه در
دستور كار پليس قرار گرفت.
وي افــزود :مأمــوران انتظامي جهرم با به دســت آوردن ســرنخهاي
به جامانده در صحنه ســرقت موفق شــدند در اين خصوص يك ســارق
حرفهاي را شناسايي و وي را دستگير و به مقر انتظامي داللت دهند.
فرمانده انتظامي جهرم تصريح كرد :در بازرسي از مخفيگاه سارق اموالي
از قبيل  3دســتگاه کیس 5 ،دستگاه مانیتور ،سیســتم صوتی آمپلی فایر،
لپتاپ ،اسکنر ،هارد اکسترنال و میکروفن بیسیم ۸ ،عدد فلش مموری،
 100برگ گواهینامه جعلیدانشگاه و ...كشف شد.
ســرهنگ رزمجويي با بيان اينكه متهــم در بازجويي اوليه به جرم خود
مبني بر سرقت از اماكن دولتي اعتراف كرد ،از شهروندان خواست با رعايت
اصول پيشگيري از سرقت و توجه به هشدارهاي پليس ،دست سارقان را از
اهداف شوم خود كوتاه كنند.

شکارچی متخلف و غيرمجاز در دام پليس

فرمانده انتظامی آباده از شناســایی و دســتگیری شکارچی غيرمجاز و
متخلف توسط ماموران اين فرماندهي خبر داد.
سرهنگ سیدابوالفضل مســعودی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشریح این خبر بيان كرد :ماموران انتظامی آباده با اقدامات فني
و تخصصي مطلع شــدند فردي اقدام به شكار غيرقانوني حيوانات وحشي
ميكند كه بررسي موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایی به منزل
فرد شكارچي اعزام و ضمن دستگيري وي موفق شدند سر يك راس قوچ
وحشي را کشف كنند.
فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه و مســتندات
موجود به شکار غيرقانوني حيوانات وحشي اقرار کرد ،گفت :وي براي انجام
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایی شد.

توقیف اتوبوس و کشف کاالی قاچاق  5ميلياردي

فرمانده انتظامی الرستان از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف کاالی
قاچاق به ارزش  5میلیارد و  100میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان

كرد :ماموران انتظامی الرســتان در راستاي مبارزه با كاالي قاچاق هنگام
نظارت بر خودروهــای عبوری در محورهاي مواصالتي به یک دســتگاه
اتوبوس مشکوک شدند و آن را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرســی از اين خودرو ۱۴ ،دســتگاه لوازم برقی
خانگــی از نوع جارو برقی ،ماشــین لباسشــویی ،اتو ،چرخ گوشــت و،...
 ۴۰جفت کفش 85 ،سوب البسه 2 ،هزار عدد انواع لوازم التحریر ۱۲۰ ،بسته
تیغه حکاکی ۴۸ ،جفت دمپایی و  ۳عدد چمدان مسافرتی خارجي قاچاق و
فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان الرســتان با اشــاره به اينکه ارزش اموال
مکشــوفه برابر نظر كارشناسان 5 ،میلیارد و  100میلیون ریال برآورد شده
است ،افزود :در اين خصوص يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.

سوختهاي قاچاق با هوشياري پليس
به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامی الرستان از کشــف  4هزار و  500لیتر گازوئيل قاچاق
در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :مأموران انتظامی الرســتان هنگام نظارت بــر خودروهای عبوری به
 2دســتگاه اتوبوس حامل مسافر مشکوک شــدند و آنها را براي بررسی
بيشتر متوقف کردند.
وی افــزود :در بازرســی از این اتوبوسها  4هــزار و  500لیتر گازوئيل
قاچاق و خارج از شــبکه توزیع كه در داخل جعبههای خودرو جاسازي شده
بود کشف و  2نفر نيز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی الرســتان افزود :ارزش سوختهاي قاچاق کشف شده
برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و  300میلیون ریال برآورد شده است.

کشف هلي شات غير مجاز در استهبان

فرمانده انتظامی استهبان از کشف هلي شات غيرمجاز در اين شهرستان
خبر داد.
ســرهنگ حســين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :در راســتای طرح تشدید مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،ماموران انتظامي اســتهبان با اقدامات فني مطلع شــدند
فردي با اســتفاده از هليشــات در يكي از محالت اين شهرستان در حال
تصویربرداری ميباشــد كه موضوع را به صورت ويژه در دســتور كار خود
قرار دادند.
وي افزود :ماموران ســريعا بــه محل مورد نظر اعــزام و با هماهنگي
مقام قضایي موفق شــدند يك دستگاه هليشات كه در حال تصويربرداري
بود را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی استهبان با اشاره به اينكه کارشناسان ارزش هليشات
کشف شده را  500ميليون ريال برآورد کردهاند ،عنوان داشت :مالك براي
انجام مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

اراذل و اوباش در اقلید دستگیر شد

فرمانده انتظامی اقلید از دســتگیری یک نفر اراذل و اوباش معروف در
این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كــرد :در پی اعالم امت حزبا ...مبني بر اينكه فردي از اراذل و اوباش در
يكي از خيابانهاي اقليد با ســاح سرد برای مردم ایجاد مزاحمت می کند
و همچنيــن در خرید و فروش مواد مخدر و ســرقت فعالیت دارد بالفاصله
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامي ســريعا پــس از هماهنگي با مقام قضایي
به محل مورد نظر اعزام و موفق شــدند بــا اقدامات فني و تخصصي فرد
مورد نظر كه با يك خودرو در حال تردد بود را دستگير كنند.
فرمانــده انتظامی اقلید افزود :در بازرســي از خودرو متهم 11عدد انواع
سالح سرد شامل چاقو ،ساطور ،باطوم فنری پلیس ،حدود  4گرم مواد مخدر
و یک عدد تفنگ بادی خفیف  5/5فاقد مجوز کشف شد.

دستگیری سارق شلتوک در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشــت از توقيف يك دســتگاه وانت نيسان حامل
شلتوك مسروقه و دستگیری سارق در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی تماس با مركز فوريتهاي پليسي  110مبنی بر وقوع
ســرقت شلتوک در بخش درودزن شهرستان مرودشت ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی قرار گرفت.
وي ادامه داد :ماموران پاســگاه انتظامی درودزن به محل وقوع سرقت
عزیمت کردند و با گشــت زنی هدفمند و نامحســوس موفق شدند در اين
خصوص يك دســتگاه وانت نيسان كه راننده به همراه دوستانش اقدام به
سرقت شلتوك كرده بودند را شناسايي و آن را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی مرودشــت با بيــان اينكه در بازرســي از اين خودرو
یک تن شــلتوک 180،متر کابل برق و یک عدد باطری تراکتور مســروقه
كشــف شــد ،تصريح كرد :راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضائي شد.
سرهنگ زينلي با اشاره به اينكه شــلتوکهاي مکشوفه تحویل شاكي
شــد ،عنوان داشت :تالش براي دستگيري ديگر همدستان سارق با جديت
ادامه دارد.

توقيف اتوبوس حامل كاالي قاچاق ميلياردي
در كوار

فرمانده انتظامي كوار از توقيف يك دستگاه اتوبوس و کشف يك هزار و
 200عدد لنت موتورسیکلت و  44اسپری خوراکی خارجی قاچاق به ارزش
یک ميليارد و  250میلیون ريال خبر داد.
سرهنگ ســید رحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بیان کرد :ماموران پليس آگاهي كوار در اجرای طرح مبارزه با قاچاق
کاال و ارز هنگام نظارت بــر خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي،
به يك دســتگاه اتوبوس مشــکوک شــدند و آن را براي بررســي بيشتر
متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرسي از اين خودرو يك هزار
و  200عدد لنت موتورســیکلت و  44اســپری خوراکــی خارجی قاچاق و
فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانــده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دســتگير و
به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش ايــن محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان ،یک ميليارد و  250میلیون ريال برآورد شده است.

اقتصاد
دوشنبه  8آذر    1400

فیشهای نجومی همچنان خبرساز

کاهش  ۳۰درصدی ذخایر
سدهای کشور

آمارها نشــان میدهد با سپری شدن  ۶۵روز از سال
آبی ،تا  ۵آذرماه ( ســال آبــی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل
حجم آب در مخازن سدهای کشــور حدود  ۱۷.۷میلیارد
متر مکعب اســت که نســبت به مدت مشــابه سال آبی
گذشته  ۳۰درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش ایسنا ،به گفته فیروز قاسم زاده  -مدیرکل
دفتر اطالعات و داده های آب کشــور -بررسی وضعیت
سدهای کشور نشان میدهد ،میزان کل حجم خروجی از
ســدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ  ۵آذرماه معادل
 ۴میلیارد مترمکعب اســت که کاهشی معادل  ۳۷درصد
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد.
وی خاطر نشــان کرد :در شرایط کنونی ،از کل حجم
مخزن ســدهای مهم کشور به میزان حدود  ۵.۵۰میلیارد
متر مکعب ،حدود  ۳۵درصد آب ذخیره شده وجود دارد.
طبــق اعالم وزارت نیرو ،وی افزود :میزان پرشــدگی
ســدهای مهمی چــون زاینــده رود ،شــمیل و نیان و
ســفیدرود در شــرایط فعلی حدود  ۱۴تا  ۱۷درصد است.
در استان های خوزستان و تهران ،میزان پرشدگی متوسط
مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود  ۳۸درصد
و  ۲۰درصد است.

شرایط بخشودگی سود اقساط وام

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی
بخشی از ســود مستتر در اقساط تســهیالت در صورت
بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا ،طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ،در
صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام
یا قســمتی از بدهی خود کند ،بانک و موسســه اعتباری
غیربانکی موظف اســت حداقل  ۹۰درصد ســود مستتر
در اقســاط زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید
قســط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری
برگرداند.
بر این اساس با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد
تبصره  ۴ماده  ۹سیاســتهای پولــی ،اعتباری و نظارتی
نظام بانکی کشــور و همچنین تسهیل اجرای حکم فوق،
نحوه محاســبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود
مســتتر در اقساط تسهیالت در صورت بازپرداخت قبل از
سررســید در جلســه  ۱۴۰۰/۰۶/14کمیسیون مقررات و
نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و مورد
تایید قرار گرفت.
شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی
قبل از سررســید صرفا در صورتی مشــمول محاســبه
بخشــودگی بخشی از سود میشود که مبلغ پرداخت شده
حداقــل معادل مبلغ یک قســط کامل بــوده و به مدت
حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا موسسه
اعتباری غیربانکی پرداخت شود.
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بیتوجهی دولت به تکالیف قانونی
طبق برنامه توســعه ششــم دولت مکلف شده است
سازوکارهای مناســب در نظام پرداخت حقوق را بهنحوی
مــدون کند که اختــاف حقوق و مزایــای بین مقامات
وکارکنان از  ۲۰درصد تجاوز نکند.
به گزارش خبرنــگار مهر ،در ادبیات سیاســی دنیا ،از
شــفافیت به عنــوان مهمترین ابزار دولتهــا برای جلب
اعتماد مردم نامبرده میشــود .به عبارت دیگر ،هرچه بدنه
حکمرانی یک کشــور در عملکرد خود علی الخصوص در
حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطع ًا اعتماد
افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود.
در کشــور ما عملکــرد دولتهای گذشــته در میدان
اقتصادی به گونهای بوده اســت که میتوان شــفافیت را
واژهای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولتها دانست؛ چرا
که نه تنها نمودی از شــفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد
مالــی دولتها وجود نــدارد ،بلکه هر چند ســال یک بار
که در بخشهایی شــفافیت ایجاد میشــود ،ظاهر شدن
فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی میشود.
مصــداق بارز این امر نیز ماجــرای حقوقهای نجومی
در ســال  ۹۵اســت که در آن زمان با افشــا شدن فیش
حقوقهای نجومی برخی مدیــران دولتی همچون رئیس
صندوق توســعه ملی ،مدیران بیمــه مرکزی ایران ،بانک
رفاه کارگران و چند ســازمان دیگر ،عم ً
ال موجب تخریب
بخش اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مســئوالن دولتی
شد .ولی پس از آن برای پیشگیری از رخداد دوباره چنین
تخلفاتی ،در خالل تدوین برنامه ششــم توسعه در بند ،۲۹
دولت مکلف به ایجاد ســامانه حقوق و مزایا شد تا از این
طریق تمامی اطالعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان
دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
راهکار ما بــرای مقابله با حقوقهای نجومی
چه بود؟
همانطــور که گفته شــد ،پــس از افشــای این فیش
حقوقهــای نامتعارف ،مدتی بعد در خالل برنامه توســعه
مقرر شــد جهت رصد تمام حقوقهای پرداختی کارمندان
دولت ،ســامانهای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید
شود .در همین راستا نیز قانونگذار در بند  ۲۹برنامه ششم
توسعه قید کرده است:
دولت مکلف است طی ســال اول اجرای قانون برنامه
نسبت به راهاندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند
و امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات ،رؤسا ،مدیران
دســتگاههای اجرایی دولتی را فراهم کنــد بهنحوی که
میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاههای
دولتی و حکومتی مشــخص شود و امکان دسترسی برای
نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند همه پرداختیها

اعــم از حقــوق ،فوقالعادهها ،هزینههــا ،کمکهزینهها،
کارانــه ،پرداختهای غیرماهانه و حتــی مزایای ناخالص
پرداختــی را در فیش حقوقی منعکــس و پس از ثبت در
ســامانه فوق ،پرداخت کنند ،بهنحــوی که میزان هرگونه
ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بالفاصله
در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
ممنوعیت اختالف بیــش از  ۲۰درصدی در
حقوق و مزایا
در این ماده ســه تبصره وجود دارد که گفته شده همه
اشــخاص حقوقی مشــمول این مــاده مکلفند اطالعات
مربوط به مقامات ،رؤســا ،مدیران موضوع این ماده را به
دیوان محاســبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.
بنابراین افرادی که از این قانون ســرپیچی کنند مشمول
انفصال موقــت از خدمات دولتی و عمومی از ســهماه تا
یکسال خواهند شــد .همچنین دیوان محاسبات کشور و
سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات
قانونــی خود اطالعات مربوط بــه پرداختهای مذکور را
در اســرع وقت بهمنظور بازگرداندن وجوه پرداختشــده
رسیدگی کنند.
بر اساس یکی دیگر از تبصرههای این ماده دولت مکلف
شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای
مناسب در نظامهای پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی
را بهنحــوی مدون کند که اختــاف حقوق و مزایای بین
مقامات ،رؤســا ،مدیران و کارکنان در مشــاغل مشابه و
شــرایط مشــابه در هر صورت از  ۲۰درصد تجاوز نکند.
اکنون که چنین بستری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق
مهیا شــده سوال اینجا است که چرا به این قانون کمترین
توجه صورت گرفته اســت .چندی پیش ولی اســماعیلی
رئیــس کمیســیون اجتماعی مجلــس در صفحه خود در
فضای مجازی نوشت :کمیســیون اجتماعی در نظر دارد

در راستای شفافیت ،سامانهای جامع در خصوص دریافتی
مدیــران پیشبینــی کند تا ریشــه حقوقهــای نجومی
خشکانده شود.
حال این ســوال مطرح میشــود که آیا باوجود داشتن
سامانه مسئوالن دنبال راه اندازی سامانهای جدید هستند؟
پایبنــدی دســتگاهها به ســامانه حقوق و
دستمزد؛ تقریباً هیچ
بررســیها از سال  ۹۵تا کنون نشان میدهد که میزان
پایبندی دستگاهها به این ســامانه تقریب ًا به هیچ نزدیک
بوده و این ســامانه در میان سازمانها و نهادهای مختلف
کام ً
ال به فراموشــی سپرده شده است .موید این مطلب نیز
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاســبات است که مطابق با
آن ،از تعداد  ۴۷۲۴دســتگاه اجرایی شناسایی شده ،صرف ًا
تعداد  ۷۷دستگاه اقدام به بارگذاری اطالعات کامل لیست
حقوق پرداختی به کارکنان خود ،در سامانه پاکنا نمودهاند.
تعداد  ۱۶۳۳دســتگاه ،اطالعات لیســت حقوق خود را به
صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد  ۳۰۱۴دستگاه،
اطالعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری
نکردهاند.
بر اســاس این گزارش ،اطالعات ثبت شــده توســط
 ۱۶۳۳دستگاه مذکور ،صرف ًا مربوط به حقوق پرداختی بوده
و این دستگاهها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر
پرداختی ،اقدام ننمودهاند .حال با گرم شــدن دوباره انتشار
فیش حقوقهای نجومی ،این سوال مطرح است که چرا در
سالهای گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری،
هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی
ســپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس میتوانند
با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این ســامانه فراموش
شده بدهند و جلوی پرداخت حقوقهای نجومی را بگیرند
یا خیر؟

تداوم گمانه زنی ها؛

احتمال افزایش  ۱۰درصدی قیمت خودرو
اخبــار واصله بیانگر این اســت که ســتاد تنظیم بــازار مخالف افزایش
قیمت  هــای قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش  ۱۰درصدی قیمت اســت
و احتماال چهارشنبه هفته جاری ،این ستاد نظر نهایی خود را اعالم میکند.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســه شنبه  ۱۸آبان ماه سال جاری دو خودروساز
بزرگ کشور _ ایرانخودرو و سایپا _ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران
قوا در  ۲۸مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمتگذاری
خودرو ،برای خروج از قیمت گذاری دســتوری ،اقدام به افزایش قیمت برخی
از محصــوالت خود کردنــد .در همین رابطه محصوالت ایــران خودرو بین
 ۱۵تا  ۱۹درصد و قیمت محصوالت ســایپا در حدود  ۱۵تا  ۱۷درصد افزایش
پیدا کرد.
در ادامه نیز مدیران عامل این دو شــرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش
فوقالعاده جهت ســاماندهی بــازار خودرو و فک رهــن خودروهای فروخته
شــده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن
نمیشــد) و تاکید کردند که با توجه به اصــاح قیمت ،محدودیت مربوط به
فک رهن دیگر در طرحهای فروش فوقالعاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد
و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت .بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند.
با این حال پنجشــنبه  ۲۰آبانماه ،رئیس جمهــوری به موضوع افزایش
قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروســازان
دســتور بازگشت به قیمتهای قبلی را داد و اعالم شد که پس از بررسیهای
همه جانبه ،قیمتهای جدید خودرو اعالم خواهد شد.
همین مســاله موجب شــد تا نه تنها وعــده خودروســازان مبنی بر فروش
فوقالعاده هفتگی اجرا نشــود بلکه بازار خــودرو بیش از پیش در اغما فرو برود؛

به گونهای که اگرچه همواره تغییرات نرخ دالر موجب نوسانی شدن قیمتها در
بازار خودرو میشــد اما طی دو هفته گذشته بازار خودرو به حالت  s topدرآمده
و هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است.

احتمال اعالم قیمتهای جدید طی هفته جاری
از ســویی دیگر به دلیل عدم شــفافیت در این حوزه ،طی دو هفته گذشته
اخبار ضد و نقیض بســیاری در خصوص سیاست گذاری در صنعت خودرو و
نحوه تعیین قیمتها اعالم شــد که در نهایــت با اعالم وزیر صمت مبنی بر
واگذاری تعیین قیمت خودرو به ســتاد تنظیم بازار ،مشخص شد این ستاد که
در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه میدهد،

جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شده است.
این بالتکلیفی در حالی اســت که مجید عشــقی رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار  ۲۳آبان ماه اعالم کرد که با پیگیریهای سازمان بورس و وزیر
اقتصاد و در جلســاتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شــد،
مقرر گردید اصالح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و
به زودی نتیجه آن اعالم میشود.
در همیــن رابطه اگرچه انتظار میرفت در یــک آذر ماه قیمتهای جدید
اعالم و تکلیف صنعت و بازار خودرو تعیین شــود اما طی روزهای گذشــته
جلســات ستاد خروجی خاصی در مورد خودرو نداشت و فقط وزیر صمت طی
دو جلسه گزارشی در مورد بازار و تولید خودرو ارائه داده است.
بــا این حال پیگیریهای خبرنگار مهر نشــان میدهد که به احتمال زیاد
در جلسه روز چهارشــنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار ،موضوع قیمتگذاری
خودروهای داخلی بررســی و این ســتاد نظر نهایی خود را نسبت به اصالح
قیمتها اعالم خواهد کرد.
احتمال افزایش  ۱۰درصدی قیمت خودرو
همچنین اخبار واصله به خبرنگار مهر بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار
مخالــف افزایش قیمتهای قبلی بوده و به دنبال افزایش  ۱۰درصدی قیمت
خودرو است.
باید توجه داشــت که عدم شــفاف ســازی مســئوالن دولتــی در مورد
سیاست گذاری صنعت خودرو و بالتکلیف کردن صنعت و بازار ،نه تنها منجر
به ســاماندهی بازار نمیشود بلکه بیش از پیش زمینه را برای جوالن دالالن
و افزایش زیاندهی خودروسازان فراهم میکند.

رییس سازمان هواپیمایی اعالم کرد

برخورد با گرانفروشی بلیت هواپیما
در شــرایطی که برخی از ایرالینها بلیت پروازهای خود را در بعضی
از مسیرها باالتر از نرخ مصوب میفروشــند ،رییس سازمان هواپیمایی
کشــوری اعالم کــرد :از ابتــدای آذر ماه قیمت بلیــت هواپیما کاهش
پیــدا کرده و اگر بلیتی به صورت مــوردی باالتر از حداکثر نرخ مصوب
اعالم شده ،فروخته شود ،قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس نرخنام ه جدید پروازهای داخلی ،قیمت
بلیــت هواپیما با کاهش  ۱۰تا حدود  ۳۰درصدی مواجه شــد و قرار بود
ایرالینها از ابتدای آذر ماه مطابق با این نرخنامه نسبت به بلیت فروشی
اقدام کنند.
اما طی روزهای گذشــته برخی از ایرالینها همچنان بلیت بعضی از
پروازهای خود را باالتر از قیمت مصوب فروختند و این مســئله ســبب
اعتراض مردم در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی شد.
رســتم قاســمی  -وزیر راه و شهرســازی -نیز ضمن تاکید بر الزام
ایرالینها با تعدیــل  ۱۵درصدی قیمت بلیت هواپیما ،اعالم کرد :با لغو
محدودیــت کرونایی در پروازهای داخلــی؛ تمامی ایرالینها باید ضمن
تعدیل  ۱۵درصدی قیمت بلیط هواپیما ،تمام خدمات گذشته را به حالت

عادی بازگردانند.
وی تصریح کرد :در این خصوص با شــرکتهایی که اقدام به فروش
بلیط با قیمت باالتر از نرخ مصوب کنند ،برخورد جدی خواهد شد.
محمد محمدی بخش  -رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری -در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :شــرکتهای هواپیمایی مختلف میتوانند
بر اساس نرخنامه اعالم شده در پروازهای داخلی قیمت بلیت هواپیما را
به صورت شناور و بسته به وضعیت عرضه و تقاضا تنظیم کنند و کالس
نرخی نیز بر همین اساس تعریف شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای
مختلف میتواند تنها در ســقف نرخی فروخته شــود یا اینکه باید شناور
باشد ،افزود :اینگونه نیست که شــرکتهای هواپیمایی بلیت پروازهای
خود را تنها در ســقف نرخی مشــخص شــده عرضه کنند و بر اساس
ارزیابیهای صورت گرفته نرخها شــناور اســت .البته اگر چنانچه مانند
روزهای گذشــته شرکتی قیمت بلیت پرواز خود را پایینتر از حداقل نرخ
تعیین شده عرضه کند نیز به او تذکر میدهیم چرا که باید منفعت مردم
و منفعت سازمانی هر دو با هم دیده شود.

رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامــه داد :اگر مردم شــاهد
گرانفروشــی بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای پروازی داخلی بودند
میتوانند از طرق مختلف این مســئله را به اطالع ســازمان هواپیمایی
کشوری برسانند که از طریق بخش حقوق مسافر در سایت این سازمان
و از طریق سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی قابل انجام است .مسلما
با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهیم کرد.
محمدی بخش گفت :بازرسان ســازمان هواپیمایی کشوری در همه
فرودگاههای کشــور حضور دارند و رصد کاملی نیــز به صورت آنالین
بر روند بلیت فروشــی صــورت میگیرد و به محــض اینکه با تخلفی
از جملــه گرانفروشــی بلیــت هواپیمــا مواجه شــویم بــا آن برخورد
خواهیم کرد.
وی تاکید کرد :البته از مردم میخواهیم که به هیچ وجه بلیت هواپیما
را از سایتهای غیرمعتبر خریداری نکنند چرا که این سایتها مجوزهای
الزم را ندارند و ممکن اســت هر تخلفی مرتکب شوند بنابراین مسافران
باید حتما نســبت به انتخاب سایتها و آژانسهای مسافرتی معتبر دقت
داشته باشند.

مدیر آبفای مبارکه خبر داد؛
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تجهیز تاسیسات آب مبارکه به سامانه های
کنترل و پایش از راه دور

تمامی تاسیســات و خطــوط انتقــال آب منطقه مبارکه به ســامانه های
تله متری و تله کنترل مجهز شد.
مدیــر آب و فاضــاب مبارکه با اعــام این خبر افــزود :در حال حاضر با
نصــب هفت دســتگاه کنترل دبی و  20دســتگاه فلومتر مغناطیســی بر روی
 15بــاب مخــزن 9 ،فقره چــاه و 200کیلومتر خطــوط انتقال در 6شــهر و
 23روســتای تحت پوشــش آبفــای مبارکه ،این تاسیســات به طــور کامل
به صورت برخط کنترل و پایش می شوند.
مرتضــی یادگاری با بیــان این که در تابســتان امســال تخصیص آب از
ســامانه اصفهان بزرگ به مبارکه نسبت به مدت مشــابه سال قبل  20درصد
کاهــش داشــت ،گفت :با وجود این ،بــه دلیل کنترل و پایش تاسیســات آبی
از طریق ســامانه های تله متری و تله کنترل ،آب شــرب  53هزار مشــترک
در شــهرها و روســتاهای منطقه مبارکه به صورت پایدار تامین شــد و مردم با
هیچ گونه قطعی و افت فشار مواجه نشدند.
وی تجهیز تاسیســات آبی به سیستم تله متری را موجب توزیع عادالنه آب
میان شــهرها و روستاهای تحت پوشش منطقه مبارکه دانست و تصریح کرد :با
نصب  ۲۰دســتگاه فلومتر ،میزان خروجی آب به صورت دقیق با هدف مدیریت
تامین و توزیع در دستور کار قرار گرفت و آب به صورت عادالنه میان مشترکین
توزیع شد.
یــادگاری کاهش هــدر رفــت را در مدیریت تامیــن و توزیــع منابع آبی
بســیار حائز اهمیت دانســت و اظهار کرد :از سال گذشــته تا کنون با اصالح
 15کیلومتر شبکه فرسوده آب در شهرها و روستاهای تحت پوشش ،میزان هدر
رفت آب از  34به  27درصد کاهش یافت.
وی در عین حال عنوان کرد 20 :درصد از شــبکه توزیع آب شــهری و 50
درصد از شــبکه توزیع آب روستایی در منطقه مبارکه فرسوده است که بازسازی
و اصالح آن در دستور کار قرار دارد.
مدیر آبفای مبارکه با بیان این که راه اندازی ســامانه تله متری در تاسیسات
آب ،کاهش حوادث در شــبکه آبرسانی را به همراه داشته است گفت :یکی از
مزیت های اســتفاده از این فناوری در مدیریت منابع آبی ،هوشمند سازی فشار
شبکه آب اســت که منجر به کاهش  9درصدی حوادث نسبت به مدت مشابه
سال گذشته و کاهش  16درصدی نسبت به سال 1398شده است.

نرخ تورم ماهانه  ۱۴استان ،کمتر از میانگین
کل کشور

ایرنــا :بررســی آمارها نشــان میدهــد که نرخ تــورم ماهانــه آبانماه در
 ۱۴استان کمتر از تورم میانگین کل کشور است.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا ،مرکز آمار گزارش نرخ تورم استانهای کشور
در آبان ماه را اعالم کرد.
براســاس این گزارش نرخ تورم ماهانه آبان ماه  ۲.۵درصد شــد .در این ماه
بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به اســتانهای کهگیلویه
وبویراحمد و اردبیل بــا پنج درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به
کرمان با  ۱.۴درصد افزایش است.
نرخ تــورم نقطه بــه نقطه بــرای خانوارهای کشــور  ۳۵.۷درصد اســت.
بیشــترین نرخ تــورم نقطه بــه نقطه مربــوط بــه کهگیلویــه و بویراحمد با
 ۴۶.۵درصد و کمترین آن مربوط به سیســتان و بلوچستان با  ٢٧.٩درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه  ١۴٠٠برای خانوارهای کشور به عدد
 ۴۴.۴درصد رسید .بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به ایالم با  ۵۲.۲درصد
و کمترین آن مربوط به قم با  ۴۰درصد است.
خانوارهای شهری قم کمترین نرخ تورم سالیانه را داشتند
براساس این گزارش در آبان ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری
مربوط به اردبیــل با  ۵.١درصد افزایش و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به
استان کرمان با  ١.۴درصد افزایش است.
تــورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شــهری کشــور  ۳۵.۳درصد اســت.
بیشــترین نرخ تورم نقطــه به نقطه خانوارهای شــهری مربوط بــه زنجان با
 ۴٣.٧درصد و کمترین آن مربوط به سیســتان و بلوچستان با  ٢۶.۶درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای شهری به عدد
 ۴۳.۶درصد رســید .بیشترین نرخ تورم  ۱۲ماهه مربوط به ایالم با  ۵١.٤درصد و
کمترین آن مربوط به استان قم با  ۴۰درصد است.
روستاییان همدان کمترین رشد نرخ تورم را ثبت کردند
در آبان ماه امســال ،بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به
کهگیلویــه وبویراحمد با  ۶.١درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به
قزوین با  ٠.٩درصد افزایش است.
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی  ۳۷.۴درصد است .بیشترین نرخ
تورم نقطه به نقطه مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با  ۵٢.٩درصد و کمترین آن
مربوط به همدان با  ٢۶.۶درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه  ١۴٠٠برای خانوارهای روســتایی
به عدد  ۴۸.۳درصد رســید .بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به ایالم با
 ۵۵.٧درصد و کمترین آن مربوط به سیستان و بلوچستان با  ۴١.٩درصد است.

پروانه ساختمانی مسكونی به شماره پروانه  1591به
تاريخ صدور  96/11/15واقع در شــهر دوزه خيابان
شــهدا به نام مجيد كيانی مفقود گرديده و فاقد
اعتبار می باشد.
آگهي مزايده عمومي
نوبت اول1400/08/30 :
نوبت دوم1400/09/8 :
شهرداري ســده درنظر دارد براساس مصوبه
شوراي محترم اسالمي شــهر ،نسبت به فروش
تعدادي قطعه زمين واقع درمحل يكشنبه بازار قديم و همچنين
زمينهاي طرح تفكيكي جنب بهزيستي حاشيه بلوارشهيد بهشتي
متعلق به اين شهرداري از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد
لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد ازتاريخ نشــرآگهي
نوبت دوم بــه مدت /10ده روزكاري به شــهرداري مراجعه
ونســبت به دريافت اسناد و مدارك شــركت درمزايده و
همچنين ارايه قيمت پيشنهادي اقدام نمايند.
شرايط مزايده:
 -1به پيشنهادهاي بدون سپرده ،مشروط ،مخدوش و بعد از
اتمام مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم بترتيب در صورت برنده شدن
و عدم انعقاد قرارداد خريد ،ســپرده آنها به نفع شــهرداري
ضبط مي گردد.
 -3مبلغ سپرده شركت كنندگان در مزايده  5درصد قيمت
پايه جهت واريز به جاري ســپرده شــهرداري نزد بانك ملي
 0109986028003تعيين گرديد.
-4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -5تمامي شــرايط و ضوابط آيين نامــه معامالت مربوط به
مزايده از طرف شهرداري رعايت مي گردد و همچنين ساير
اطالعات الزم از طريق اسناد مزايده اعالم مي گردد.
 -6هزينه نشــرآگهي وكارشناسي و ارزش افزوده مزايده به
عهده برنده مزايده مي باشد.
تلفن تماس 071-44592216
شناسه آگهی1224562 :
روابط عمومي شهرداري سده
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ورزشگاه مدرن با کلکسیونی از نواقص؛

اعزام یک مربی و دو بانوی شیرازی
به مسابقات پاراآسیایی بدمینتون

افتتاح نمایشی ورزشگاه پارسکاردست فارس داد
ورزشگاه پارس شیراز به عنوان چهارمین استادیوم
بزرگ کشــور پس از دو دهه ،در سال  ۹۶افتتاح شد
اما نواقص این ورزشگاه مدرن ،افتتاح نمایشی پروژه
را بیش از پیش نمایان کرده است.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر  ،پس از گذشــت
بیش از  ۲۰ســال انتظار برای گشــایش بزرگترین
مجموعه ورزشی اســتان فارس ،سرانجام در تاریخ
 ۳۱اردیبهشــت  ۱۳۹۶و در جریــان ســفر هیأت
دولت دوازدهم به فارس ،مجموعه ورزشــی پارس
معروف به ورزشــگاه میانرود در جنوب شــهر شیراز
به بهره برداری رسید.
مجموعهای  ۴۵هکتاری که استادیوم آن با ظاهری
زیبــا و مــدرن و با ظرفیت  ۵۰هــزار نفر به عنوان
چهارمین ورزشگاه بزرگ کشور افتتاح شد.
پروژهای که وزیــر ورزش و جوانان وقت با بیان
جمله «احساس غرور میکنم ورزشگاه زیبای پارس
با ظرفیت پنجاه هزار نفر تماشــاگر به بهره برداری
میرسد» افتتاح شد.
در زمــان بهره برداری مجموعه ورزشــی پارس
شیراز ،برخی کارشناســان و حتی رسانهها به آماده
نبــودن ایــن مجموعه اشــاره کردند و نســبت به
افتتاح عجوالنه و زودهنگام آن نقدهایی وارد شــد
به   طوری    که با انجام چندبازی از ســری مســابقات
لیگ آزادگان در این ورزشگاه ،معایب و کاستیهای
ورزشگاه پارس شیراز نمایانتر شد.
از نبود سیســتم صوتی ،دوربینهای مداربســته،
اسکوربورد ،جایگاه مناسب خبرنگاران و سیستمهای
سرمایشی و گرمایشــی گرفته تا ضعف شدید چمن
ورزشگاه ،همگی دارای اشکالهای اساسی و بزرگی
بــود که حکایت عجیب ورزشــگاهی اســت که به
گفته یکی از مربیان مهمان «ظاهر این اســتادیوم
نیوکمپ اســت اما امکاناتش در حد یک ورزشــگاه
محلی است».
حال که حدود  ۲۵سال از شروع ساخت ورزشگاه
پارس میگذرد و در شــرایطی کــه نماینده فوتبال
فارس به لیــگ برتر صعود کــرده و نیازمند بازی
در این ورزشــگاه اســت ،همچنان استادیوم پارس
شیراز آمادگی میزبانی را ندارد و با وجود تالشهای
بسیاری که برای بازســازی چمن ورزشگاه صورت
گرفته اما ورزشــگاه بزرگ پــارس برای راه اندازی
کامل نواقص دیگری هم دارد که به گفته مسئولین
ورزش اســتان ،در صــورت تکمیــل آنها توســط

شــرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور ،در
خوشبینانه   ترین حالت از اواخر دی ماه امسال ،آماده
بهره برداری است.
خبرگزاری مهــر در ســال  ۹۶بالفاصله بعد از
افتتاح نیز گزارش کرد که گشــایش این ورزشــگاه
زودتر از موعد بوده و مشــکالت ورزشگاه را گوشزد
کرده بود.
طی شــبهای گذشــته نیز یکی از برنامههای
ورزشی ســیما انتقاداتی را متوجه عدم بهره برداری
از ورزشــگاه پارس کرد و اشــارهای نیز به کیفیت
حافظیه داشت.
اعتبار برسد ورزشگاه پارس تا دی ماه
تمام است
عباس حاجــی زاده مدیــرکل ورزش و جوانان
استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
اینجانب از همین جا نســبت به برنامههای فوتبالی
صداوسیما انتقاد میکنم که همواره از دور و یکطرفه
قضاوت میکنند در حالی که از وضعیت زیرساختها
و پتانسیل سخت افزاری شیراز آگاهی ندارند.
حاجی زاده افزود :در ســال  ۹۶ورزشگاه پارس
شــیراز افتتاح شد با این تصور که به تدریج نواقص
آن نیز برطرف خواهد شــد امــا بدلیل عدم حضور
تیمی از فارس در لیگ برتر ،از سوی وزارت ورزش
اعالم شــد که امکانات موجود ورزشــگاه ،کفایت
مســابقات لیگ یــک را دارد و پــس از صعود تیم
فجرشهیدسپاسی به لیگ برتر نیز همه چیز مصادف
شــد با تغییر دولت و بدین ترتیب ورزشــگاه پارس

بالتکلیف باقی ماند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس در ادامه
بیان داشــت :باتوجــه به بضاعت شهرشــیراز و تا
آماده شدن ورزشگاه پارس تنها گزینه برای میزبانی
از بازیهای تیم فجرشهیدسپاسی ،ورزشگاه حافظیه
بود که به  صورت شــبانه روزی تالش کردیم تا این
ورزشــگاه را به تأیید ســازمان لیگ برسانیم و به
جرأت میتوانــم بگویم که کیفیت چمن حافظیه از
برخی ورزشگاههای دیگر کشــور هم بهتر است و
پــس از هر بازی کار ترمیم آن را برای مســابقات
بعدی ادامه میدهیم.
عبــاس حاجی زاده در پایان ضمــن قدردانی از
همکاری باشــگاه قشقایی در قبول انجام بازیهای
خانگی خود در ورزشگاه بعثت شیراز افزود :استاندار
فارس بســیار پیگیر حل مشــکالت ورزشگاههای
شــیراز بودهاند و الزم می دانم از ایشان و همچنین
وزیــر ورزش و جوانــان بابــت پیگیریهایشــان
به منظور تکمیل ورزشگاه پارس قدردانی کنم ضمن
آنکه امروز یکشنبه نماینده شرکت توسعه و تجهیز
اماکن ورزشی وزارت ورزش به شیراز سفر میکند تا
برای رفع نواقص ورزشگاه پارس ارزیابی اولیه خود
را انجام دهد تا روند تکمیل ورزشگاه سرعت بگیرد.
بیژن احمدپور رئیس دفتر فنی مهندســی اداره
کل ورزش و جوانان استان نیز در گفتگو با خبرنگار
مهر در خصوص نواقص ورزشگاه پارس بیان کرد:
عملیات نوســازی چمن توســط یکی از پیمانکاران
مطرح کشــور تقریب ًا به پایان رســیده اما سه نقص

یک مربی و دو بانوی ورزشــکار از استان فارس به مسابقات پاراآسیایی جوانان در شهر منامه
کشور بحرین اعزام شدند.
ابراهیم راضی رئیس هیأت بدمینتون اســتان فارس در گفتگو بــا خبرنگار مهر ،با اعالم این
خبر بیان داشــت :از اردیبهشت سال  ۹۸رشته پارابدمینتون از رشتههای ورزشی هیأت جانبازان و
معلوالن جدا شــد و به زیرمجموعه هیأت بدمینتون استان فارس اضافه گردید که در همان سال
تیم پارابدمینتون استان فارس با کسب  ۵مدال به مقام قهرمانی کشور دست یافت و در سال ۹۹
به   دلیل شــیوع بیماری کرونا مسابقات کشوری برگزار نشد و در سال جاری ،تیم استان فارس با
کسب  ۵مدال طال ،یک نقره و یک برنز بازهم قهرمان کشور شد.
وی افزود :پس از درخشــش ورزشکاران استان فارس در مسابقات قهرمانی کشور ،فدراسیون
بدمینتون ورزشــکاران فارســی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد و پس از پشــت ســر گذاشتن
چند مرحله اردو ،در نهایت دو بانوی ورزشــکار شــیرازی به نام شــادی جهان پناه و ثنا باقری
به عنوان تنها نمایندگان کشــورمان در بخش بانوان ،برای اعزام به رقابتهای پاراآسیایی جوانان
انتخاب شدند.
رئیس هیأت بدمینتون استان فارس در ادامه بیان داشت :پس از رایزنی با فدراسیون بدمینتون،
خانم منیژه ســیاه مربی این دو ورزشــکار نیز به   عنوان ســرمربی تیم ملــی انتخاب و به همراه
دو شاگرد خود ،دیروز یکشنبه به مسابقات پاراآسیایی جوانان در بحرین اعزام شدند.

در فوتبال لیگ نوجوانان کشور

داراب و بوشهر بدون گل مساوی شدند

ایرنا :از سری مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور ،تیم کهن دارابگرد قهرمان به مصاف
تیم شاهین بوشهر رفت که تا پایان  ۹۰دقیقه تالش هر دو تیم توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.
این مسابقه شنبه در داراب برگزار شد.
تیم فوتبال کهن دارابگرد قهرمان در بازی اول نیز مقابل تیم انقالب شــیراز نتیجه را یک بر
یک به پایان رسانده بود.
گفتنی اســت در این گروه تیم های فجر سپاسی؛ انقالب شیراز؛ شاهین بوشهر؛ پارس جنوبی
جم؛ فوالد هرمزگان و کهن دارابگرد قهرمان حضور دارند.

مدیرعامل پرسپولیس به زودی معرفی میشود

ایرنا :مشــاور وزیر ورزش و جوانان در بخش فوتبال گفت :مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس
به زودی معرفی میشود و قطعا با کار کارشناسی این انتخاب صورت گرفته است.
بیژن ذوالفقار نسب روز یکشــنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،در خصوص بالتکلیفی باشگاه
پرســپولیس در بخش مدیریت گفت :در این باره نمیتوانم چیزی را به صورت قطعی بگویم اما
به زودی مدیرعامل و هیات مدیره جدید باشگاه معرفی خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرد مورد نظر برای مدیرعاملی باشگاه انتخاب شده یا خیر،
افزود :کارهای نهایی در این باره صورت گرفته است .کار درستی انجام شده تا بهترین انتخاب  ها
در این زمینه صورت بگیرد.
مشــاور وزیر ورزش و جوانان در فوتبــال در رابطه با انتقاد مربی و هواداران پرســپولیس از
بالتکلیفی گفت :به هر حال این شــرایط باعث ناراحتی همه شده و به همین خاطر روند انتخاب
مدیرعامل جدید طوالنی شــد که بهترین و کارشناسی ترین انتخاب صورت بگیرد .به طور حتم
این انتخاب نتیجه بخش خواهد بود.
وی در مورد اینکه آیا تا شهرآورد پایتخت که شنبه هفته آینده است مدیرعامل انتخاب خواهد
شد یا خیر ،گفت :فکر میکنم تا آن زمان مدیران جدید باشگاه انتخاب شوند.

رجب زاده:

نگرانی برای آینده تیم ملی فوتبال بانوان

جام حذفی را با تمام توان ادامه میدهیم

صعود تاریخی تلخ میشود؟

مشــکالتی که برای تیــم ملی فوتبال زنان ایران پس از صعــود تاریخی به مرحله مقدماتی
جام ملتهای آســیا رقم خورده ،نگرانیها برای تداوم این موفقیت را افزایش داده و کار را برای
این تیم سخت کرده است
بــه گزارش خبرنگار مهر ،تیم ملی فوتبال زنان ایران مهرماه ســال جاری با شکســت دادن
تیم اردن صعود تاریخی به مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا  ۲۰۲۲هند را بدست آورد.
پــس از این صعود تاریخی ،ملی پوشــان حریفان خود را در مرحله نهایی شــناختند و انتظار
مــی رفت در مــدت زمان باقیمانــده تا مرحله مقدماتی مســابقات ،برنامه ریــزی دقیقی برای
آماده سازی تیم ملی صورت گیرد تا شاهد تداوم موفقیت تیم ملی فوتبال زنان باشیم.
اما اتفاقاتی پیرامون تیم ملی رخ داده اســت که نگرانیها را برای رقم زدن موفقیتها ،بیشتر
کرده اســت .یکی از مشکالت برگزاری مســابقات لیگ در زمینهای بی کیفیت و شرایط آب و
هوایی متفاوت است که منجر به افزایش مصدومیت بازیکنان شده است.
گلنوش خســروی در تمرینات تیم بم ،غزاله بنی طالب در بازی با زارع باطری و زهرا سربالی
در بازی دو تیم بم و البرز دچار مصدومیت شدند تا این سه بازیکن در اختیار تیم ملی نباشند.
ملی پوشــان در گروه اول در حالی با تیمهای هند ،چین و چین تایپه همگروه هستند که هند
میزبان مســابقات است و تا امروز  ۱۴دیدار تدارکاتی از جمله بازی با برزیل را انجام داده است و
مسابقه با شیلی را در نیز در برنامه دارد.
مریم ایراندوست در واکنش به آماده سازی حریفان گفت :تیم ملی ایران تنها تیم بیتجربه در
تورنمنت است که نیاز به برنامه ریزی بهتر و دقیقتری پس از صعود داشت .قبل از صعود پروسه
آماده ســازی خوبی پشت سرگذاشــتیم اما بعد از صعود خیر! امیدوارم همه به فدراسیون فوتبال
کمک کنند تا به اهدافش برسد.
کره جنوبی ،تایلند ،ویتنام ،روســیه،
بالروس ،امارات ،میانمار ،تاجیکســتان،
ارمنســتان ،ترکیــه و آذربایجــان ۱۱
کشــوری هســتند که به درخواســت
برگزاری دیدار تدارکاتی با ایران پاســخ
منفی دادند .اردوی بلژیک نیز لغو شــد
و تنها امید ایراندوســت به پاسخ مثبتی
است که ازبکســتان به صورت شفاهی
به ایران داد.
از طرف دیگر نیز عدم تعامل باشگاهها با تیم ملی باعث شد تا سه تیم شهرداری بم ،سیرجان
و سپاهان بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار ندهند تا  ۲۱بازیکن از لیست مریم ایراندوست
در اختیار سرمربی نباشد.
عالوه بر این مشــکالت ،توجهات فدراســیون فوتبال نســبت به تیم زنان عجیب است که
پیــش از صعود حمایت خوبی از تیم ملــی صورت گرفت اما پس از صعــود حمایت و توجهات
رنگ باخت.
مهمترین بخش ،حواشــی ایجاد شــده از ســوی اردن برای ملی پوش زنان بود که پس از
یک هفته با فشــار رســانهها در نهایت بخش حقوقی فدراسیون شکایت خود را پس از بازی تیم
ملی در اردن به  AFCارسال کرد.
شــهاب الدین عزیزی خادم ،رئیس و شهره موسوی نایب رئیس زنان هیچ موضع رسمی در
این موضوع نداشتند تا حداقل کمی از بار فشار تیم ملی کاسته شود.
نقش شــهره موسوی که ارتباط خود را با رســانه ها به حداقل رسانده است و هیچ برنامهای
ارائه نمی دهد ،شــبهه برانگیز اســت که نایب رئیس بانوان در فدراســیون فوتبال مشــغول به
چه کاری است؟
تیــم ملی فوتبال زنان پس از تاریخ ســازی و صعود به مرحلــه مقدماتی جام ملتها به طور
عجیبی در رکود قرار دارد و ایراندوست و تیم پرامیدش همچنان امیدوارانه در انتظار فراهم شدن
شرایط هستند تا به دنبال تحقق رویای بزرگ با دستان خالی به جنگیدن ادامه دهند.

کلی شــامل گیت های ورودی تماشاگران ،سیستم
صوتی و دوربینهای مداربســته در ورزشگاه وجود
دارد که در تعهد شــرکت توســعه و تجهیز اماکن
ورزشــی کشور اســت و اگر روند مناقصه و اجرای
آن از سوی شــرکت سرعت بگیرد از اواخر دی ماه
میتوانیــم بازیهای تیم فجرشهیدسپاســی را در
ورزشگاه پارس برگزار کنیم.
تجربه چند ساله من میگوید ورزشگاه
تا سال آینده هم افتتاح نمیشود
عبدالرســول فــاح مدیــر عامــل باشــگاه
فجرشهیدسپاسی شــیراز در گفتگو با خبرنگار مهر
نظر دیگری داشــت و بیان کرد :بنــده با توجه به
تجربه چندین و چندســاله و رونــد کار و همچنین
مشــکالتی از قبیل نبود اعتبــار مالی بعید می دانم
ورزشــگاه پارس تا ســال آینده هم آماده مسابقات
شــود زیرا همانگونه که بــه تیم فجر ذرهای کمک
نشــد نباید انتظاری بیش از این برای آماده شــدن
ورزشگاه پارس داشــت مگر آنکه ارادهای قوی در
مدیران استان برای تکمیل ورزشگاه در سریعترین
حالت ممکن وجود داشته باشد.
فالح افزود :بنده ضمن انتقاد از شــورای شــهر
به   دلیل عدم توجه به تنها نماینده فوتبال شــیراز در
لیگ برتر از استاندار محترم استان فارس میخواهم
تا فرصت تمام نشــده از این تیــم که مزین به نام
شــهید اســت حمایت کنند تا نامی نیک در میان
جوانان از خود باقــی بگذارند و هرچه برای ورزش
و فوتبال این استان هزینه شود باعث شور و هیجان
در میان جوانان میشــود و بازدهــی باالیی از نظر
فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت.
مدیرعامل باشــگاه فجرشهیدسپاسی همچنین
به ورزشــگاه حافظیه اشــاره کرد و افزود :ورزشگاه
حافظیه حدود  ۸ســال بالاســتفاده بوده و با وجود
آنکه در مکان بســیار خوبی قــرار دارد اما نیازمند
یک بازسازی اساسی است و چمن آن در خور شأن
استان فارس و شهر شیراز نیست.
به گزارش مهر ،حافظیه پیر شــده اســت ،سازه
ورزشگاه و امکانات موجود در آن مناسب بازیهای
لیگ برتر نیســت .باید در نظر داشــت ،استانی به
پهناوری فــارس و با برخورداری از پیشــینه قوی
فرهنگی باید از ورزشــگاههای مدرن و با امکانات
مناســب برخوردار باشد تا با هر مسابقه لیگ برتری
تحت تندترین حمالت و تمسخرها قرار نگیرد.
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ایســنا :ســرمربی تیم قشقایی شــیراز پس
از صعــود به مرحلــه چهارم جــام حذفی گفت:
می  خواهیم این جام را با تمام توان ادامه دهیم.
مهدی رجب زاده در گفت و گو با ایسنا گفت:
خدا را شــکر می کنم که توانستیم پیروز شویم.
این بازی از اهمیت زیادی برای من برخوردار بود
چون شکست در چنین مسابقه ای می توانست از
لحاظ روحی روانی به ما لطمه بزند.
کاپیتان ســابق فجرسپاســی شــیراز افزود:
از بچه  هــا تشــکر می کنم که خیلــی دویدند و
جنگیدند .بازی ســختی بود مقابــل تیمی که از
لیگ پایین تر آمده و سرشــار از انگیزه بود .چنین
بازی هایی معموال گره می خورد.
ایــن ملی پوش ســابق فوتبال ایــران افزود:
ما می توانســتیم در همان بیست دقیقه ابتدایی
کار را تمــام کنیــم اما چند موقعیــت عالی را از
دســت دادیم .نگرانی من این بــود که بازی به
وقت اضافه کشــیده شــود اما این اتفاق افتاد و
نتوانســتیم انرژی مان را برای بازی های سخت
آینده در لیگ ذخیره کنیم ،اما خوشحالم که پیروز
شــدیم و می توانیم در مراحل بعدی جام حذفی
حاضر باشیم.
وی گفــت :از تیــم شــاهین بندرعامری هم

ممنونــم که بازی خــوب و جوانمردانه ای انجام
دادند و به مهدی کریمیان ســرمربی این تیم که
از دوســتان و همبازیان قدیمی ام اســت خسته
نباشید می گویم و برایشــان در ادامه راه آرزوی
موفقیت دارم.
رجب زاده در خصوص دیدگاه باشــگاه نسبت
به حضور قشــقایی در جام حذفی گفت :دیدگاه
باشــگاه را نمی دانم اما از نظر من این بازی ها
اهمیت باالیی دارد و رقابــت با تیم های بزرگ

در مراحــل بعدی می تواند باعــث ایجاد انگیزه
در تیم جوان ما شــود .من ترجیــح می دهم در
جام حذفــی با تمام توان شــرکت کنیم و نتایج
خوبی کسب کنیم.
به گزارش ایسنا ،دیدار تیم های قشقایی شیراز
و شــاهین بندر عامری از مرحله سوم جام حذفی
باشــگاه های کشور ،عصر روز شنبه ششم آذرماه
در ورزشگاه بعثت شیراز برگزار شد.
این مســابقه در وقت های معمول و اضافه با

تســاوی بدون گل به پایان رسید اما در ضربات
پنالتی این تیم میزبان بود که با نتیجه چهار بر دو
پیروز و راهی مرحله چهارم این رقابت ها شد.
بایــد کار را در جریــان بــازی تمام
می کردیم
سرمربی تیم دسته دومی شاهین بندرعامری
پس از شکســت مقابل قشقایی شــیراز در جام
حذفی ،از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد.
مهدی کریمیان در گفت و گو با ایســنا گفت:
جام حذفی شــرایط خاص خود را دارد .با توجه به
اینکه چند تغییر در تیممان ایجاد کرده بودیم اما
بچه ها خیلی خوب بازی کردند.
ســتاره ســابق تیم های برق و فجرسپاسی
شیراز افزود :هر دو تیم موقعیت های خوبی ایجاد
کردند .تیم ما در دقایــق  ۸۸و  ۱۱۸دو موقعیت
عالــی را از دســت داد و می توانســت کار را در
جریان بازی تمام کند اما اســتفاده نکردیم .البته
قشقایی هم فرصت های خوبی را از دست داد.
وی گفت :فکر می کنم بازی پایاپایی را مقابل
تیم قشــقایی که از تیم های خــوب لیگ یک
است انجام دادیم و از این بابت خوشحالم .دست
بچه هایمان درد نکند و به تیم خوب قشقایی هم
تبریک می گویم.

رکورد علی دایی از سوی یک ایرانی تهدید میشود؟
ســردار آزمون دو بازیکن بزرگ تاریخ تیــم ملی را در جدول
گلزنان پایین کشیده و حاال دو اسطوره را مقابل خود میبیند.
به گزارش ایســنا ،پیروزی پرگل تیم ملــی فوتبال ایران برابر
سوریه یک اتفاق نســبتا مهم داشت که کمتر به آن پرداخته شد
اما سردار آزمون ،مهاجم  ۲۶ساله تیم ملی با گلزنی در این دیدار،
بــه رکورد گلهای ملی جواد نکونام رســید و به علت بازی ملی
کمتر ،در رتبه سوم بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران قرار گرفت.
مهاجم محبوب تیم ملی و باشگاه زنیت سن پترزبورگ روسیه
که در چندین دیدار گذشــته در گلزنی ناکام بود ،در غیاب مهدی
طارمی ،زوج خود در خط حمله تیم ملی ،موفق به گلزنی در دیدار
با لبنان و سوریه شد و علی کریمی را پشت سر گذاشت و با جواد
نکونام برابری کرد.
ایــن مهاجم برای رســیدن به صدرجدول این فهرســت راه
طوالنی و درازی در پیش دارد اما می تواند در سال  ۲۰۲۲میالدی
حداقل کریم باقری ،مربی خود در تیم ملی را پشــت سر بگذارد.
کریــم باقری که به عنوان یک هافبک در تیم ملی نقش آفرینی
می کرد ،بهترین هافبک گلزن فوتبال ایران به شــمار می رود .او
با  ۵۰گل زده باالتر از آزمون در رتبه دوم این فهرســت قرار دارد

و به نظر چندان دور از دسترس آزمون نیست.
در صورتــی که آزمون رونــد گلزنی خود در تیــم ملی را به
همین منوال ادامه دهد ،مطمئنــا از باقری عبور خواهد کرد ولی
برای رســیدن به علی دایی ،از این لحظــه نیازمند  ۷۰گل ملی
دیگر است!
ســردار با  ۳۹گل در  ۶۰بازی ملی ،بعد از علی دایی ،بهترین
آمار گلزنی را به ازای تعداد بازی داشــته است .او به طور متوسط
در هــر  ۳بــازی ۲ ،بار موفق به گلزنی شــده اما علــی دایی با
 ۱۰۹گل در  ۱۴۹بــازی ،در هر  ۴بــازی رکورد  ۳گل را به ثبت
رسانده که از این نظر بهتر از آزمون بوده است.
مهاجــم اهل گنبد کاووس که فوتبالــش را به طور حرفه ای
در روســیه و در تیم روبین کازان آغاز کرده و هیچ گاه در سطح
باشــگاهی فوتبال ایران به میدان نرفته ،در  ۲۶سالگی  ۶۰بازی
ملی انجام داده و در صورتی که مانند مهاجمان بزرگ تاریخ ایران
و جهان بتواند تا  ۳۵سالگی به میدان برود ،میتواند از رکورد علی
دایی هم عبور کند.
ســال  ۲۰۲۱از حیث گلزنی برای آزمون به نســبت سالهای
گذشــته در تیم ملی چندان پــر بار نبود امــا مهاجم هدف تیم

ملی در ســختترین بازی ها هم توانســته بار گلزنی را از روی
دوش هم بازیهای خود بردارد و به همین دلیل از محبوبترین
فوتبالیستهای تیم ملی به شمار میرود.
از نزدیــک ترین تعقیب کننــده ها به آزمــون که همچنان
فعالاند ،می توان به کریم انصاری فرد با  ۲۸گل و مهدی طارمی
با  ۲۵گل اشاره کرد که دومی چند صباحی بود در گلزنی عملکرد
خوبی داشــت اما در اردوی اخیر به علت اختالف با اسکوچیچ از
تیم ملی دور شد.
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انگارنهراگنا

قایق جان
منصور آفرید

از این پویندگان راه بی دردی
که بی آزرم ره پویند ،بس بی شرم
از این افتادگان در خواب
بسان مردگان بی روح
که جای آیه های شوق
حدیث شور بختی را
مکرر می کنند هر روز و شب بی تاب
بساید روح و جان هر لحظه ای ،هر دم
بسان خوشه های زرد گندم
زیر خرمنکوب
و یا چون توده های برف
که بگدازند ز     هرم آفتاب گرم تابستان
***
بیایید قایق جان را
به آب گرم اندازیم
چو مردان بادبانها را برافرازیم
و پشت سر گذاریم
موج ها را یک به یک امشب
بکاویم آبهای گرم را
در جستجوی دانه های گوهر غلتان مروارید
و دریا را به زیر پای بگذاریم
صدفها گر چه خالی
لیک دلهامان صدفهای پر از امید
چه خوش گر آسمان و هم زمین ما یکی باشد
چه خوش گرسفره های ما یکی باشد
چه خوش گر دردهای ما یکی باشد
اگر دردیست درمانش یکی باشد
( ازکتاب نوری در شیار شب)

نشست ادبی «واژگان سرخ» در شیراز
برگزار شد

ایسنا :در آســتانه برگزاری کنگره بینالمللی شعر ایثار و زنان
عاشورایی ،نشست ادبی با عنوان «واژگان سرخ» با حضور جمعی
از مسئولین و فعاالن فرهنگی فارس به همراه شعرخوانی چند تن
از شاعران فرهیخته استان برگزار شد.
معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
فارس یکشنبه  ۷آذرماه در حاشیه این نشست که در تاالر حکمت
دانشگاه شیراز برگزار شد ،به خبرنگاران گفت :این نشست ادبی با
حضور شعرای مطرح و موثر استان برگزار شد.
ســید علی محمدی هدف از برگزاری این نشست ادبی را هم
تبلیغ و هم ترویج این کار عنوان کرد و افزود :در آینده ای نزدیک
اختتامیه کنگره بینالمللی شعر ایثار و زنان عاشورایی را در شیراز
برگزار خواهیم کرد.
او خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه استقبال بسیار خوبی از
این کار ارزشــمند فرهنگی انجام شده ،مقرر شد که مهلت ارسال
آثار به کنگره را تا  ١٥دی ماه امسال تمدید کنیم.
دبیر اجرایی ششــمین کنگره بینالمللی شــعر ایثــار و زنان
عاشورایی همچنین خاطرنشــان کرد :محورهای متعددی در این
کنگره پیش بینی شده که از جمله آنها میتوان به ایثار اجتماعی،
ایثار و شهید قاسم سلیمانی و ایثار و امنیت ملی اشاره کرد.
محمدی اظهار کرد :عمده آثار ارســالی به دبیرخانه این کنگره
تاکنون ،از کشورهای فارسی زبان بوده است.
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امام علی (ع)

صاف تا قسمتی ابری

تاالر مرکزی شیراز در انتظار تخصیص اعتبار سفر رئیسجمهوری است

احمد     رضا سهرابی

ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان فارس با اشــاره بــه پیشبینی ۲۰۰
میلیــارد تومان اعتبار به طرح ســاخت تاالر
مرکزی شــهر شیراز در ســفر استانی دولت
ســیزدهم گفت :این طرح فرهنگی با گذشت
 ۱۰ســال از کلنگزنی ،اکنون برای تکمیل
در انتظــار تخصیص اعتبار ســفر اســتانی
دولت است.
صابر سهرابی یکشنبه در گفت وگو با ایرنا
افزود :این تاالر با حدود  ۲۵درصد پیشــرفت
فیزیکی ،به دلیل تخصیص بودجه های ناچیز
و ناکافی در سالهای گذشته به بهره برداری
نرسیده است.
وی با اشــاره به تالشها در ســالهای
گذشــته بــرای بهرهگیــری از ظرفیــت
بخــش خصوصــی در تکمیــل ایــن طرح
ناتمــام افــزود :بــا چنــد ســرمایه گــذار
نشست گذاشته شد تا بتوانیم تاالر را به بخش
خصوصی واگــذار کنیم که ایــن بحث هم
بــه نتیجه نرســید ،امــا همزمان با ســفر
س جمهــوری ،وزیر
 ۲۲مهرمــاه  ۱۴۰۰رئی 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی از این طرح که در
بهترین نقطه شهر شــیراز واقع شده بازدید
کرد و تکمیل آن در مصوبات ســفر استانی
دولت قید شد.
به گفتــه وی ،بنا بــر طرحریزی صورت
گرفته و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
تاالر مرکزی شیراز در سه سال آینده تکمیل،
تجهیز و بهره برداری میشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
فارس اضافه کرد :حدود  ۲۰۰میلیارد تومان
در ســفر اخیر به این امر اختصاص داده شد
و با پیگیری های اســتاندار فــارس ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی و اداره کل استان
مکاتباتی هم صورت گرفتــه و امیدواریم تا
پایان ســال اعتبارات مصوب اختصاص پیدا
کند و تاالر مرکزی شــیراز بعد از  ۱۰سال به
سرانجام برسد.
دیگــر مصوبات فرهنگی ســفر
استانی رئیسجمهوری به فارس
ســهرابی همچنین گفت :یکــی دیگر از
مصوبات سفر رییس جمهوری به استان فارس
اختصاص اعتبار تعمیر و تجهیز کتابخانه قالت
در بخش مرکزی شهرســتان شیراز بود و نیز

به مجتمع فرهنگی و هنری شهرســتان خنج
بودجه ای اختصاص داده شــد که با پیشرفت
 ۹۵درصدی فعلی بتوانیم در سال آینده یا بهمن
ماه امسال مجتمع را به بهره برداری برسانیم.
ایــن مقام مســئول در بخــش دیگری از
ســخنان خود اظهار داشــت :اســتان فارس
 ۳۴مجتمع فرهنگی و هنــری فعال دارد که
اداره های فرهنگ و ارشــاد اسالمی در آنها
مســتقر هســتند؛ همچنین در  ۳۱شهرستان
از  ۳۶شهرســتان استان اداره های فرهنگ و
ارشاد اسالمی مشغول فعالیت هستند.
تالش برای واگــذاری طرحها به
بخش خصوصی
وی گفــت :باتوجه به اینکــه مجموعه
تاالر و نگارخانه های شــهر از مجتمع های

معرفی برگزیدگان استانی جشنوارههای فانوس ،تئاترسنگر و ترنم فتح در شیراز

فرهنگــی و هنری و اداره ها جدا هســتند،
تالش داشــتیم به بخــش خصوصی واگذار
کنیم ،امسال موضوع واگذاری  ۱۵مجتمع را
داریم که مراحل اولیه کار انجام شده است.
وی افــزود :در بخــش دوم نیــز آگهی
خواهیــم کــرد تــا مجتمــع هــا را واگذار
کنیم تــا بتوانند در حفظ و نگهــداری آنها
فعال تــر از ادارات باشــند؛ چــون موضوع
تعمیــر ،تجهیــز و نگهــداری هزینه هایی
دارد که در چند ســال گذشــته بسیار تقلیل
یافته و به دســت ما نرسیده است ،به همین
دلیل بخش خصوصی را وارد عرصه کردیم تا
بتوانند مجتمع ها را پویا نگهدارند.
ســهرابی اظهار داشــت :بخش دیگری
از فعالیــت مجتمع هــای فرهنگی و هنری،
حضور انجمن های مســتقر در شهرســتان
هاست ،ولی با وجود بیش از دو سال بیماری
کرونــا و بی رونقی فعالیــت های فرهنگی و
هنری ،باعث شــد کمتر کار انجام شود ،اما
سیاســت وزارتخانه و اداره کل این است که
ما بتوانیم واگذاری  ها را انجام دهیم و دولت
به نظارت ،حمایت و پشتیبانی از فعالیت های
هنری در بخش خصوصی برگردد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فــارس اظهار کــرد ۱۷ :پــروژه نیمه تمام
فرهنگی هنری از پیشــرفت  ۱۰تا  ۹۰درصد
در استان وجود دارد که با تخصیص اعتبارات
الزم تجهیــز و تکمیل و به بهــره برداری
خواهد رسید.

معرفی کتاب راز و روایت

اهدای لوح تقدیر بازیگر زن به پریسا گلریز خاتمی

ایرنا :مراســم اختتامیه مرحله اســتانی
پنجمین جشــنواره ملی فانوس ،چهارمین
جشــنواره اســتانی ترنــم فتح ،ســومین
جشــنواره اســتانی تئاتر ســنگر هفتم با
معرفــی برگزیــدگان ایــن جشــنوارهها
در سالن همایش های شهر شیراز برگزار شد.
به اســتناد مطلب دریافتــی ایرنا در این
مراســم که به همت اداره کل حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس فارس برگزار
شــد ،در جشــنواره تئاتر ســنگر که ویژه
یگانهای نظامی و انتظامــی بود ،از بین
نمایشهای ارائهشــده در جشنواره هیأت
داوران زهرا راعی را به دلیل تســلط نسبی
بر ایفای نقش در نمایش « ۳۴روز افتخار»
تقدیر کردند.
همچنین هیــأت داوران لوح ســپاس
جشــنواره را بــه نمایــش « نقــاب» به
نویســندگی و کارگردانی بهــرام میرزایی
اعطــا کردند و این نمایش برای شــرکت
در جشــنواره منطقهای به میزبانی استان
هرمزگان معرفی شد.
در جشــنواره ترنم فتح ویژه گروههای
موزیک یگانهای نظامــی؛ هیأت داوران
گــروه موزیک تیــپ  ۳۷زرهــی ارتش
جمهوری اســامی ایران مستقر در شهر
شــیراز را به عنوان گروه دوم معرفی و لوح
تقدیر جشنواره را به آن اهدا کردند.
همچنین هیــأت داوران گروه موزیک
مرکز آمــوزش پیــاده ارتــش جمهوری
اســامی ایران مستقر در شــهر شیراز را
به عنوان گروه برتر معرفی و برای شرکت
در جشنواره منطقهای ترنم فتح به میزبانی
استان خوزستان معرفی کرد.
در جشــنواره فانوس که شامل تولیدات
هنری در حوزه دفاع مقدس است در بخش
نمایش؛ لوح تقدیر ویژه بازیگر زن به شیما
پورسهمالدین برای مجموع نقشآفرینی آثار
ارائه شده در جشنواره فانوس تعلق گرفت.
همچنین لــوح تقدیــر از بازیگر مرد به

سید محسن حسینی برای بازی در نمایش
« فرار بزرگ » و « میشو سوزوکی » تعلق
گرفت .لوح تقدیر از بازیگر زن به پریســا
گلریــز خاتمی برای بــازی در نمایش «
از بریدگیهای خونبــار عصب میبارد »
اهدا شد.
همچنین لــوح تقدیــر طراحی صحنه
نمایــش « عنکبوت» به مســعود احمدی
اهدا شــد و لوح تقدیر کارگردانی به صادق
علیپور بــرای نمایش « آنجا که آب ما را
میبرد» تعلق گرفت.

اقیانوس» تعلق گرفت.
در بخش رادیویی لوح سپاس به همراه
تندیس جشنواره به هادی تاجیزاده برای
تولید پادکســت « پرچم خونــی» و لوح
سیده
سپاس به همراه تندیس جشنواره به ّ
لیال اســراری برای تولید نمایش رادیویی
« به سراغ من اگر میآیید» تعلق گرفت.
در بخش هنرهای تجسمی لوح سپاس
به همراه تندیس جشــنواره به امیر حسین
عبادیــان دهکــردی بــرای طراحی جلد
کتاب « چریک قشــقایی » و لوح سپاس

اصغر گروسی برای نمایش « فرار بزرگ»
تقدیر شد و لوح تقدیر ویژه به نمایشنامه «
دریا دوباره دریاست» به نویسندگی فرهاد
ارشــاد تعلق گرفت همچنیــن لوح تقدیر
نمایشنامهنویســی به امیر صادقی به دلیل
حضور مستمر در جشنوارههای حوزه دفاع
مقدس اهدا شد.
در بخش موســیقی و سرود لوح سپاس
بــه همــراه تندیس جشــنواره بــه احمد
بهمنی بــرای تولید ســرود دانش آموزی
« امام مهربانی» تعلق گرفت.
لوح ســپاس به همراه تندیس جشنواره
به رضــا وطن خــواه برای تولیــد تراک
موســیقی « غرور ســرزمین من» و لوح
سپاس به همراه تندیس جشنواره به وحید
رئیسی برای تولید موسیقی بیکالم « راه

به امیــر صادقیان بــرای مجموعه عکس
«یاد یاران» تعلق گرفت.
در بخــش آزاد لوح ســپاس به همراه
تندیس جشــنواره به مسعود احمدی برای
کارگردانی نمایش صحنهای « مهاجران»،
لوح ســپاس به همراه تندیس جشنواره به
کامران کشــکولی برای نمایــش خیابانی
«   مرز  » ،لوح ســپاس به همــراه تندیس
جشــنواره به علیرضا اســدی برای تولید
نماهنگ « شــهر غریب» ،لوح سپاس به
همراه تندیس جشــنواره به محسن دانشور
بیری برای تولید فیلم ســینمایی «  آفتاب
گــرگ و میش» ،لوح ســپاس بــه همراه
تندیــس جشــنواره به مســعود احمدی
برای نــگارش فیلمنامه بلند « معرکه آذین
و پروین» ،لوح ســپاس به همراه تندیس

جشــنواره به راحله با فهــم برای نگارش
فیلمنامــه کوتاه « خــاک » همچنین لوح
سپاس به همراه تندیس جشنواره به زهیر
سقاچی بابت تولید فیلم داستانی « حدس
فروشــنده » ،لوح سپاس به همراه تندیس
جشــنواره به محمد حســین فالح زاده و
محســن دانشــور بیری بابت تولید مستند
«ییالق ســرد» و لوح ســپاس به همراه
تندیس جشــنواره به مسعود احمدی برای
نگارش نمایشــنامه «خدای مورد نظر در
دسترس نمیباشد» تعلق گرفت.
در بخــش تلویزیونی و ســینمایی لوح
سپاس به همراه تندیس جشنواره به محمد
حســن محمودی برای تولیــد نماهنگ «
باورم کن» ،لوح ســپاس به همراه تندیس
جشــنواره به مریم ملکزاده برای نگارش
فیلمنامه « شادباش» ،لوح سپاس به همراه
تندیس جشنواره به نفیسه خیراندیش برای
تولید فیلم داستانی بلند « مردم باال دست»،
لوح ســپاس به همراه تندیس جشنواره به
راحله بــا فهم برای تولید داســتانی کوتاه
«  سحر» همچنین لوح ســپاس به همراه
تندیس جشــنواره به شهرام ولی زاده برای
تولید انیمیشــن « پلنگهای کوهستان»،
لوح ســپاس به همراه تندیس جشــنواره
به عباس روزی طلب برای تولید مســتند
« عبدا »...و لوح ســپاس به همراه تندیس
جشنواره به مهرداد شعبانی نیا برای تولید
مستند کوتاه «پهلوان » اهدا شد.
در بخش هنرهای نمایشی لوح سپاس
به همراه تندیس جشنواره به اصغر گروسی
برای کارگردانــی نمایش خیابانی « مرگ
ضــرب در  ،» ۲لوح ســپاس بــه همراه
تندیس جشــنواره به ســارا ظریف صنایع
برای کارگردانی نمایش صحنهای « وقتی
از بریدگیهای خون بــار عصب میبارد»
و لوح ســپاس به همراه تندیس جشنواره
به اصغر گروســی بابت نگارش نمایشنامه
«جاودانگی » اهدا شد.

عکاس اهل فارس جایزه دوم یک مسابقه جهانی را بُرد
ایرنا :ســیدمحمد تبریزی عکاس اهل فارس ،جایزه
دوم بخش ســفر با حیوانات در سال  ۲۰۲۱در مسابقه
بیــن المللی عکس مؤسســه امداد جهانــی آمریکا را
به دست آورد.
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس اعالم کرد :مســابقات بین المللی نجات جهانی،
از ســال  ۲۰۱۳به صورت منظم برگزار می شــود .این
مؤسسه پیشــرو در خدمات پزشکی حین سفر است و
مقوله ریسک سفر را در جهان دنبال می کند که امسال

سید محمد تبریزی عکاس اهل فارس با عکس مردی
منتظر توریست در بخش ســفر با حیوانات ،جایزه دوم
این رقابتها را کسب کرد.
در بیانیه پایانی داوری ،از ســوی لیدیا شراند عکاس
برجســته آمریکایــی ،در رابطه با عکس ســید محمد
تبریزی ،آمده است:
چه کسی دوست ندارد شــتر در سفر او را همراهی
کند؟!
«این بســیار هیجان انگیز اســت که شتر به عنوان

مقوله ای برای جذب توریست باشد  .داستان این مرد
من را متقاعــد کرد که به این عکس باالترین امتیاز را
بدهم».

کتاب راز و روایت مجموعه مقاالت شــیراز پژوهی
جلد اول ِ
اثر دکتر محمدرضا خالصی استاد دانشگاه ،پژوهشگر ،نویسنده
و شاعر معاصر روانه بازار شد.
بیســت و هفتمین کتاب محمدرضا خالصی تحت عنوان راز
و روایت منتشر شد.
مجلد نخســتین از مجلدات چهارگانه کتــاب راز و روایت
به شیراز پژوهی اختصاص دارد.
خالصی در مقدمه کتاب می نویسد:
آن چه پیش روی شــما خواننده ی عزیز قــرار دارد ،مجلد
نخســت و مجموعه ی مقــاالت نگارنده در شــیراز پژوهی؛
تحت عنوان راز و روایت است.
ِ
این مقاالت پیش از این در نشــریات علمی کشور به چاپ
رسیده و در مجام ِع علمی دانشگاهی خوانده شده و ارائه گردیده
اســت؛ اما بر آن ســرم که این مقاالت که درباره ی شــیراز و
شیرازیان است یک جا جمع شود تا دسترسی عالقمندان بدان
دشوار نباشد و به آسانی انجام پذیرد.
آن چه شایســته اســت در این مختصر بیان شــود و بدان
اشارت کنم این اســت که موضو ِع این مقاالت برای نخستین
سطح جامعه مطرح شــده تا دلیلی باشد بر تأثیر ،نفوذ و
بار در
ِ
فرهنگ ژرف و تابناک و مشعشع و نورانی این کهن دیار
رسوخ
ِ
ِ
بر تمدن ایرانی ــ اسالمی.
به تفضل و تفقد حضرتِ حــق ،راز و روایت در چهار مجلد
منتشر خواهد شد  ....و اینک مجلد نخست ...
در این کتاب  700صفحه ای ده مقاله تحت عناوین:
زبان ابوحیان توحیدی
 -1دوســتی و نا دوســتی در ذهن و ِ
شیرازی
 -2هستی شناختی عشق الهی از دیدگاه رابعه و حالج
 -3بررسی تطبیقی اخالق از دیدگاه کانت و سعدی شیرازی
 -4فتاده برگی از گلستان
 -5حافظِ شهید
 -6تا به خلوتگه خورشید
 -7رنــدان عافیت ســوز ( مدخلی بر تشــابهات و تمایزات
فکری ابوالعال معری و حافظِ شیرازی)
 -8سیاست و اخالق در اندیشه ی خواجه نصیرالدین طوسی
و عالمه قطب الدین شیرازی
 -9اســفار انس ( نقش عرفان در ذهن و زبان مالصدرای
شیرازی )
تصنیف باز هم
 -10حماســه مویه ای مانا ( باز ُجســتی بر
ِ
صدای نی میاد ) منتشر شده است.
این کتاب به شیراز و مظلومیت هایش تقدیم شده است.

