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مرندی در روز چهارم مذاکرات وین ؛

آمریکا و اروپا انتظارات عجیبی دارند
محمـد مرنـدی کـه همـراه هبـات مذاکـره کننـده ایـران در ویـن حضـور دارد تاکیـد کـرد :جـو بایـدن
کـه منتقـد سیاسـت فشـار حداکثـری دونالـد ترامـپ علیـه ایـران بـوده اسـت ،پـس از روی کار آمـدن
تاکنـون بـه ایـن سیاسـت علیـه ایـران ادامـه داده اسـت .محمـد مرنـدی ،تحلیلگـر سیاسـی و مشـاور
هیـأت مذاکرهکننـده ایـران در ویـن در گفتوگویـی بـا سـی ان ان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا

باقری پس از پایان مذاکرات در وین :

طرفهای مقابل نیازمند
مشورت با پایتختها بودند

شـما درخصـوص ایـن مذاکـرات خوشبین نیسـتید؟ گفت :اگـر خوشبین نیسـتیم به دلیـل اقدامات
آمریـکا اسـت .دولـت کنونـی آمریـکا منتقـد سیاسـت فشـار حداکثـری آمریـکا بود؛ بـا این حـال زمانی
کـه بایـدن قـدرت را در دسـت گرفـت همان سیاسـت را تا بدیـن روز ادامه داده اسـت .آمریـکا در نقض
آشـکار توافـق و قطعنامـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل اسـت .ایرانیـان ...
2

اهدای آپارتمان به قهرمانان شیرازی
المپیک و جهان
11
استاندار اعالم کرد:

مدیر ارشد استان فارس هیچ نماینده
یا ماموری ندارد
3

رییـس هیـات مذاکرهکننـده هسـتهای کشـورمان در پایـان هفتمیـن دور
مذاکـرات بـرای لغـو تحریم ها در جمـع خبرنگاران گفت :پس از مشـورت
هـا بـه زودی در هفتـه آینـده گفتوگوهـا در ویـن ادامـه پیـدا میکند.
بـه گـزارش ایسـنا  ،علـی باقـری گفـت :در نشسـت کمیسـیون مشـترک
امـروز ارزیابـی اجماعـی از گفتگوهـا ارایـه شـد و ایـن نکتـه تاکیـد شـد
کـه پیشـنهادهای ایـران دربـاره لغـو تحریـم هـای غیرقانونـی و ظالمانـه
و موضـوع هسـتهای روی میـز اسـت و طـرف هـای مقابـل ایـن احسـاس
نیـاز را داشـتند بـرای ارایـه پاسـخ هـای مسـتدل و مسـتند و منطقـی بـه
پیشـنهادهای ایـران نیازمنـد مشـورت بـا پایتختهایشـان هسـتند.
وی افـزود :بـر ایـن اسـاس این فرصت داده شـد پس از مشـورت به زودی
در هفتـه آینـده گفتوگوهـا در وین ادامـه پیدا کند.

ابراهیم عزیزی رییس فراکسیون
جنوب کشور مجلس شد

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر
در شیراز متالشی شد
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قرداحی پس از ارائه استعفا:

روزی خواهد آمد که اظهارات
یک لبنانی درباره جنگ یمن را
به یاد میآورند
2
آنگال مرکل در مراسم رسمی با مقام
صدراعظمی آلمان خداحافظی کرد
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فرمانده نیروی قدس سپاه
در شیراز تأکید کرد :

شهردار شیراز در آیین رونمایی از سردیس سرلشکر پاسدار شهید حاج رسول استوار اعالم کرد:

آمریکا تا فرصت هست از
منطقه خارج شود 3

ساخت المانهای فاخر از شهدا در دستور کار شهرداری شیراز قرار دارد

زهرا جعفری

اواخــر هفتــه گذشــته بــه همــت شــورای اسالمی شــهر
شــیراز ،نخســتین میــز خدمــت محلــه محــوری در
مهــدی آبــاد (کتــس بــس) ،مســجد علــی بــن موســی
الرضــا(ع) برگــزار شــد.
در ایــن برنامــه چنــد ســاعته کــه بــا بازدیــد میدانــی از
مناطــق مختلــف ایــن محلــه و بررســی وضعیــت آن،
نشســت بــا اهالــی محلــه و یــاوران شــورا همــراه بــود،
اعضــای شــورا ،معاونیــن ،کارشناســان شــهرداری
شــیراز و نماینــدگان تعــدادی از دســتگاه های
خدمــات رســان و حمایتگــر در حــوزه مدیریــت
شــهری پــای صحبت هــا و درد دل هــای شــهروندان
نشســتند.
معضــل فاضــاب ،وضعیــت نامناســب آســفالت و
روکش هــای خیابانهــا و معابــر ،کمبــود امکانــات
آموزشــی ،فرهنگــی ،ورزشــی و درمانــی ،عملیاتــی
شــدن پروژه هــای عمرانــی کلنــگ زنــی شــده،
ضــرورت بازگشــایی برخــی مســیرهای دسترســی،
ســاماندهی رودخانــه چنارراهــدار ،تأمیــن امنیــت
کمبــود اتوبوس هــای نــاوگان حمــل و نقــل
عمومــی از جملــه مســایل و مشــکالتی بودنــد
کــه ســاکنین ایــن منطقــه بــا مســئوالن حاضــر
در نشست میز خدمت در میان گذاشتند.
صدای مردم را باید شنید
رئیــس شــورای اسالمی شــهر شــیراز ،بــا بیــان ایــن
کــه شــورا در برگــزاری چنیــن برنامه هایــی نــگاه
تشــریفاتی نــدارد و هــدف ،برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا
مــردم و بررســی مشــکالت بــه صــورت میدانــی و حــل
آنهــا در حــد تــوان ،اســت گفــت :صــدای مــردم را بــا
خــارج شــدن از مکانهــای مدیریتــی بایــد شــنید.
ســید مهــدی طاهــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای
حــل و بررســی بهتــر مســایل و مشــکالت بایــد بــه
میــان مــردم آمــد و از نزدیــک بــا چالشــها و مباحــث
مدنظــر آنهــا آشــنا شــد ،افــزود :ایــن اولیــن مانــور
عملیاتــی شــورای ششــم بــرای حــل و فصــل مســایل
و مشــکالت محــات اســت و تــاش خواهــد شــد
ایــن گونــه برنامه هــا و برگــزاری چنیــن مجالــس و
محافلــی بیشــتر شــود.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه مســایل و مشــکالت طــرح
شــده از ســوی مــردم ،صرفــا مربــوط بــه شــهرداری
نیســت و دســتگاه های خدمــات رســان و اجرایــی
را نیــز دربــر می گیــرد ،گفــت :از مســئوالنی کــه
نیامدنــد گالیــه داریــم .زیــرا مــا خدمتگــزار مــردم
هســتیم و ایــن جلســات نیــز مــال مــردم اســت ،لــذا،
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بیابتکاری اروپا در مقابل پیشنهادات
راهگشای ایران

طاهری در نخستین میز خدمت محله محوری در مهدی آباد مطرح کرد:

نباید احساس شهروند درجه  2بودن شکل بگیرد
اگــر قــرار اســت کاری اتفــاق بیفتــد و مشــکلی حــل
شــود بایــد بــه میــان مــردم آمــد و پــای درد دل هــای
آنهــا نشســت.
طاهــری ضمــن تشــکر از مــردم و ســاکنین منطقــه
9شــهرداری شــیراز کــه بــا اســتقبال بســیار خــوب از
ایــن برنامــه و صبــوری ،مســایل و مشــکالت را بــه
مســئولین و نماینــدگان خــود ،انتقــال دادنــد گفــت:
ایــن برنامــه آغازگــر ســرفصلی جدیــد در بررســی و
رســیدگی بــه مســایل و مشــکالت مــردم خواهــد بــود.
وی تصریــح کــرد :بــرای شــرکت در ایــن برنامــه از
همــه اعضــای شــورا ،دعــوت شــده بــود امــا فقــط 5
عضــو شــورا آمدنــد.
نبایــد احســاس شــهروند درجــه  2بــودن
شــکل بگیــرد
طاهــری بــا تأکیــد بــر ایــن کــه برگــزاری میــز خدمــت
در محــات بــه منظــور ارتبــاط مســتقیم چهــره بــه
چهــره و بــدون واســطه بــا مــردم اســت گفــت :قطعــأ
در اولیــن گام بــا یــک ســری فــراز و نشــیب ها روبــرو
خواهیــم بــود کــه در مراحــل بعــد مرتفــع خواهــد شــد.
وی بــار دیگــر گالیــه خــود را از عــدم حضــور مدیــران
دســتگاه های خدمــت رســان در ایــن برنامــه اعــام
کــرد و گفــت :متأســفم کــه مدیــران ایــن دســتگاه ها
بــه جــای حضــور در بیــن شــهروندان رفــع تکلیــف
کــرده و تعــدادی از کارمنــدان خــود را بــه برنامــه
فرســتادند.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر شــیراز بــا اشــاره بــه
مشــکالت مطــرح شــده از ســوی مــردم ،گفــت :نبایــد
بگذاریــم مــردم در برخــی از مناطــق بــه دلیــل عــدم
برخــورداری از خدمــات و امکانــات ،احســاس شــهروند
درجــه  2بــودن داشــته باشــند.
وی عدالــت محــوری و محرومیــت زدایــی را اصــل
الزمــه در خدمــات رســانی بــه مناطــق مختلــف شــهر
دانســت و گفــت :همــه مســئوالن و دســتگاه های
اجرایــی بایــد همــت کننــد و داشــته های خــود را در
جهــت رفــع مشــکالت مــردم بــه میــان آورنــد.
طاهــری خاطرنشــان کردنــد :در ایــن برنامــه ،مــردم
و اهالــی منطقــه آمدنــد و مشــکالت خــود را گفتنــد
و اکنــون وظیفــه مــا اســت تــا بــرای حــل و فصــل
آنهــا اقــدام کنیــم تــا مــردم در عمــل نتیجــه برگــزاری

چنیــن نشســت هایی را ببیننــد.
اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی بــرای
جمــع آوری مراکــز جمــع آوری ضایعــات
ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر شــیراز هــم بــا
بیــان ایــن کــه برگــزاری میــز خدمــت بــا هــدف
احصــاء مســایل و مشــکالت مــردم در محــات بــه
شــکل بــی واســطه و تعییــن تکلیــف آنهــا اســت،
گفــت :در ایــن برنامــه ،یــاوران شــورا و شــهروندان
ســاکن در شــهرک ها و محــات ســجادیه ،ســیمان،
فرهنگیــان ،ارغــوان ،مهــدی آبــاد ،ســامان ،میانــرود،

کمربنــدی را از اهــم مشــکالت مــردم در ایــن منطقــه
دانســت و افــزود :بحــث جمــع آوری مکان هــای
شــکل گرفتــه بــرای ضایعــات و نخاله هــای
ســاختمانی بــه زودی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای
قانونــی مرتفــع خواهــد شــد و کار ویــژه ای نیــز در
بحــث ســاماندهی فاضــاب ایــن منطقــه در حــال
دنبــال شــدن اســت.
وی تأکیــد کــرد :مشــکالت مطــرح شــده بــه صــورت
موضوعــی دســته بنــدی خواهــد شــد تــا در رونــد حــل
آنهــا بهتــر بــه نتیجــه برســیم.

زیتــون ،صبــا ،بهــاران ،فرزانــگان ،حجــت آبــاد،
احمدآبــاد ،والفجــر ،رضــوان ،ســبحان و بهارســتان
بــه بیــان مســایل و مشــکالت خــود در فضایــی شــفاف
پرداختنــد.
علــی اکبــر ســلطانی ،رهــا شــدن فاضــاب
کارخانه هــای موجــود در ایــن منطقــه بــه رودخانــه
چنارراهــدار ،ترددهــای ناایمــن ناشــی از وجــود
کامیونهــا و تریلرهــا بــرای تخلیــه و بارگیــری در انبــار
شــرکت گاز ،روشــنایی معابــر ،وضعیــت نامناســب
بهداشــتی ،عــدم تعریــض بســیاری از معابــر و
شــریانهای شــهری ،نظــارت و ســاماندهی بــر
نحــوه برداشــت آب از رودخانــه چنارراهــدار جهــت
کشــاورزی ،شــکل گیــری منقــل در برخــی محــات،
وضعیــت نامطلــوب
آســفالت معابــر و کوچه هــا و رســیدگی بــه وضعیــت

دنبــال کــردن اشــتغال تخصصــی در هــر
محلــه
ســیده مــردم حســینی دیگــر عضــو شــورای
اسالمی شــهر شــیراز هــم بــا بیــان ایــن کــه بانــک
اطالعاتــی از وضعیــت خانوارهــا بویــژه زنان سرپرســت
خانــوار در محــات شــیراز در حــال تهیــه اســت،
گفــت :قصــد داریــم رویکــرد اشــتغال تخصصــی ویــژه
هــر محلــه را عملیاتــی و اجرایــی نماییــم.
راه اندازی تصفیه خانه مشترک
افســانه خواســت خدایــی هــم تشــکیل میــز خدمــت در
محــات بــا حضــور دســتگاه های اجرایــی و خدمــات
رســان را گامی مهــم در رســیدگی بــه مشــکالت مــردم
و پیگیــری حــل آنهــا دانســت و گفــت :در بحــث
ســاماندهی رودخانــه چنارراهــدار در نشســتی کــه بــا
حضــور رئیــس کل دادگســتری اســتان و دادســتان
شهرســتان شــیراز برگــزار شــد 18 ،بنــد مــورد تصویــب
قــرار گرفــت و مقــرر شــد چهــار کارخانــه موجــود در
منطقــه  9بــا راه انــدازی تصفیــه خانــه مشــترک از ورود
فاضــاب بــه رودخانــه چنارراهــدار خــودداری کننــد و
در ایــن مــدت نیــز ســازمان راه انــدازی تصفیــه خانــه
بــا تانکــر ،مبــادرت بــه انتقــال فاضالب هــای خــود
نمایــد.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
(مزایده شماره  7امداد فارس)
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دست هایی در کار است
امــام جماعــت ســابق مســجد علــی بــن موســی
الرضــا(ع) مهــدی آبــاد نیــز بــا بیــان ایــن کــه امــروزه
معضــل مــردم ایــن منطقــه عــدم وجــود یــک زیرگــذر
در منطقــه کمربنــدی اســت گفــت :ایــن کمربنــدی
بــه قتلــگاه تبدیــل شــده و تاکنــون  80نفــر از اهالــی
ایــن محلــه در آنجــا کشــته شــده انــد.
حجــت االســام نامــدار ســتاره فــرد افــزود :خــدا
می دانــد چــه دســت هایی در کار اســت کــه
ســالها نمی گــذارد مشــکل فاضــاب و ســاماندهی
کمربنــدی در ایــن منطقــه حــل شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه در محلــه مهــدی آبــاد بــا وجــود
تراکــم جمعیتــی بــاال ،دبیرســتان پســرانه ،بانــک و
کالنتــری وجــود نــدارد ،گفــت :امــروز در روســتاهای
دارای چندیــن خانــوار هــم بســیاری از زیرســاخت ها
فراهــم اســت کــه در ایــن محلــه حداقلــی از آنهــا
وجــود نــدارد.
وی تصریــح کــرد :امــروز جوانــان ایــن محلــه بــرای
رفتــن بــه مدرســه ســرگردان هســتند.
ســاماندهی وضعیــت اجتماعــی پــارک
کشــتکا ر ا ن
رئیــس ســازمان فرهنگی-اجتماعــی شــهرداری
شــیراز هــم بــا بیــان ایــن کــه شــهروندان مراجعــه
کننــده در برنامــه میــز خدمــت درخواســت های
متعــددی را مطــرح کردنــد گفــت :بحــث وجــود
معتــادان متجاهــر در پــارک کشــتکاران و وجــود
ناامنــی زیــاد از جملــه مباحــث مهمی بــود کــه بــه ایــن
ســازمان اعــام شــد.
مصطفــی مشــفقیان افــزود :بــا اســتقرار کالنتــری در
ایــن محلــه می تــوان فضــا را بــرای از ســودجویان و
سوءاســتفاده کننــدگان ناامــن کــرده و امنیــت منطقــه
را ارتقــاء داد.
وی تصریــح کــرد :ســاماندهی وضعیــت اجتماعــی
پــارک کشــتکاران یکــی از اولویت هایــی اســت کــه
ســازمان فرهنگــی -اجتماعــی شــهرداری آن را
دنبــال خواهــد کــرد.
وی تأکیــد کــرد :شــورا و شــهرداری راهکارهــای
مختلفــی را بــرای کمــک بــه دســتگاه های خدمــات
رســانی کــه در ایــن گونــه محــات کمتــر برخــوردار
ارایــه خدمــت می کننــد ،می توانــد تعریــف نمایــد کــه
یکــی از آنهــا چشــم پوشــی از عــوارض شــهری و یــا
تخفیــف ویــژه در عــوارض اســت.
برخــی دوســت دارنــد وضعیــت همیــن طــور
باقــی بمانــد
جــال یکــی از ســاکنین شــهرک فرهنگیــان اســت او
می گویــد :عــدم تکمیــل لوپــر پــل فرهنگیــان باعــث

2

شــده تــا شــهروندان ســاکن در ایــن شــهرک مجبــور
بــه گــذر از کمربنــدی شــوند.
وی افــزود :خاموشــی بخشــی از بلــوار طالئیــه نیــز در
ایجــاد عــدم امنیــت منطقــه و وقــوع تصادفــات بســیار
اثرگــذار بــوده اســت.
ایــن شــهروند بــا بیــان ایــن کــه بخــش وســیعی
از شــهرک فرهنگیــان و فرزانــگان بــه انبــار گاز و
مکان هــای مرتبــط بــا آن اختصــاص دارد ،گفــت:
تــردد کامیونهــا و تریلرهــای تخلیــه و بارگیــری مــردم را
عاصــی و خســته کــرده اســت.
وی کمبــود فضاهــای ســبز ،بهداشــتی و درمانــی و
مباحــث مرتبــط بــا فاضــاب و نبــود اتوبــوس را از
دیگــر مشــکالت ســاکنین ایــن منطقــه برشــمرد.
جــواد  12ســاله هــم در حالــی کــه بــا گوشــی تلفــن
همراهــش در حــال فیلــم گرفتــن از برنامــه اســت،
می گویــد :عمویــم گفتــه بــرو ببیــن چــه خبــر اســت
و مــن آمــده ام و می خواهــم فیلــم برنامــه را بــه او
نشــان دهــم.
وی می گویــد :آســفالت کوچــه مــا خــراب اســت و
همیشــه جلــوی خانــه مــا آب جمــع می شــود آنجــا را
درســت کننــد تــا کمتــر مــا و مــردم اذیــت شــویم.
محمــد هــم می گویــد :محلــه مــا امنیــت نــدارد.
ایــن جــا پاتــوق بســیاری از خــاف کاران شــده،
مزاحمت هــای موتــوری زیــاد اســت و از همــه جــای
شــهر بــه ایــن منطقــه می آینــد چــون می داننــد اگــر
خالفــی کننــد ،فضــا برایشــان امــن اســت.
وی تأکیــد می کنــد :ایــن محلــه پــر از آســیب اســت،
رشــوه هــم زیــاد می دهنــد تــا کســی کاری بــه
کارشــان نداشــته باشــد .اصــا برخــی در ایــن مرحلــه
دوســت دارنــد وضعیــت همیــن طــور باقــی بمانــد تــا
آنهــا بتواننــد بــه کارشــان ادامــه دهنــد.
و باالخــره ســاخت پــارک محلــه ای ،فرهنگســرا،
تعریــض خیابــان بنی هاشــمی جنوبی ،ســاماندهی
رودخانــه چنارراهــدار ،کمــک بــه نیروهــای جهــادی،
نصــب تابلوهــای راهنمایــی ،الیروبــی و اصــاح
جــداول ،جمــع آوری مشــاغل مزاحــم ،ایجــاد مبلمــان
شــهری ،حــل مشــکل روشــنایی معابــر و بولوارهــا،
نصــب ســطل زبالــه ،ســاخت ســرویس بهداشــتی،
نوســازی عکــس شــهدا ،نظافــت و پاکســازی ســطح
محــات ،نصــب ســرعتگیر ،آســفالت و روکــش و
لکــه گیــری خیابانهــا و معابــر ،نصــب تجهیــزات در
پارک هــای محلــه ای بــرای کــودکان ،ســاماندهی
و پاکســازی زمین هــای رهــا شــده ،جمــع آوری
ســگ های ولگــرد ،ســاخت نمازخانــه ،نظــارت بــر
تخلیــه ضایعــات ســاختمانی و رســیدگی بــه وضعیــت
فاضــاب محــات از جملــه مباحثــی بــود کــه توســط
یــاوران شــورای محــات منطــه 9شــهرداری شــیراز
اعــام شــد.
گفتنــی اســت در ایــن برنامــه ،نماینــدگان
دســتگاه های اجرایــی و خدمــات رســان ،آبفــا ،گاز،
بــرق ،بهزیســتی و کمیتــه امــداد حضــور داشــتند.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

تورم مطالبات
بزرگتریـن معظلـی کـه دولـت سـیزدهم بـا آن
مواجـه اسـت  ،تـورم مطالبـات اسـت  .دمـل چرکین
خشکسـالی و بحـران آب سـر بـاز کـرده  ،عـوارض
کاهـش نـرخ جمعیت شـروع بـه خودنمایـی نموده ،
مشـکل مسـکن بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه
عنـوان مانـع شـکل گیـری خانـواده مطـرح اسـت
و از همـه مهمتـر ایـن کـه رفـت و آمـد دولت هـا با
کارایـی قابـل تامـل موجـب گردیـده کـه مـردم به
جـای امید بسـتن بـه تغییـر مسـئولین  ،امیـدوار به
تغییرات سـاختاری باشـند کـه همین امـر تمامی قوا
و دسـت اندرکاران اداره کشـور را درگیر پاسخگویی
بـه مطالبـات می کنـد  .وقتـی حتـی ایثارگـران هـم
بـرای مطالبـه حقـوق خـود بـه خیابـان می آینـد از
فراگیـری دامنـه مطالبـات و همچنین تاثیـر تورم بر
کاهـش قـدرت خریـد اقشـار حقـوق بگیـر حکایت
دارد  .بـه گوش رسـیدن اخبـار زنجیـره ای پیرامون
اختالس هـا و حیـف و میـل بیت المال ظرف سـالهای
گذشـته خصوصا چند سـال اخیـر ،اعتمـاد عمومی را
بـه محـاق بـرده و آسـتانه تحمـل مـردم را پاییـن
آورده اسـت ؛ لـذا بـه کارگیری شـیوه های مرسـوم
و گفتـاری بـرای انتظـار آفرینـی در مـردم بـا هدف
ایجـاد امیـد به بهبـود وضعیت  ،راه به جایـی نمی برد
چرا کـه بسـیاری از صاحبـان تریبون هـم ناگزیر به
خیـل منتقدیـن از وضعیـت موجـود پیوسـته انـد و
حفـظ وجاهـت اجتماعـی خـود را در گـرو همراهی با
افـکار عمومی می داننـد  .کـوچ جمعیتـی قابـل توجه
از تحصیلکـرده و نخبـگان ظـرف سـال های اخیـر
بـرای خانواده هایشـان بار عاطفـی داشـته و از همه
مهمتـر ایـن کـه سـاز و کار تعامالت کالمی بـا توجه
بـه فرصت ایجاد شـده توسـط فضای مجـازی  ،قابل
مقایسـه بـا گذشـته نیسـت  .تنهـا راه عبـور از این
تنگنـای تاریخی تزریـق ارز خارجی به بدنـه اقتصاد
اسـت کـه بـا مذاکـرات ویـن گـره خـورده و بدون
تردیـد آنچـه می تواند تـا حدودی بـه ایجـاد موازنه
بیانجامـد و بـرای دولـت در راسـتای ترمیم سـاختار
بودجـه و پر کردن سـوراخ سـنبه ها کارسـاز باشـد ،
خروجـی مذاکرات وین در شـرایطی اسـت که ایران
بتوانـد بـا جامعـه ی جهانی بـه توافقی عقالنـی و در
عیـن حـال همسـو بـا منافـع ملی دسـت پیـدا کند .
در چنین شـرایطی اتخاذ هـر گونـه تصمیمی نیازمند
اقنـاع سـازی اسـت  .شـاید بتـوان گفـت که مـا در
حـال حاضـر شـرایطی مشـابه ماه های پایـان جنگ
هشـت سـاله را تجربـه می کنیـم بـا ایـن تفـاوت
کـه جنـگ اقتصـادی و رسـانه ای جـای رودررویـی
نظامـی را گرفتـه اسـت  .پـر واضـح اسـت کـه در
ایـن شـرایط کسـانی بایـد با گـرو گذاشـتن آبروی
خـود بـه سـمت تعدیـل و ترمیـم سیاسـت خارجی
و خصوصـا منطقـه ای حرکـت کننـد و منتظـر ایجاد
فرصت هـای جدیـد پس از سـرپا شـدن اقتصـاد در
حـال احتضار باشـند .
اقتـدار نظامی اگـر چـه می توانـد ایـران را در برابـر
هجمه هـای احتمالـی بـرای کوتـاه مـدت مصونیـت
ببخشـد امـا رافـع مشـکالت اقتصـادی نیسـت اگر
چنیـن بـود کـره شـمالی بـا شـرایطی طاقت فرسـا
روبـرو نبـود  .ضمـن این کـه کره شـمالی با مشـکل
تعـدد قومیت هـا و مذاهـب و همسـایگان طمـاع و
بحـران فرهنگـی ناشـی از بـی برنامـه گـی و منابع
عظیـم نفـت و گاز وسوسـه کننـده روبرو نیسـت .
بـه نظـر میرسـد جناح هـای سیاسـی اگـر چـه بـه
زعـم خودشـان زخـم برخـی کارشـکنی ها را در
جریـان مذاکـرات پیشـین بـر بـدن دارنـد امـا بـه
خاطـر منافـع ملـی هم کـه شـده باید مشـوق دولت
سـیزدهم بـرای بیـرون آمـدن از اتـاق مذاکـرات با
خروجـی مثبـت باشـند .
ناگفتـه پیداسـت کـه در داخـل کشـور هم عـده ای
حسـاب شـده نقـش پلیـس خـوب و پلیـس بـد را
بـازی می کننـد کـه می توانـد بـه عنـوان اهرمـی در
مذاکـرات بـه کار گرفتـه شـود امـا بایـد دیـد 5+1
در صـورت امتنـاع ایـران از پذیـرش شـرایطی کـه
در مذاکـرات مطـرح می شـود چـه نقشـه ای دارند .
ایـن کـه مـن می گویـم  5+1زیـرا  4+1بـا آمریـکا
هماهنگـی معنـا داری دارد  ،حتـی اسـرائیل و برخـی
کشـورهای عربـی نیـز رونـد مذاکـرات را رصـد
می کننـد و آمـاده پرداخـت هزینـه و دادن امتیـاز در
صـورت منـزوی شـدن کامـل ایـران هسـتند  .بدون
تردیـد حتی چین و روسـیه نیـز تنها به دنبـال منافع
ملـی خـود هسـتند که بـا ایـن فـرض احتمـال تنها
گذاشـتن ایـران در چنیـن میدانی بعید نیسـت و اگر
اهـل همراهـی هم باشـند یا بـه دنبال امتیاز هسـتند
ویـا ایـن کـه می خواهند بـرگ برنـده ای در دسـت
داشـته باشـند.فراموش نکنیم که تمامی همسـایگان
ایـران از تحریم ها خصوصـا تحریم های نفتی سـود
می برنـد  .در ایـن شـرایط همراهـی قوای سـه گانه
برای خروج کشـور از بحـران کفایـت نمی کند  ،بلکه
تمامی جناح هـا بایـد دولـت را بـه سـمت توافقـی
رهایـی بخـش سـوق دهند  .پس از برداشـته شـدن
تحریم هـا بـا توجـه بـه امتیازاتـی کـه ایـران بـه
دسـت مـی آورد و امتیازاتی کـه واگـذار می کند برای
مـردم روشـن می شـود کـه کـدام جنـاح رویکـرد
واقـع بینانـه تـری داشـته اسـت .تاریخ فرامـوش
نخواهـد کرد کـه قرداحی وزیـر اطالع رسـانی لبنان
کـه دیـروز در عیـن مظلومیـت و حـق گویی اسـتعفا
داد گفـت  :لبنـان از مـن مهمتر اسـت .
مـردم هزینه هـای زیـادی پرداختـه انـد کـه برخـی
از ایـن هزینه هـا بـا دسـتاوردهایی همـراه بـوده ؛
امـا در مـواردی نیـز ریاضـت کشـیده انـد بـی آن
کـه بهـره ای بـرده باشـند  .آنچـه در ایـن میـان
بیشـترین آسـیب را متحمـل شـده  ،احسـاس هـم
سرنوشـتی اسـت  .ایـن کـه مـردم تصور کننـد عده
ای بـا اسـتفاده از موقعیـت و منصـب و جایگاهی که
اد امه د  ر ستون روبرو
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روز چهارم مذاکرات وین؛

بررسی متون پیشنهادی ایران
در جلسات مختلف

در چهارمیـن روز مذاکـرات ویـن ،رایزنیهـا و گفتوگوهـای هیأتهای مذاکرهکننده در وین در سـطوح
و فرمتهـای مختلـف ادامـه یافـت و متـون پیشـنهادی جمهـوری اسلامی ایران در جلسـات مختلـف
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت .به گـزارش خبرنـگار اعزامی ایرنـا ،روز پنجشـنبه در دو نوبـت صبح و
عصـر دیدارهایـی میـان علی باقـری رئیس هیـأت مذاکرهکننـده جمهوری اسلامی ایران بـا انریکه مورا
معـاون دبیـرکل سـرویس اقدام خارجی و رؤسـای سـه هیـأت اروپایی انجـام گرفت.
همچنیـن کارگروههـای رفـع تحریـم و موضوعـات هسـتهای نیـز عصـر پنجشـنبه با حضـور هیأتهای
کارشناسـی ایـران و  ۴+۱تشـکیل جلسـه دادنـد .در ایـن جلسـات در خصـوص متـون و پیشـنهادات
مطرحشـده از جانـب ایـران گفتوگـو انجـام گرفـت.
علاوه بـر ایـن ،امـروز دیدار دوجانبـهای نیز میان علـی باقری رئیس هیـأت مذاکرهکننده ایـران و رافائل
گروسـی مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی برگزار شـد .در ایـن دیدار ،رئیـس هیـأت مذاکرهکننده
کشـورمان ضمـن تأکیـد بر ادامـه همکاری فنـی جمهوری اسلامی ایران بـا آژانس ،ایفـای نقش مثبت
و سـازنده ایـن نهـاد را خواسـتار شـد.باقری پـس از ایـن دیدار در حسـاب کاربـری خود در توئیتر نوشـت:
بـا رافائـل گروسـی مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی گفتوگوهـای مثمـر ثمـری بـا هـدف تـداوم
همکاریهـای فنـی میـان ایـران و آژانـس داشـتم .وی افـزود :تاکیـد کـردم که ایـران مصمم اسـت که
بـه مشـارکت فعاالنـه و مثبـت در گفتوگوهـا در ویـن ادامـه دهـد و آژانـس میتوانـد نقـش فنـی مثبتـی
ایفـا کند.
محمـد مرنـدی کـه همـراه هبـات مذاکـره کننـده
ایـران در ویـن حضـور دارد تاکیـد کرد :جـو بایدن
کـه منتقـد سیاسـت فشـار حداکثـری دونالـد
ترامـپ علیـه ایـران بـوده اسـت ،پـس از روی کار
آمـدن تاکنـون به ایـن سیاسـت علیه ایـران ادامه
داده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مرنـدی ،تحلیلگـر
سیاسـی و مشـاور هیـأت مذاکرهکننـده ایـران در
ویـن در گفتوگویـی بـا سـی ان ان در پاسـخ بـه
این سـوال کـه آیا شـما درخصوص ایـن مذاکرات
خوشبیـن نیسـتید؟ گفـت :اگـر خوشبیـن
نیسـتیم بـه دلیـل اقدامـات آمریـکا اسـت .دولـت
کنونـی آمریـکا منتقـد سیاسـت فشـار حداکثـری
آمریـکا بـود؛ بـا این حـال زمانـی که بایـدن قدرت
را در دسـت گرفـت همـان سیاسـت را تـا بدین روز
ادامـه داده اسـت .آمریـکا در نقـض آشـکار توافق
و قطعنامـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل اسـت.
ایرانیـان حتـی پـس از خـروج آمریـکا از برجـام به
مـدت یـک سـال بـه اجـرای کامـل ایـن توافـق
ادامـه دادنـد .حتـی اروپاییهـا نیـز عملا توافق را
تـرک کردنـد.
وی ادامـه داد :پـس از یـک سـال ایرانیـان آرام
آرام تعهـدات خـود را کاهـش دادنـد و سـپس بـه
تعهداتشـان پایـان دادنـد .ایـن نیـز حتـی مطابـق

سال بیست و ششم شماره 7356

رئیس جمهور د ر جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ثبات اقتصادی ،حمایت از تولید و تامین
معیشت مردم محور اصلی بودجه باید باشد

رئیـس جمهـور بـا اشـاره به دقـت و جدیت اعضای هیـأت دولت در بررسـی و تصویـب تبصرههای الیحه
بودجـه در جلسـات فشـرده روزهـای اخیـر گفـت :ثبـات اقتصـادی حمایـت از تولیدکنندگان و مشـارکت
فعـال بخـش خصوصـی در اقتصاد کشـور و تامین معیشـت مـردم محورهـای اصلی و مـورد توجه دولت
در تصویـب الیحـه بودجه سـال  ۱۴۰۱کل کشـور باید باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی پنجشـنبه شـب در جلسـه سـتاد هماهنگـی
اقتصـادی دولـت ،تاکیـد کـرد :در تدوین الیحـه بودجـه ،جهتگیریهـا و هدفگذاریها باید به سـمت
تحقـق و رعایـت محورهـای مدنظـر مقـام معظـم رهبـری در اصلاح سـاختار بودجـه باشـد.
وی تعامـل بـا مجلـس شـورای اسلامی و اسـتفاده از نظـرات نماینـدگان و همچنین نخبـگان و فعاالن
اقتصـادی را در امـر تکمیـل و جامعیـت الیحـه بودجـه سـال آینده کل کشـور ضـروری دانسـت و افزود:
بـا توجـه بـه تهیـه سـند تحـول الزم اسـت محورهـا و جهتگیریهای الیحـه بودجه با این سـند همسـو
باشد.
در ایـن جلسـه رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه نیز گزارشـی از چارچـوب کالن و هدفمنـد الیحه بودجه
سـال  ۱۴۰۱ارائـه داد کـه در آن ،جـداول و سیاسـتهای پیشـنهادی در چارچـوب محورهـای مـورد
تاکیـد رئیـس جمهـور تشـریح و مقرر شـد پـس از تصویـب نهایـی در هیأت دولت بـه اطالع مردم برسـد.
ق «پیشـرفت و عدالـت» در هـر یـک از
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه همچنیـن از رونـد ایجـاد صنـدو 
اسـتانها بـه عنـوان ابـزاری بـرای جلـب مشـارکت مـردم در سـرمایهگذاریهای مختلـف گـزارش داد.

مرندی در روز چهارم مذاکرات وین ؛

آمریکا و اروپا انتظارات عجیبی دارند

بـا توافـق بـوده اسـت چراکـه بندهـای  ۲۶و ۳۶
بـه ایـران اجـازه میدادنـد درصورتـی کـه دیگـر
طرفیـن بـه تعهـدات خـود بیاعتنایـی میکردنـد،
از اجـرای توافـق خـودداری کنـد .تنهـا طرفـی که
از ابتـدا پـای میـز مذاکـره نشسـته بود و پـای میز
مذاکـره مانـد ،ایـران بـوده اسـت .آمریـکا میـز را

تـرک کـرد و صدهـا میلیـارد دالر به اقتصـاد ایران
ضربـه وارد کـرد .اینکـه آمریـکا در ایـن مرحلـه
چیـزی از ایـران طلـب کنـد عجیـب اسـت.
مرنـدی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در
پاسـخ بـه اینکـه آیـا ایـران از سـایت هسـتهای
فـردو بـه عنـوان یـک تاکتیـک در مذاکـرات وین

اسـتفاده میکنـد و یـا اینکـه واقعـا نمیخواهـد
مذاکـرات نتیجـهای دربـر داشـته باشـند؟
بیـان کـرد :دولـت کنونـی ایـران یـک هیـأت
مذاکرهکننـده قـوی بـه ویـن فرسـتاد .سـه معاون
وزیـر خارجـه و مجموعـهای از مقامـات عالیرتبه
بـه ویـن آمدنـد پـس مشـخص اسـت کـه ایـران
جـدی میباشـد.
وی افـزود :در تاسیسـات کـرج
اقدامی خرابکارانـه انجـام شـد کـه بـه ایـن
تاسیسـات آسـیب زد و ایرانیـان بـر ایـن باورنـد
کـه آمریـکا و اسـرائیل پشـت پـرده ایـن اقـدام
بودهانـد .اسـتفاده از سـایت فردو نیـز در چارچوب
توافـق عـدم اشـاعه هسـتهای آژانـس بینالمللی
انـرژی اتمی جـزو حقـوق ایران اسـت .تنهـا دلیلی
کـه ایـران از ایـن سـایت اسـتفاده نمیکـرد بـه
دلیـل توافـق هسـتهای بـود .آمریکاییهـا اگـر
نمیخواسـتند ایـران از آن اسـتفاده کنـد بایـد
زودتـر بـه ایـن مسـئله فکـر میکردنـد و در توافـق
باقـی میماندنـد امـا آمریکاییهـا نمیتواننـد
انتظار داشـته باشـند کـه هم توافـق را نقض کنند
و عمـدا مـردم عـادی را رنـج دهنـد و در مقابـل
ایـران نیـز یـک گوشـه بنشـیند و بـه تعهداتـش
در چارچـوب برجـام عمـل کنـد .آمریکاییهـا و
اروپاییهـا انتظـارات عجیبـی دارنـد.

قرداحی پس از ارائه استعفا:

روزی خواهد آمد که اظهارات یک لبنانی درباره جنگ یمن را به یاد میآورند
وزیـر اطلاع رسـانی لبنـان پـس از ارائـه
رسمی اسـتعفای خـود در سـخنانی گفـت که پس
از توقـف جنـگ یمن منتقدانش اظهـارات او را به
یـاد خواهنـد آورد.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقل از سـایت شـبکه روسـیا
الیـوم ،جـورج قرداحی ،وزیر اطالع رسـانی لبنان
پـس از ارائـه رسمی اسـتعفایش از دولـت ایـن
کشـور در کنفرانـس مطبوعاتی در ایـن باره اظهار
کـرد کـه او در اظهاراتش درباره جنـگ یمن قصد
توهیـن به هیـچ طرفی را نداشـته اسـت.
وی گفـت :یـک کمپیـن بیرحمانـه در برخـی از
رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی در لبنـان و
کشـورهای حـوزه خلیـج (فـارس) مـن را هـدف
قـرار داد و بـه همیـن دلیـل درخواسـتها بـرای
اسـتعفا و تحریـم لبنان از سـوی کشـورهای حوزه
خلیـج (فـارس) مطـرح شـد.
ایـن مقـام لبنانـی تصریـح کـرد :در ایـن کمپیـن

توهینهـای فراوانـی بـه مـن و خانـوادهام شـد.
قرداحـی دربـاره مخالفتـش بـا اسـتعفا در ابتـدای
شـکل گیـری بحران نیـز تاکید کرد :میخواسـتم

بگویـم کـه لبنان سـزاوار ایـن برخورد نیسـت.
وی ادامـه داد :مـن نمیپذیـرم کـه عامـل آسـیب
بـه لبنـان و بـرادران لبنانیام در کشـورهای عرب

خلیـج (فـارس) باشـم ،زیـرا لبنـان از مـن مهمتـر
است.
قرداحـی خاطرنشـان کـرد کـه مانـدن او در دولت
بـه دلیـل درخواسـتهای فـراوان بـرای اسـتعفا
حتـی در داخـل تیـم دولتـی پـوچ و بیهـوده شـده
است.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد :جنـگ یمـن تـا ابـد
ادامـه نخواهـد یافـت و روزی خواهـد آمـد کـه
طرفهـای جنـگ بر سـر میـز مذاکره مینشـینند
و در آن زمـان صحبتهـای یـک مـرد لبنانـی
دربـاره جنـگ یمـن را بـه خاطـر خواهنـد آورد.
قرداحـی تصریـح کـرد :امیـدوارم آن روز آنهـا
مـردی از لبنـان را بـه یـاد بیاورنـد کـه بـه دلیـل
عشـق بـه یمن و مـردم آن ،عربسـتان سـعودی و
مـردم آن ،امـارات و ملـت آن و همـه کشـورهای
عـرب حـوزه خلیج (فـارس) خواسـتار پایـان دادن
بـه جنـگ شـد.

آنگال مرکل در مراسم رسمی با مقام صدراعظمی آلمان خداحافظی کرد :

مراسم خداحافظی آنگال مرکل با حضور آنه گرت کرامپ -کارنباوئر ،وزیر دفاع آلمان
آنـگال مـرکل در آخریـن سـخنرانی رسـمی خود
بـه عنـوان صدراعظـم آلمـان از اعتمـاد مـردم این
کشـور و همـه دسـتاندرکاران کادر درمـان بـه
خاطـر مبـارزه بیامـان با کرونا تشـکر کرد .مراسـم
وداع او در برلیـن بـا رژه سـربازان مشـعل بهدسـت
همـراه بود.
بـه گزارش ایسـنا ،آنگال مرکل شـامگاه پنجشـنبه
بعـد از  ۱۶سـال صـدر اعظمی آلمـان طـی
مراسمی رسـمی در محوطـه وزارت دفـاع آلمان در
برلیـن از ایـن مقـام خداحافظـی کـرد.
او در ایـن مراسـم کـه بـا رژه سـربازان مشـعل
بهدسـت همـراه بـود از مـردم آلمـان بـه دلیـل
اعتمادشـان تشـکر کـرد .مـرکل همچنیـن بـار
دیگـر از زحمـات پزشـکان ،پرسـتاران و همـه
دسـتاندرکاران حـوزه بهداشـت و درمـان به دلیل
مبـارزه بیوقفـه بـا پاندمی کرونـا تشـکر و قدردانـی
کـرد.
مـرکل گفـت« :مـن میخواهـم از هم کسـانی که
بـا همه تـوان خـود با کرونـا مبـارزه کردهاند تشـکر
کنم».
او نـه تنهـا از کادر درمان بلکه از همه "دسـتهای
یاریبخـش" در سـازمانهای امـدادی و ارتـش

آلمـان قدردانـی به عمـل آورد.
بـه گـزارش دویچه ولـه ایـن سیاسـتمدار کهنهکار
حـزب دموکراتمسـیحی آلمـان همزمـان از همه
کسـانی کـه در دوران پاندمی کرونـا "دانـش عملی
را انـکار کـرده و آشـوب به پـا میکننـد" انتقاد کرد.
مـرکل گفـت« :آن جا که نفرت و خشـونت ابزاری
مشـروع در مسـیر منافـع تلقـی میشـود تحمل ما
بـه عنوان افـرادی دموکـرات به انتها میرسـد».
مـرکل  ۱۶سـال صـدارت خـود را "پرحادثـه
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و چالشبرانگیـز" خوانـد؛ فـراز و نشـیبی کـه
صدراعظـم را چـه از نظـر سیاسـی و چـه از نظـر
انسـانی "از سـویی بـه مبـارزه طلبیده و از دیگرسـو
غنـی کردهانـد".
مـرکل گفـت کـه وظیفـهاش را همـواره "با شـادی
قلبـی" انجـام داده اسـت .در این مراسـم که تحت
تدابیـر شـدید کرونایی انجام شـد به درخواسـت او،
دو تصنیـف "بـرای مـن بایـد فقـط رز قرمـز ببـارد"
هیلـدگارد و "فیلـم رنگـی را فرامـوش کـردی"

نینا هاگـن و همچنیـن آهنـگ کلیسـایی "خـدای
بـزرگ ،تـو را میسـتایم" پخـش شـد.
مطابـق برنامـهای کـه احـزاب ائتلاف سـهگانه
سوسـیالدموکرات ،دموکـرات آزاد و سـبزها
ارائـه کردهانـد ،قـرار اسـت در دومیـن هفتـه
دسـامبر اوالف شـولتس ،سیاسـتمدار حـزب
سوسـیالدموکرات بـه عنـوان صدراعظـم جدیـد
آلمـان انتخـاب شـود.
مـرکل اگرچـه کـه شـامگاه پنجشـنبه رسـما بـا
صـدارت اعظمی آلمـان خداحافظـی کـرده امـا
تـا انتخـاب شـولتس هدایـت امـور را بـه صـورت
نیابتـی بـر عهـده خواهـد داشـت.
او پیـش از ایـن بارهـا گفتـه بـود کـه کنار کشـیدن
از مسـند قدرت برایش دشـوار نیسـت و پس از آن
فرصـت زیـادی بـرای "مطالعـه و خـواب" خواهـد
داشت.
مـرکل در مصاحبـهای اختصاصـی بـا بخـش
مرکـزی دویچ ه وله که هشـتم نوامبر سـال ۲۰۲۱
منتشـر شـد در پاسـخ به این پرسـش که قصد دارد
در آینـده چـه کارهایـی انجـام دهد ،گفـت« :هنوز
برنامـهای نـدارم .ابتـدا کمی اسـتراحت میکنـم تا
بعـد ببینـم چه میشـود».

بیابتکاری اروپا در مقابل
پیشنهادات راهگشای ایران

اطالعـات رسـیده حاکـی اسـت کـه کشـورهای غربـی حاضـر
در مذاکـرات کـه پیـش از شـروع دور جدیـد بـر ضـرورت پیگیـری
پیشنویسهـای اولیـه در شـش دور مذاکـره قبلـی تاکید داشـتند،
هیچگونـه ابتـکاری را روی میـز مذاکـرات قرار نـداده و عمال باعث
ُکنـد شـدن رونـد مذاکـرات شـدهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقل از نـور نیوز  ،اخبـار رسـیده از وین حاکی
از آن اسـت کـه پـس از ارائـه پیشـنهادات ایـران در قالـب دو سـند
رفـع تحریمهـا و فعالیتهـای هسـتهای ،دو کارگـروه هسـتهای
و رفـع تحریمهـا تشـکیل جلسـه داده و قـرار اسـت پـس از ایـن
جلسـات ،نشسـت کمیسـیون برجـام تشـکیل و دربـاره ادامـه رونـد
مذاکـرات تصمیمگیـری شـود.
علـی باقـری مذاکرهکننـده ارشـد و سرپرسـت هیئـت مذاکرهکننده
ایرانـی نیـز روز گذشـته اعلام کـرد؛ ایـران در سـند سـومی که
بـه طرفهـای مقابـل در برجـام ارائـه میشـود دربـاره مـدت
راسـتیآزمایی از رفـع تحریمها ،نقطـه نظرات و پیشـنهادهای خود
را بیـان میکنـد.
باقـری بـا تاکیـد بـر اینکه رفـع تحریمها گام بـه گام نیسـت ،افزود:
مـا سـه سـند داریـم و مـدت راسـتیآزمایی از رفع تحریمها در سـند
سـوم اسـت که هنـوز تحویل طرفها نشـده اسـت.
ارائـه دو سـند رفع تحریمهـا و فعالیتهای هسـتهای به طرفهای
مذاکرات از سـوی هیئت ایرانی و وعده علی باقری برای ارائه سـند
سـوم ،دلیلـی روشـن و متقـن بر این مسـئله اسـت که ایـران نه تنها
بـا اعـزام تیـم کارشناسـی کامـل وارد فرآینـد مذاکـرات ویـن شـده
بلکـه بـا دسـت پـر و ارائـه ابتـکارات راهگشـا همـه تمهیـدات الزم
بـرای پیگیـری مذاکراتـی سـازنده و نتیجهمحـور را پیشبینی کرده
اسـت.این نکتـه از آن جهـت اهمیـت دارد کـه ضلع غربـی  4+1به
پیـروی از خواسـت و اراده واشـینگتن ،حتی پیـش از آغاز این دور از
مذاکـرات ،بـه دلیـل عـدم اراده الزم بـرای حصـول توافق ،بـا تکیه
بـر عملیـات روانـی سـنگین تنهـا بـر بـازی «مقصریابـی» متمرکـز
شـده و تمـام تلاش خـود را بـه کار بسـته تـا تقصیـر عـدم توافـق
احتمالـی را متوجـه ایـران سـازد.
حـال آنکـه آمادگـی ایـران و ارائـه راهکارهـای روشـن و عملیاتـی
نشـان میدهـد که جمهـوری اسلامی در فاصله زمانی میـان پایان
دور قبلـی مذاکـرات در دولـت دوازدهـم تـا زمـان آمـاده شـدن تیـم
جدیـد در دولـت سـیزدهم ،فعالیتهـای جامعـی را جهـت آمادگـی
بـرای حضـور در مذاکـرات انجام داده اسـت .در مقابـل؛ اطالعات
رسـیده بـه «نورنیـوز» حاکـی اسـت کـه کشـورهای غربـی حاضـر
در مذاکـرات کـه پیـش از شـروع دور جدیـد بـر ضـرورت پیگیـری
پیشنویسهـای اولیـه در شـش دور مذاکـره قبلـی تاکید داشـتند،
هیچگونـه ابتـکاری را روی میـز مذاکـرات قرار نـداده و عمال باعث
کند شـدن رونـد مذاکـرات شـدهاند.
بایـد توجـه داشـت کـه گرچـه ایـران از ابتدا اعلام کرده دسـتیابی
بـه توافـق خـوب را قربانـی سـرعت در مذاکـرات نخواهـد کـرد امـا
عـدم آمادگـی طرفهـای اروپایـی عملا باعـث کند شـدن بیدلیل
رونـد مذاکـرات شـده و مسـیر رو بـه جلـوی آن را دچار سـکته کرده
اسـت.بر ایـن اسـاس ،بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه عـدم آمادگـی
طرفهـای غربـی بـرای پیشـبرد مذاکـرهای حرفـهای ،راهگشـا و
نتیجهمحـور ،بایـد مطابـق روال گذشـته در انتظـار شـدت گرفتـن
بـازی مقصریابـی غربیهـا علیـه ایـران باشـیم.
اظهـارات روز گذشـته «آنتونـی بلینکن» وزیر خارجـه ایاالت متحده
کـه گفتـه؛ «در آینـده بسـیار نزدیـک میتوانیم قضاوت کنیـم که آیا
ِ
حسـننیت در مذاکـرات مشـارکت کنـد
واقعـا قصـد دارد بـا
ایـران ً
یـا خیـر» در همیـن راسـتا قابـل ارزیابـی اسـت و نشـان میهـد کـه
متاسـفانه سـه کشـور اروپایـی همچنـان تـوان ایفای نقش مسـتقل
از اراده کاخ سـفید را در مذاکـرات ندارنـد.

اوکراین:

روسیه برای یک حمله نظامی گسترده
در پایان ماه آتی آماده میشود
الکسـی رزنیکـوف وزیردفـاع اوکرایـن اعالم کرد که روسـیه احتماال
در پایـان مـاه ژانویـه آمـاده یـک حملـه نظامی گسـترده بـه اوکرایـن
میشـود .بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز ،وزیـر دفـاع اوکرایـن روز
جمعـه بـا اسـتناد بـه گزارشهـای اطالعاتی بـه پارلمان این کشـور
گفـت کـه روسـیه بیـش از  ۹۴هـزار نیـروی نظامـی را بـه نزدیـک
مـرز اوکرایـن اعـزام کـرده و احتمـاال در پایان مـاه ژانویـه آماده یک
حملـه نظامی گسـترده بـه اوکرایـن میشـود.
رزنیکـوف اظهـار داشـت کـه اوکرایـن هیـچ حرکـت تحریـک
کننـدهای انجـام نمیدهـد امـا در صـورت آغـاز حمله روسـیه آماده
پاسـخ اسـت.کیف و متحـدان ناتـو نسـبت بـه تحـرکات نیروهـای
نظامی روسـیه در مـرز بـا اوکرایـن هشـدار دادنـد و ابـراز نگرانـی
کردنـد کـه درگیری در شـرق اوکرایـن میتواند تبدیل بـه یک جنگ
تمـام عیـار شـود .مـارک میلـی رییس سـتاد مشـترک ارتـش آمریکا
نیـز تحـرکات روسـیه در نزدیکـی مـرز اوکرایـن را بسـیار نگـران
کننـده خوانـد و گفـت که واشـنگتن شـواهد کافـی در مـورد فعالیت
نظامی مسـکو را در دسـت دارد.
اد  امه از ستون روبرو

بـه حـق یـا ناحـق بـه دسـت آورده انـد می خورند و
می برنـد  ،بسـیار خطرنـاک اسـت و تنهـا راه التیـام
بخشـی بـه زخم هـای وارد شـده بـر پیکـر افـکار
عمومـی  ،بازگشـت به شـرایطی اسـت کـه دولت را
موفـق بـه پاسـخگویی می کنـد .سیاسـت خارجـی
مـا ممکـن اسـت آرمانـی باشـد امـا واقـع بینانـه
نیسـت  .سیاسـت خارجـی کشـورهای توسـعه یافته
بـه اقتصادشـان متکی اسـت چـه در جنـگ و چه در
صلـح  .نادیـده انگاشـتن چنیـن نکتـه ای منجـر بـه
انحـراف از معیارهای نهادینه شـده در مناسـبات بین
المللـی می شـود  .مذاکـرات ویـن پیـش از آن که به
نتیجـه ای منجـر شـود  ،نبایـد موجب نقار و شـکاف
در داخـل گردد چـرا که روی سـقف امتیازاتـی که رد
و بـدل می شـود تاثیـر منفـی خواهد گذاشـت  .اجازه
بدهیـد دولـت جدیـد بـا  5+1کنـار بیایـد  .شـاید در
سـایه ی چنیـن توافقـی امتیازاتی بدهیم که بخشـی
از هزینه هـا را بـه هـدر می دهـد امـا بایـد بدانیم که
ایـن ظرفیـت اقتصـادی ماسـت کـه تعییـن کننده ی
درجـه چانـه زنـی در عرصـه جهانـی اسـت نـه
چیزهـای دیگـر  .قابل انـکار نیسـت که بهـره گیری
از داشـته ها و حراسـت از دسـتاوردهایمان نیز منوط
بـه بهبود شـرایط اقتصادی اسـت  .در هـر عرصه ای
چـه مذاکـره و چه برنامـه ریـزی و تنظیم مناسـبات
بیـن المللـی اقتصـاد حـرف اول را می زنـد .
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آمریکا تا فرصت هست از منطقه خارج شود
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :آمریکا تا فرصت دارد باید از منطقه خارج شود در
غیر این صورت ،به زودی فرار خواهد کرد ...

آمریکا تا فرصت هست از منطقه خارج شود

در حال حاضر  16کشور با ما ارتباط دارند

مدیر ارشد استان فارس هیچ نماینده یا ماموری ندارد
مهر:اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه مدیر ارشـد اسـتان نماینـده ای ندارد
و شـخصا اعلام موضـع میکنـد ،گفـت :هیـچ کـس نمی توانـد از جانـب
اسـتاندار بـه عنـوان مامـور و نماینـده اسـتاندار اظهارنظـر کنـد.
محمد هـادی ایمانیـه در دیـدار جمعـی از نخبـگان بسـیج دانشـجویی اسـتان
اظهـار داشـت :بـرای نظـارت بـه صـورت نامحسـوس بـر وضعیـت اداری
و عملکـرد مدیـران در شهرسـتانها نماینـدهای تعییـن خواهیـم کـرد و یـک
مسـؤول بـرای ناظـران شهرسـتانها تعییـن خواهیـم کـرد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه ارتبـاط خوبـی میـان
مدیریـت ارشـد اسـتان و دانشـگاهها برقـرار شـده اسـت ،گفـت :تلاش
میکنیـم برنامههـای اسـتان در تعامـل بـا دانشـگاهها بـه صـورت علمی تدویـن شـود.
وی ادامـه داد :رسـانهها بایـد صـدای مـردم باشـند مطالبـات و درخواسـتهای مـردم را بـه گـوش مسـئوالن
برسـانند؛ همچنیـن رسـانهها میتواننـد فعالیتهـا و خدمـات مسـئولین را اطلاع رسـانی کننـد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه شـرکتهای صنعتـی اسـتان بایـد در زیرسـاختهای اسـتان بـه ویـژه تأمیـن
امکانـات ورزشـی مشـارکت بیشـتری داشـته باشـد ،ادامـه داد :برنامـه ریزی شـده اسـت کـه شـرکتهای بزرگ
اسـتان اقدامـات مهمـی را در زمینـه تأمیـن بـرق ،اسـتفاده از پسـاب فاضلاب و توسـعه کشـتهای گلخانـهای
انجـام دهند.
ایمانیـه بـا تاکیـد بـر اهمیت توجه بـه موضوعـات اجتماعی ،اظهار داشـت :بـرای کنترل آسـیبهای اجتماعی،
قـرارگاه اجتماعـی بـا حضـور فعـاالن و دسـت انـدرکاران ایـن حوزه تشـکیل و مسـائل این حـوزه پیگیـری خواهد
شد .
وی افـزود :مشـاور ایثارگـران اسـتاندار مأمـور شـده اسـت بـا هماهنگـی دفتر امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری
فـارس بـرای رسـیدگی بـه خانوادههـای ایثارگـران اقـدام کند.

مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی فارس معرفی می شود
مهر:حجـت االسلام حسـن قانـع اسـتاد جـوان حـوزه و دانشـگاه بـا حکم ریاسـت سـازمان بـه عنـوان مدیر کل
تبلیغـات اسلامی فارس معرفـی می شـود.
حجتاالسلام حسـن قانـع پیـش از این مسـئول دبیرخانه دسـتاوردهای حـوزه علمیه قم و دبیـر مجمع فضالی
اسـتان فارس بوده اسـت.
بیـش از  ۱۰سـال تدریـس سـطوح عالـی حـوزه علمیـه ۳۰ ،سـال فعالیـت تبلیغـی و مدیریتـی ،تدریـس در حوزه
حکمـت اسلامی و عولـم دینـی ،پژوهـش و نـگارش مقـاالت علمی متعـدد در حـوزه علـوم انسـانی اسلامی از
سـوابق وی به شـمار مـیرود.
مدیـرکل جدیـد سـازمان تبلیغـات اسـتان فـارس دانشآموختـه سـطوح عالی حـوزه علمیه قـم و دکترای فلسـفه
اسالمی اسـت و از شـاگردان درس خـارج حضـرات آیـات مـکارم ،شـبزندهدار و فرحانـی اسـت.
مراسـم معارفـه مدیـرکل تبلیغـات اسالمی اسـتان فـارس دوشـنبه  ۱۵آذرمـاه بـا حضـور ریاسـت سـازمان
تبلیغـات اسلامی و نماینـده ولیفقیـه در اسـتان فـارس و جمعـی از اسـاتید حـوزه و دانشـگاه برگـزار
میشود.

دانشجویان مطالبهگری در مسیر انقالب را ادامه دهند
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیرازگفت:از دانشجویان انتظار داریم
که به عنوان چشم و چراغ ملت،حضور اجتماعی ...

فرمانده نیروی قدس سپاه در شیراز تأکید کرد :

دانشجویان مطالبهگری در مسیر انقالب را ادامه دهند

استاندار اعالم کرد:
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مدیر ارشد استان فارس هیچ نماینده یا ماموری ندارد
استاندار فارس با اشــاره به اینکه مدیر ارشد استان نماینده ای ندارد و شخصا اعالم
موضع میکند ،گفت :هیچ کس نمی تواند از جانب استاندار به ...

امام جمعه شیراز:

ایرنا:نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیرازگفت:از
دانشـجویان انتظـار داریـم که به عنوان چشـم و چراغ ملت،حضـور اجتماعی،
فرهنگـی و سیاسـی خـود را بـا ارزشگرایـی ،آرمـان گرایـی و مطالبهگـری در
مسـیر انقلاب اسلامی ادامه دهنـد و اسـتمرار بخشـند.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعـه شـیراز اظهـار کـرد:
ارزشـگرا بودن حرکت دانشـجویی از مهمترین ویژگیهای حرکت دانشـجویی
معاصـر در ایران اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه روز دانشـجو در  ۱۶آذرمـاه
گفـت :در سـالهای پیـش از انقلاب اسالمی شـاهد جریان هـای متفاوتـی از
جملـه جریانهـای چـپ و کمونیسـتیدر کشـور از سـوی دانشـجویان بودیـم اما آنچـه دل دانشـجویان را جذب
کـرد و مـا را بـا خیـل عظیـم دانشـجویانی مواجـه کـرد کـه عنایـت کردنـد حرکت ارزشـی اسلامی بود.
آیتاللـه دژکام بیـان کـرد :وقتـی حرکـت دانشـجویی سـرازیر شـد کـه شـعار اسلامیت ایـن حرکـت بـر سـایر
جریانهـا غلبـه پیـدا کـرد .مـا منکـر سـایر جریانهـا نمی شـویم امـا ایـن جریانهـا هیـچ وقـت نتوانسـتد
ایجادکننـده جنبـش و حرکـت عمومـی در عرصـه دانشـگاه باشـند.
وی عنـوان کـرد :امـا زمانـی کـه متفکرانـی همچـون آیـت اللـه شـهید مطهـری و شـهید باهنـر و دیگـر
کسـانی کـه در آن میـدان بودنـد کـه متناسـب بـا نهضـت امـام و حرکـت انقلاب شـروع بـه تبییـن ایدیولـوژی
اسلامی کردند،موجب جـذب بسـیاری از دانشـجویان شـدند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بیـان کـرد :حرکـت سیاسـی از سـوی دانشـجویان بایـد حرکتـی سیاسـی
ارزشمـدارو ارزش گـرا باشـد.
وی آرمـان گرایـی را از دیگـر ویژگیهـای حرکـت دانشـجویی قلمـداد کـرد و گفـت :آرمـان گرایـی به ویـژه برای
جوانـان دانشـجو ارزشـمند اسـت مـا اگر آرمان نداشـته باشـیم و نگاهمـان به دوردسـتها و اهداف بزرگ نباشـد
نمی توانیـم اهـداف و آرمان هـای انقلاب را محقـق کنیم.
آیتالله دژکام اضافه کرد :آرمان گرایی نباید در حد آرزو باقی بماند و باید به مطالبه گری بینجامد.
وی بـه ضـرورت مطالبـه گـری دانشـجویان متناسـب بـا ارزشهـا و آرمانهـا تأکیـد کـرد و گفـت :مطالبـه گری
بایـد از کسـانی کـه مسـئولیتی مطابـق با خواسـته ما بر عهـده دارند انجام شـود .جامعه دانشـجویی ما امـروز باید
شناسـایی کنـد کـه تقسـیم کار در نظـام جمهـوری اسلامی چگونه اسـت و مسـئولیت افـراد فعـال در حکومت و
جامعـه چیسـت .در حقیقـت مسـئول را بایـد مـورد مطالبـه قـرار بدهیم تا بتواند پاسـخگو باشـد.
او عنـوان کـرد :در هـر بعـدی کـه یـک دانشـجو بـه تحصیـل مشـغول اسـت ،آن قسـمت بـه امـور مردمی هـم
مربـوط میشـود .بنابرایـن دانشـجویان باید عمیـق مطالعه کنند و به سـراغ بکارگیـری راهبردها ،اسـتراتژی ها و
برنامه هـای اجرایـی در حیطـه تخصـص خـود برونـد و دلیـل اجـرا نشـدن ایـن راهبردهـا را بررسـی کنند.
آیتاللـه دژکام افزود:دانشمـدار بـودن و بـر پایـه دانـش حرکـت کـردن ویژگـی مهمی اسـت کـه امیداسـت
دانشـجویان در ایـن مسـیر گام هـای منسـجمی بردارند و حرکتهـای ارزشـمندی را ایجـاد کننـد تـا مـا از بـرکات
حرکتهـای دانشـجویی بـرای پیشـبرد امـور کشـوری اسـتفاده کنیـم.
وی اضافـه کـرد :در تغییـر مسـیولیتی کـه در شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی رخ داد و حکـم جدیـدی
کـه صـادر شـد ،رهبـر معظـم انقلاب توصیـه ای داشـتند مبنـی بـر اینکـه مسـایلی کـه می خواهـد در تبلیغـات
اسلامی رخ بدهـد مردمـی و بـا محوریـت مسـاجد انجـام شـود.
آیتاللـه دژکام بیـان داشـت :چندیـن سـال اسـت در مـورد بحـث محوریـت مسـاجد صحبـت می کنیـم،
خوشـبختانه در شـرایط کنونـی شـاهد شـکلگیری حرکـت جدیـدی در مجموعه هـای فرهنگـی اسـتان فـارس
هسـتیم.وی ضمـن تشـکر از فعـاالن فرهنگی اسـتان فـارس گفـت :از فعاالن ایـن عرصه خواهشـمندیم که به
بهانـه انجـام کارهـای دیگـر امـور مربـوط بـه محوریـت مسـاجد معطـل گذاشـته نشـود .اخیرا حـدود ده سـند در
رابطـه بـا مسـاجد از سـوی مدیـران ارایـه شـد کـه نیـاز اسـت فعلا شـروع بـه اقـدام در این زمینـه کنیم و سـپس
تکمیـل شـود.آیت اللـه دژکام ابـراز کـرد :امیدواریـم شـاهد تحـول در مسـاجد و محوریـت مسـجد برای پیشـبرد
مسـایل فرهنگـی و اجتماعـی باشـیم.
وی بـه مذاکـرات ویـن اشـاره کـرد و گفـت :اهـداف موردنظـر در ایـن مذاکـرات از سـوی دولـت ایران مشـخص
اسـت و مـا خلاف وعـده عمـل نکردیـم .هـدف از انجـام مذاکـره ایـران ایـن اسـت کـه در وهلـه اول دلیـل
بدعهدی هـا در ایـن مذاکـرات را متوجـه شـویم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس ادامه داد:رهبر معظم انقالب از هفت یا هشـت سـال پیش راهبرد اساسـی
بـرای حـل مشـکل کشـور را مطـرح کردند و راهانـدازی اقتصـاد مقاومتی را بـه عنـوان مهمتریـن راهکارها برای
حـل مشـکالت کشـور مطـرح کردنـد امـا متأسـفانه ایـن سـخنان بـه گـوش برخـی مدیـران در آن مقطـع زمانی
فرو نرفت .در حال حاضر مدیران کنونی این راهبرد را اعالم کردند که باید راه مطالبهگری را پیش بگیریم.
وی اعلام کـرد :مـا بایـد بـه خـدا تـوکل کنیـم و با توجه به ظرفیت کشـور در مسـیر توسـعه و حل مسـائل کشـور
گام برداریم.
او اضافـه کـرد:در دنیـا کشـورهایی که بخواهند با کشـور ما تعامل داشـته باشـند ک م نیسـتند .در حـال حاضر ۱۶
کشـور بـا مـا تعامـل دارنـد و بایـد مـراودات خـود را با دیگـر کشـورها نیز افزایـش بدهیم .مسـئله کشـور قابل حل
اسـت بـه شـرط اینکـه مدیران بـدون اینکه دلسـرد و بیانگیزه شـوند پای کار بایسـتند.
آیتاللـه دژکام گفـت :بایـد بـا تفکـر کردن در مقابـل توطئه دشـمنان که از روشهـای مختلف به ویـژه از طریق
رسـانههای معانـد و شـبکههای اجتماعـی سـعی در انحـراف جوانـان ایـن سـرزمین و بـه بیراهـه کشـاندن آنهـا
دارند بایسـتیم.
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مهر:فرمانـده نیـروی قدس سـپاه گفـت :آمریکا تـا فرصت دارد بایـد از منطقه
خـارج شـود در غیر ایـن صورت ،بـه زودی فـرار خواهد کرد.
سـردار اسـماعیل قاآنی صبح پنجشـنبه در اولین سالگرد شـهادت عبدالرسول
اسـتوار محمـود آبـادی بیـان کـرد :برگـزاری جلسـه گرامی داشـت شـهدا
همچـون سـایر جلسـات نیسـت بلکه این افـراد به علـت ویژگی خاص انسـانی
آنـان ضمـن گرامیداشـت فقـدان آنـان بایـد راهـی کـه شـهدا بـرای بشـریت
مشـخص کردهانـد را فـرا گرفتـه و ادامـه دهیـم.
وی افـزود :در زمانـی قـرار گرفتهایـم کـه بایـد اهـداف شـهدا را محقـق کنیـم
تـا بتـوان حکومـت جهانـی امـام زمـان (عـج) را برپـا کرده و عـزت آفریـن بود.
فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه تاکیـد کـرد :در آئین گرامیداشـت شـهدا چندین
پیـام وجـود داشـته کـه اولیـن پیـام آن اسـت کـه بـه خانـواده شـهدا یـادآور
میشـویم کـه ملـت اسلامی جمهوری اسلامی ایران همیشـه یـاد و خاطـره
شـهدا را در بیـن خـود نـگاه داشـتهاند.
سـردار قاآنـی ادامـه داد :بنـای جامعـه اسلامی آن اسـت کـه مردم بایـد ادامه
دهنـده خون شـهدا باشـند تا جامعه در مسـیری قرار بگیرد که هـدف آن تعالی
بـه خداونـد اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه روحیـه مشـترک تمامی شـهدا آن
اسـت کـه آنان بـه دنبـال تحقـق تکالیـف خـود بودهاند.
او در خصـوص ویژگـی شـهدا عنـوان کـرد :شـهدا بعـد از انجـام تکلیـف تمـام
تلاش خـود را میکردنـد تـا هـر آنچـه در اختیـار دارنـد بـرای توسـعه اسلام و
کشـور بـه کار بگیرنـد ایـن در حالـی اسـت کـه شـهدا همـواره بـه درگاه الهـی
توسـل داشـتند تـا بتواننـد بـا تلاش بـه اهداف برسـند.
فرمانـده نیـروی قدس سـپاه معتقد اسـت اگر فرهنـگ ایثار ،شـهادت و جبهه
در جامعـه جـاری باشـد میتـوان هر مشـکلی را در جامعه برطـرف نمود.
سـردار قاآنـی خاطرنشـان کـرد :راهـکار زندگـی عـزت مندانـه تنهـا از مسـیر
جبهـه گـذر میکنـد و ایـن فرهنـگ موجـب شـد  ٨سـال جنـگ تحمیلـی بـه

دفـاع مقـدس تبدیـل شـود ایـن نکتـه نبایـد فرامـوش شـود کـه شـهدا معلـم
عـزت آفریـن در منطقـه و در جهانانـد و ایـن مکتـب مـورد توجـه همـه آزادی
خواهـان جهـان قـرار گرفته اسـت.
وی متذکـر شـد :تاسـی از فرهنـگ شـهادت و جبهـه نیروهـای انقالبـی ایران
موجـب شـد مـردم مظلوم جهـان نظیر فلسـطین و یمن بدون واهمـه به مقابله
بـا دشـمنان پرداختهاند.

سـردار قاآنـی ادامـه داد :دوران بـزن در رو بـودن گذشـته و آمریـکا در میـان
هیـچ کشـوری در جهـان جایـگاه خوبـی نداشـته و هـر جـا وارد شـده اسـت
خرابـی بـه بـار آورده اسـت.
فرمانـده سـپاه قـدس بـه دولتمـردان آمریکایـی گفـت :تـا فرصـت هسـت از
جغرافیـای پیرامونـی ایـران خـارج شـوید وگرنـه بـه زودی بـا بدتریـن رفتارها از
منطقـه فـرار میکنیـد.

شهردار شیراز در آیین رونمایی از سردیس سرلشکر پاسدار شهید حاج رسول استوار اعالم کرد:

ساخت المانهای فاخر از شهدا در دستور کار شهرداری شیراز قرار دارد
عصرمردم:
سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز گفـت :مدیریـت
شـهری در دور جدیـد تاکیـد زیـادی بر زنده نگاه داشـتن
نـام و یاد شـهدا دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد یـاد و خاطـر شـهدا را حفـظ
و بـه نسـلهای بعـدی منتقـل کنیـم ،افـزود :در باطـن
بـا عمـل خـود باعـث احیـای نـام شـهدا میشـویم و
در ظاهـر نیـز بـا نمادهایـی کـه از شـهدا بـه یـادگار
میگذاریـم هماننـد سـاخت المانهـا ،نوشـتن کتـاب و
تولیـد محتـوا در مسـیر پاسداشـت آنهـا گام بـر میداریم.
شـهردار شـیراز ادامـه داد :تهیـه شناسـنامه المانهـای
شـهدا در دسـتور کار شـهرداری شـیراز قـرار دارد و
المانهـای شـهدا بـا اسـتفاده از ظرفیـت هنرمنـدان
بومی سـاخته می شـود.
همچنیـن مهنـدس محمدرضـا زندیـه رییـس سـازمان
سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز
نیـز در حاشـیه ایـن آییـن گفت :تالش شـده با اسـتفاده
از هنرمنـدان خبـره در سـاخت ایـن المـان ،سـردیس
سرلشـکر پاسـدار شـهید حـاج رسـول اسـتوار بـا چهـره

ایشـان مطابقـت بسـیاری داشـته باشـد.
مهنـدس زندیـه بـا اشـاره بـه مصوبـه شـورای
اسالمی شـهر شـیراز ادامـه داد :طبـق ایـن مصوبـه،

پیـش از سـاخت المان هـا و سـردیس ها یـک هیـأت
نظـارت فنـی بـر ظاهـر المـان خواهنـد داشـت و سـپس
آن اثـر سـاخته شـود.

رییـس سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری
شـهرداری شـیراز ادامـه داد :بهسـازی و نوسـازی
المان های شـهید سـپهبد سـلیمانی ،شـهید اسـکندری
و شـهید حججـی واقـع در خیابـان  ۹دی نیـز در دسـتور
کار قـرار دارد.
وی در خصـوص سـاخت المـان سـایر شـهدا نیـز گفت:
اسـتعالم های الزم در خصـوص سـاخت المـان و
سـردیس شهدا و مشاهیر شـیراز گرفته شده و همچنین
شناسـنامه اثـر نیـز بـه سـه زبـان فارسـی ،انگلیسـی و
عربـی در کنـار آن نصـب خواهـد شـد.
الزم به ذکر اسـت که آیین رونمایی از سـردیس سرلشکر
پاسـدار شـهید حـاج رسـول اسـتوار محمـود آبـادی بـا
حضـور حجـت االسلام و المسـلمین دکتـر مصـدق
معـاون اول قـوه قضاییـه ،تعـدادی از نماینـدگان مـردم
شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی ،شـهردار شـیراز،
رییـس و اعضـای شـورای اسالمی شـهر و جمعـی از
مدیـران اسـتانی و شـهری در مجاورت حرم مطهر سـید
عالالدیـن حسـین (ع) بـه مناسـبت نخسـتین سـالگرد
شـهادت ایـن شـهید واالمقـام برگـزار شـد.

بهبودی  ۹۸درصد از مبتالیان به کرونا در فارس
ایسـنا :بـه گفتـه مسـئول روابـط عمومی دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز ،بیشـتر از  ۴۹۰هـزار بیمـار از
کل  ۵۰۱هـزار مبتالی شناسـایی شـده کروناویروس
در فـارس ،بهبـود پیـدا کردهانـد کـه ایـن تعـداد ۹۸
درصـد کل مبتالیـان را شـامل میشـود.
دکتـر سـید روحالله حسـینی در جلسـه اعلام آخرین
آمـار وضعیت شـیوع کرونـا در فارس با بیـان اینکه از
ابتـدای شـیوع ویروس کرونـا تا روز پنجشـنبه یازدهم
آذر  ،۱۴۰۰بیـش از یـک میلیـون و  ۷۶۱هزار تسـت
کرونـا در فـارس انجـام شـده اسـت ،مجمـوع مـوارد
مثبت شناسـایی شـده را  ۵۰۱هزار و  ۵۴۵نفر اعالم
کرد.
چشم شیشه ای

ایـن مقام مسـئول در علوم پزشـکی شـیراز همچنین
از بهبـودی  ۴۹۰هـزار و  ۵۱۷نفـر از ابتـدا تاکنـون
خبـر داد کـه از بیمارسـتان ها مرخـص شـده و یـا از
ایزولـه خانگـی خـارج شـده اند.
بستری  ۱۳۱نفر و مرگ  ۴بیمار
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه بـا بیـان اینکـه ۱۳۱
بیمـار جدیـد طـی  ۲۴سـاعت در بیمارسـتان های
اسـتان بسـتری شـده انـد ،افـزود :هـم اکنـون هزار
و  ۴۴بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم در
بیمارسـتان های فـارس بسـتری هسـتند کـه از ایـن
تعـداد ۱۴۴ ،بیمـار به دلیل وخامت شـرایط جسـمی،
در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی

دریافـت می کننـد.
حسـینی در ادامـه بـا اعلام جـان باختـن  ۴هـم
اسـتانی دیگـر در اثر ایـن بیماری طی روز چهارشـنبه
تاکنـون ،مجمـوع جانباختـگان ناشـی از کوویـد۱۹
از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون را هفـت هـزار
و  ۲۷۳نفـر اعلام کـرد.او بـا بیـان اینکـه مجمـوع
تزریـق واکسـن کرونـا در فـارس بـه پنـج میلیـون و
 ۹۰۴هـزار و ُ ۸۸۹دز رسـیده اسـت ،اعلام کـرد:
بـا تلاش مدافعـان سلامت حـوزه بهداشـت در
شهرسـتان های زیر پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی
شـیراز ،تاکنـون سـه میلیـون و  ۱۵۹هـزار و ُ ۹۱۹دز
اول واکسـن کرونـا و دو میلیـون و  ۷۴۴هـزار و ۹۷۰

گردشگری طبیعت دراک برای شیراز یک فرصت بی نظیر

ُدز دوم واکسـن کرونـا بـه جمعیـت هـدف در فـارس
تزریـق شـده اسـت.
باالتر بودن امار مرگ در بیمارانی که واکسن
نزدهاند
حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان مـرگ و میـر در
گروه هایـی کـه واکسـن دریافـت نکـرده انـد ،بسـیار
بیشـتر اسـت ،از کسـانی کـه واکسـن دریافـت
نکرده انـد یـا افـرادی کـه تنهـا ُدز اول واکسـن را
دریافـت کـرده اند ،خواسـت بـرای تزریق واکسـن به
مراکـز واکسیناسـیون مراجعـه کنند تـا ایمنی جمعی
مـورد نظـر در جامعـه ایجـاد شـود و هرچـه زودتـر
بتوانیـم از بحـران شـیوع کروناویـروس عبـور کنیـم.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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 15شهر دیگر در استان فارس به لیست ثبت نام نهضت ملی مسکن
اضافه شد
 15شهر به لیست شهرهای استان فارس جهت ثبت نام طرح نهضت ...

ابراهیم عزیزی رییس فراکسیون جنوب کشور مجلس شد
انتخابات فراکسیون جنوب کشور مجلس شــورای اسالمی برگزار و طی آن ابراهیم
عزیزی نماینده شیراز و زرقان با حداکثر آرا به عنوان رییس ...

حجت االسالم حدائق در دیدار با اهالی کوی زهرا:

مسوولین برای حل مشکل مردم به میدان عمل بیایند
عصرمردم:
درپـی درخواسـت اهالـی کـوی زهـرا بازدیـدی میدانـی باحضـور حجـت
االسلام شـیخ علیرضـا حدائق ،شـهریاری شـهردار منطقه دو  ،خوشـبخت
مدیرعامـل سـازمان پسـماند بهمراه معاونیـن و معتمدین محلی و مسـئولین
شـورای محلـه انجـام و مشـکالت ایـن محلـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
حجـت االسلام حدائـق با اشـاره به سـخنان امام صـادق( ع) کـه فرمودند؛
دو ویژگـی باالتـر از اینهـا وجـود نـدارد یکـی ایمـان بـه پـروردگار و دیگـری
نفـع رسـاندن بـه مـردم اسـت ،گفـت :امـروز بـا حضـور در بیـن اهالـی کوی
زهـرا(س) شـاهد بودیـم کـه شـهردار منطقـه دو و مجموعـه شـهرداری
منطقـه دو همـواره تلاش کردنـد تا بـه بهترین شـیوه ممکن مشـکالت این
محلـه را رفـع کننـد کـه امیـدوارم دیگر مدیـران نیز ایـن رفتار را الگـوی خود
قـرار دهنـد و در پـی رفـع مشـکالت مـردم بـه میـدان عمـل بیایند.
مسـئولین بـرای حـل مشـکل مـردم دربیـن انـان حضـور داشـته
با شند
مدیـر حـوزه علمیـه منصوریـه بـا بیـان اینکـه مـردم داری و حضـور در بیـن
مـردم از صفـات بـارز پیامبـر اسلام بـود و بـا اشـاره بـه اینکـه در محله کوی
زهـرا دو مشـکل کمبـود فضای سـبز و مشـکل نظافت محیط وجود داشـت
کـه بـا حضورشـهردار منطقـه ایـن مشـکالت رفـع شـدند ،افـزود :معتقـدم
کـه همـه مسـوولین نظـام بایـد پیـش قـدم شـوند و بـه سـراغ مـردم برونـد و
مشـکالت آنـان را رفـع کننـد و نبایـد مـردم بـه پشـت دربهـای بسـته اتـاق
مدیـران مراجعـه و پاسـخی هـم دریافـت نکننـد.
وی بـا بیـان اینکـه از نـوع نـگاه مـردم محـوری و خدمـت بـه مـردم و نـوع
دوسـتی کـه در مسـوولین نظـام وجـود دارد ابـراز خورسـندی می نمایـم,
گفـت :مصـداق این رفتار را در شـهردار منطقه دو و مجموعه شـهرداری آن
منطقـه در رفـع نیـاز و رفـع مشـکل محله کوی زهـرا(س) می توان مشـاهده
کـرد .در ادامـه ایـن بازدیـد آیـت اللـه حدائـق بـه همـراه شـهردار منطقـه دو
دیـداری بـا اهالـی منطقـه شـهرک بهـار داشـتند کـه بزرگتریـن مشـکل و
درخواسـت آنـان سـاماندهی زمیـن سـه هکتـاری رهـا شـده در ایـن منطقـه
بـود .قـول مسـاعد دادنـد کـه موضـوع حـل وفصـل ورفـع مشـکل موجـودرا
ازمجـرای مختلـف پیگیـری تااقدامـات دسـتیابی بـه خواسـته اهالـی هرچه
زودتـر فراهم شـود.
مـردم محـوری سـرلوحه کاری مجموعـه شـهرداری منطقـه دو

ابراهیم عزیزی رییس فراکسیون جنوب کشور مجلس شد
ایرنا:انتخابـات فراکسـیون جنـوب کشـور مجلـس شـورای اسلامی برگزار
و طـی آن ابراهیـم عزیـزی نماینـده شـیراز و زرقـان بـا حداکثـر آرا بـه عنـوان
رییـس ایـن فراکسـیون انتخـاب شـد.
دفتـر ابراهیـم عزیـزی نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای
اسلامی اعالم کـرد :در ایـن انتخابـات همچنیـن محمـد مهـدی زاهـدی
نماینـده کرمـان بـه عنـوان نایـب رییـس فراکسـیون جنـوب کشـور مجلـس
شـورای اسلامی برگزیده شـد.
فراکسـیون جنـوب کشـور در ایـن مجلـس شـامل نماینـدگان اسـتان های
فارس ،هرمزگان ،بوشـهر ،سیسـتان و بلوچسـتان ،کرمان و خوزسـتان است.
مجمـوع نماینـدگان اسـتان های مذکور در مجلس شـورای اسلامی ۶۴نماینده اسـت که به گفته نماینده شـیراز
ظرفیـت بسـیار خوبی ایجـاد خواهد کرد.
ابراهیـم عزیـزی هـدف از تشـکیل فراکسـیون جنـوب مجلـس را اسـتفاده از ظرفیت اسـتان های جنوب کشـور
بـرای رشـد و توسـعه و ایجـاد هـم گرایی بیشـتر عنـوان کرد.
او بیـان کـرد :بـرای انجـام پروژه هـای بـزرگ در حوزه آب ،ریـل ،راه و  ، ....وجود یک فراکسـیون بـا این ظرفیت
بسـیار ضـروری بـود تـا بتـوان ایـن امور را بـا یک انسـجام و وحدت رویه مناسـب دنبـال کرد و موجب خواهد شـد
تـا مطالبـات ایـن منطقـه نیز بـا هم فکـری و هم گرایـی زودتر به نتیجه برسـد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

ا ست
شـهردار منطقـه دو بـا اعلام آمادگـی بـرای سـاماندهی ایـن زمیـن رهـا
شـده ،اظهـار کـرد :متاسـفانه ایـن زمیـن تبدیـل بـه محلـی بـرای تجمـع
معتـادان متجاهـر و اراذل اوبـاش شـده اسـت کـه در ایـن خصـوص از همه
دسـتگاه های مرتبـط درخواسـت همـکاری بـرای رفـع ایـن معضـل را دارم.
غالمرضـا شـهریاری بـا بیـان اینکـه مـردم داری و حضـور در بیـن مـردم
منطقـه و رفـع مشـکالت آنـان سـرلوحه کار در مجموعـه شـهرداری منطقه
دو قـرار گرفتـه ،گفـت :در حقیقت مردم مالک شـهر و شـهرداری هسـتند و
مـا مسـتاجر مردم هسـتیم و باید در راسـتای حل مشـکالت مـردم قدم های
مثبتـی برداریم.
مردم برنامه زمانبندی اعالم شده رارعایت نمایند

مدیـر عامل سـازمان پسـماند شـهرداری شـیراز نیز با بیـان اینکـه پاکبانان و
سـازمان پسـماند در طول شـبانه روز آماده خدمت رسـانی به مردم هسـتند،
اظهـار کـرد :یکـی از برنامه هـای ما فرهنگسـازی و برنامه ریـزی در جهت
تمیـز نگه داشـتن شـهر اسـت که خوشـبختانه شـاهد همکاری خـوب مردم
در ایـن زمینه هسـتیم.
خوشـبخت بـا بیـان اینکـه جمـع آوری زباله هـا در روزهـای فرد یـا زوج برای
هـر محلـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،افـزود :از مردم درخواسـت می شـود
زباله هـای خـود را در تاریخ هـای اعلام شـده در سـطل ها و محل هـای
مشـخص شـده قـرار دهند.
وی گفـت :شـهروندان غیـر از سـاعات و تاریخ هـای مشـخص شـده از قرار
دادن زبالـه در سـطح معابـر خـودداری نمایند.

تشکیل هیأتهای اندیشهورز قضات ضروری است

وعده هایـی کـه از سـال  ۱۳۹۲به آنان داده شـده بود نیز
اشـاره و بیـان کرد :تلاش کرده ایم تا در اسـتخدام های
جدیـد کارکنـان دسـتگاه قضایـی بـا اختصـاص سـهمیه
ً
ای ویـژه برخـی از ایـن اعضا و کارکنان را کـه بعضا بیش
از  ۱۵سـال سـابقه همـکاری بـا شـوراهای حـل اختالف

دارنـد در اولویـت جـذب قـرار دهیم.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس نیـز بـا اشـاره بـه
اینکـه برنامه هـا و سیاسـت های کلـی قـوه قضائیـه مـد
نظـر قضـات دادگسـتری اسـتان فـارس اسـت گفـت:
بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های رییـس قـوه قضائیـه به
نحـو شایسـته از سـوی قضات در سراسـر اسـتان اجرایی
و عملـی می شـود.
حجت االسلام والمسـلمین سـیدکاظم موسـوی افزود:
دادگسـتری اسـتان فـارس بزرگتریـن حـوزه قضایـی
کشـور بـا  ۵۴حـوزه قضایـی مصـوب دارای  ۶۵۰قاضـی
اسـت کـه بـا تلاش ایـن همـکاران و سـایر دسـتگاه ها
و نهادهـای اطالعاتـی و امنیتـی علیرغـم اقسـام جرائـم
ُ
خـرد و کالن و چالش هـای موجـود ،ایـن اسـتان از
امنیـت مطلوبـی برخـوردار اسـت.
وی گفـت :در دادگاه انقلاب اسلامی با اسـتفاده از
ظرفیـت فنـاوری اطالعاتـی حضـور مراجعـه کننـدگان
بـه حداقـل رسـیده و اکثـر دادرسـی های دادگاه انقلاب
اسالمی شـیراز بـه صـورت الکترونیـک انجـام می شـود
و در خصـوص آمـار ابالغـات الکترونیـک ،دادگسـتری

اسـتان فـارس بـا  ٩٨و چهـار دهـم درصـد یکـی از
اسـتان های موفـق در ایـن زمینـه بـوده و در خصـوص
دادرسـی بـدون کاغـذ نیز بیـش از  ۸هزار فقره رسـیدگی
بـدون کاغـذ را ثبـت کـرده ایـم و در کل  ۱۰درصـد از
دادرسـی های اسـتان فارس دادرسـی بدون کاغذ است.
حجـت االسلام والمسـلمین موسـوی افـزود :در زمینـه
کاهـش جمعیـت کیفـری زندان هـا اقدامـات زیـادی
از سـوی دادسـتان و رئیـس کل محاکـم دادگاه هـای
عمومـی و انقلاب شـیراز انجـام شـد و در سـال جـاری
بیـش از  ۱۳۰۰زندانـی از زندان هـای اسـتان آزاد
شـده اند.
وی افـزود  :در  ۸ماهـه سـال جـاری بیـش از ۱۱۲۶
هکتـار از اراضـی ملـی رفـع تصـرف شـده اسـت و در
زمینـه اقتصـاد مقاومتـی و حمایـت قضایـی از تولیـد
نیـز کـه همـواره مـورد تأکیـد رییـس قـوه قضائیـه بـوده
اسـت مشـکالت  ۶۱واحـد تولیـدی و صنعتـی اسـتان
فـارس بـا حمایـت سـتاد پیگیـری اجـرای سیاسـت های
اقتصـاد مقاومتـی دادگسـتری اسـتان فـارس رفـع شـده
است.

پشتیبانی و حمایت های قانونی از رسانه ها سیاست استانداری فارس است
عصرمردم:
مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری
فـارس گفـت :رسـانه ها در خـط مقـدم جنـگ نـرم
و اطلاع رسـانی قـرار دارنـد و سیاسـت اسـتانداری
پشـتیبانی و حمایـت قانونـی از آنهـا اسـت.
هـادی بسـتام بـا اشـاره بـه برگزاری جلسـه ای بـا حضور
معـاون اقتصـادی اسـتاندار فـارس ،مدیـرکل فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی ،معـاون امـور مالیاتـی اسـتان و مدیـران
جرایـد در اسـتانداری فـارس خاطرنشـان کـرد :یکـی از
موضوعاتـی کـه در هفته هـای اخیـر بـرای روزنامه هـای
محلـی اسـتان فـارس باعـث ایجـاد دغدغه فکری شـده
بـود بـه موضوع پرداخـت مالیات های مسـتقیم و مالیات
بـر ارزش افـزوده بـاز می گـردد.
بـر اسـاس بنـد "ل"مـاده  ۱۳۹قانـون مالیات هـای
مسـتقیم فعالیت هـای انتشـاراتی و مطبوعاتـی و قرآنـی

دارای مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و
دسـتگاه های ذی ربـط ،فرهنگی و هنـری که به موجب
مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بابـت انجـام
فعالیت هـای موضـوع همـان مجـوز انجام می شـود *به
شـرط تسـلیم اظهارنامه مالیاتـی و انجـام تکالیف قانونی
در موعـد مقـرر* معـاف اسـت و امـور مالیاتـی بـا اجـرای
تمهیداتـی در اجـرای ایـن قانـون همـکاری می کنـد.
وی در ادامـه از دسـتور ویژه و پیگیـری معاون اقتصادی
اسـتاندار فـارس بـرای حـل قانونـی مشـکل جرایـد
مکتـوب فـارس در حـوزه مالیاتـی خبـر داد و افـزود :بـا
پیگیری هـای انجام شـده اداره کل امـور مالیاتی نماینده
ویـژه ای بـرای راهنمایـی و پیگیـری این موضـوع تا قبل
از پایـان سـال مالـی اختصـاص می دهـد.
مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری
فـارس در بخـش دیگـری از سـخنانش در مـورد مالیـات
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قانـون مالیات بـر ارزش افزوده کتـاب ،مطبوعات،دفاتر
تحریـر و انـواع کاغـذ چاپ،تحریـر و مطبوعـات معاف از
پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده هسـتند و می توانیـم
بـا برگـزاری کارگاه های اموزشـی مالیاتـی روزنامه ها را در
صنـوف فعـاالن فرهنگـی از شـرایط و نحـوه اسـتفاده از
معافیت هـای مالیاتـی مطلـع و بهـره منـد نماییـم.
بسـتام در ادامـه از نـگاه ویـژه مدیـرکل اداره کل فرهنگ
و ارشـاد اسلامی فارس بـه منظـور حـل مشـکل مالیاتی
جرایـد مکتـوب خبـر داد و افـزود :در هفتـه جـاری بـا
آمادگـی کامـل اداره کل امـور مالیاتـی فـارس بـرای
سرپرسـتان و مدیـران مالـی  8روزنامـه اسـتان دوره های
اموزشـی برگـزار می شـود تـا موضـوع مالیـات بـر ارزش
افـزوده انهـا نیـز بـا رعایت قوانیـن مربوطـه و همراهی و
همـکاری بیـش از پیـش امور مالیاتی اسـتان حل شـود.

نشست مشترک شوراهای اسالمی شهرستان جم و فرماندار فراشبند
با مدیرکل راهداری استان فارس
و شـوراهای دو شهرسـتان فراشـبند و جـم همـراه بـود:
فروغـی فرمانـدار فراشـبند،دهیار دژگاه،رئیـس و اعضای
شـورای شهرسـتان جم،مسـئول دفتـر نماینـده مجلـس
در شهرسـتان جم،نماینـده اسـتان بوشـهر در شـورای
عالـی اسـتانها ،رئیـس شـورای بخـش ریـز ،رئیـس،
اعضـای شـورای شـهر و شـهردار ریـز حضـور داشـتند.در
ایـن نشسـت شـوراهای اسالمی شهرسـتان جـم با اشـاره
بـر ضـرورت تکمیـل محـور جم،فراشـبند -فیـروز آبـاد بـر
تعامـل گسـترده مسـئوالن دو اسـتان فـارس و بوشـهر و
همچنیـن توجـه ویـژه مسـئوالن وزراتخانه هـای نفـت و

مسـکن و راه و شهرسـازی بـرای اجـرای بانـد دوم محـور
جـم – فیروزآبـاد تاکیـد شـد .اجـرای کامـل ایـن مسـیر،
ضمـن کاهـش چشـمگیر حـوادث مالـی و جانـی ،تاثیـر
بسـیاری بـرای مـردم و اقتصـاد دو اسـتان به همـراه دارد.
همـکاری راهـداری اسـتان فـارس و شهرسـتان فراشـبند
بـرای تکمیـل قطعـه اول راه دژگاه بـه ریز در حوزه اسـتان
فـارس ،از دیگـر مباحـث ایـن نشسـت بـود کـه فرمانـدار
فراشـبند و شـوراهای شهرسـتان جـم و بخـش ریز ضمن
اعلام همـکاری ،راهکارهـای خـود را بـرای تسـریع در
اجـرای ایـن پـروژه ارائـه نمودنـد.

ایرنا:سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس گفت:بـرای تسـهیل در امـور مربـوط به
تولیـد و سـرمایهگذاری ،پنجـره واحـد فیزیکـی خدمـات سـرمایهگذاری اسـتان فـارس ایجـاد شـد.
ساسـان مبینـی دهکـردی در جلسـه کمیتـه حمایـت از سـرمایه گـذاری اسـتان افـزود :سـرمایه گـذاران و
تولیدکننـدگان ،رزمنـدگان صفـوف عملیاتـی جنـگ اقتصـادی هسـتند از ایـن رو بایـد بـا افتخـار پیگیـر رفـع
مشکالتشـان باشـیم.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس ادامـه داد :کار پنجـره واحد شـروع شـده و به
مـوازات اجـرای کار ،فرآینـد بازخوردگیـری کـه منجـر بـه چابکـی و اصلاح فرآینـد سـرمایهگذاری خواهـد شـد
موردنظر اسـت.
ایـن مقـام مسـئول گفـت :همه دسـتگاههای عضـو پنجره واحـد بایـد نمایندههای تـام االختیار و مطلـع خود که
مسـلط بـه قوانیـن و رونـد سـرمایه گـذاری هسـتند را بـرای اسـتقرار در این دفتـر معرفی کننـد و تعهد بـه کار باید
از ویژگیهـای نمایندههـا باشـد.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس اعلام کـرد :بازدیدهـای سـرزده از ایـن دفتر
وجـود خواهـد داشـت و فرآینـد سـرمایهگذاری در پنجـره واحـد فیزیکـی در بازههـای مختلف بررسـی و اثرات آن
گـزارش خواهد شـد.
پنجـره واحـد ،درگاهـی اسـت که فرآیندهـای مربوط به اخذ مجـوز و فرآیندهایـی اعم از اسـتعالمات ،مکاتبات و
مجوزهـای بیندسـتگاهی را در قالـب یـک سـامانه واحد ،تجمیـع و آن را یکپارچه و اسـتاندارد میکند.

 15شهر دیگر در استان فارس به
لیست ثبت نام نهضت ملی مسکن اضافه شد
عصرمردم:
 15شـهر بـه لیسـت شـهرهای اسـتان فـارس جهـت ثبـت نـام طـرح نهضت
ملـی مسـکن اضافه شـد.
جعفـر زاهـدی مدیـرکل راه و شهرسـازی فارس گفت 24 :شـهر از  102شـهر
اسـتان فـارس کـه در برنامـه ثبـت نـام از متقاضیان مسـکن در طـرح نهضت
ملـی مسـکن در اسـتان فـارس قـرار گرفته بـود از پنجشـنبه مـورخ  15آذرماه
 15شـهر دیگـر نیـز در دسـتور کار ثبـت نـام طـرح نهضـت ملـی مسـکن در
اسـتان فـارس قـرار گرفت.
وی افزود :شـهرهای آباده طشـک ،خـاوران ،خرامه ،داراب ،فسـا ،فیروزآباد،
کـره ای ،کـوار ،مرودشـت ،نـی ریـز ،جنت شـهر ،قطـب آباد ،بیضـا ،نوجیـن و نودان در لیسـت  15شـهر اضافه
شـده بـه ثبـت نام طـرح نهضت ملی مسـکن در اسـتان فارس هسـتند.
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس خاطـر نشـان سـاخت متقاضیان ثبـت نام طرح نهضت ملی مسـکن در اسـتان
فـارس تـا  15آذرمـاه مهلـت ثبـت نـام در ایـن طـرح را دارنـد و همچنیـن  15شـهر اضافـه شـده تا اطلاع ثانوی
مهلـت ثبـت نـام در طـرح نهضت ملـی مسـکن را دارند.
او متذکـر شـد 102 :شـهر در اسـتان فـارس وجـود دارد کـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان جهـت اجـرای
طـرح نهضـت ملـی مسـکن موظـف اسـت بـرای تامیـن زمین و ثبـت نـام از متقاضیـان مسـکن در طـول برنامه
اقـدام کند.
جعفر زاهدی افزود :از  24شهر قبلی تا پنجشنبه  11آذرماه  119700نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

عزت و شرف ملت ایران قابل مذاکره و فروختنی نیست

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس خبر داد:

بحرانی فرد /فراشبند
بـه منظـور بررسـی و انعـکاس خواسـته های مـردم
جنـوب اسـتان بوشـهر در خصـوص راههـای ارتباطـی
جم ،فراشـبند -فیـروز آبـاد  ،همچنیـن محـور ریـز بـه
دژگاه ،جلسـه ای مشـترک مسـئوالن دو شهرسـتان جـم
و فراشـبند بـا مدیـر کل راهـداری اسـتان فارس در شـیراز
برگـزار گردیـد.
ایـن نشسـت کـه در دفتـر سـیاهپور ،مدیر کل راهـداری و
حمـل و نقل جاده ای اسـتان فارس و با حضور مسـئوالن

مسوولین برای حل مشکل مردم به میدان عمل بیایند
درپی درخواســت اهالی کوی زهرا بازدیدی میدانی باحضور حجت االســام شیخ
علیرضا حدائق ،شهریاری شهردار منطقه دو  ،خوشبخت ...

پنجره واحد فیزیکی خدمات سرمایهگذاری استان فارس ایجاد شد

معاون اول قوه قضاییه:

ایرنا:معـاون اول قـوه قضائیـه بـر تشـکیل هیأتهـای
اندیشـه ورز بـا حضور قضـات محاکم حقوقـی ،کیفری و
دادسـراها با هـدف برگزاری جلسـات و نشسـتهای هم
اندیشـی و تدویـن پیشـنهادهای کاربـردی تأکیـد کرد.
برپایـه مطلـب دریافتـی ،حجـت االسلام والمسـلمین
محمـد مصـدق در نشسـت هـم اندیشـی قضـات
دادگسـتری اسـتان فـارس اظهـار کـرد :تشـکیل
هیأت هـای اندیشـه ورز در دادگسـتری اسـتان های
سراسـر کشـور امـری ضـروری اسـت و در ایـن زمینـه
نظـرات کاربـردی مطـرح شـده بایـد در مـدت زمـان
محـدودی نتیجـه بخـش باشـد و موجـب پویایـی و تعالی
دسـتگاه قضایـی شـود.
عضـو شـورای عالـی قضایـی کشـور گفـت :یکـی از
دغدغه هـای رییـس قـوه قضائیـه موضـوع معیشـت
قضـات و کارکنـان ایـن قـوه اسـت کـه بـا اشـراف کاملی
کـه بـه وضعیـت موجـود دارد در حـال پیگیـری ایـن
موضوعـات اسـت.
حجـت االسلام والمسـلمین مصـدق بـه موضـوع
وضعیـت اسـتخدام اعضـای شـوراهای حـل اختلاف و
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مدیـر کل راهـداری اسـتان فـارس همچنیـن از برگـزاری
مناقصـه در روزهـای آینـده بـرای انجـام زیرسـازی و
آسـفالت  5کیلومتـر اول ایـن قطعـه کـه سـاخت ابنیـه
و خـاک ریـزی آن بـه اتمـام رسـیده خبـر داد و اظهـار
داشـت :تغییـری در مسـیر مطالعاتی ریز بـه دژگاه صورت
نخواهد.روز هـای گذشـته زمزمه هایـی مبنـی بر پیشـنهاد
تغییـر مسـیر ریـز بـه دژگاه در محـدوده دهسـتان دژگاه
بخـش دهـرم شهرسـتان فراشـبند مطـرح شـده بـود کـه
بـا افزایـش طـول این مسـیر ،باعـث نگرانی شـهروندان و
شـوراهای شهرسـتان های جـم و فراشـبند شـده بـود.

ایرنا:جانشـین سـازمان عقیدتـی سیاسـی وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت :اجـازه نمیدهیـم
دشـمنان بـه عـزت ایـران تجـاوز کننـد؛ عـزت و شـرف ملـت ایـران قابـل مذاکـره و فروختنـی نیسـت.
حجتاالسلام والمسـلمین علی شـیرازی ،پنجشـنبه شـب در مراسـم اولین سـالگرد دانشـمند شـهید محسـن
فخـریزاده در حـرم شـاهچراغ (ع) شـیراز اظهـار کـرد :راه شـهدای هسـتهای و سـردار دلهـا حـاج قاسـم
سـلیمانی بـا قـوت و قـدرت بیشـتری ادامـه مییابـد.
جانشـین نماینـده ولـی فقیـه در وزارت دفاع ادامه داد:زمانی که دشـمنان دیدند شـهید فخریزاده در این مسـیر
گام بـر مـیدارد ،سـالها او را تعقیـب و تهدیـد کردنـد تـا ایشـان را شـهید کردنـد .دشـمن بـا شـهید فخـریزاده،
معنویـت و بندگـی او در مقابـل پـروردگار و والیتمـداری و خدمـت شـبانهروزی ایـن شـهید در راه اسلام و جبهه
مقاومـت آشـنایی داشـت و زمانـی کـه حقیقـت وجـودی شـهید فخـری زاده بـرای آنها روشـن شـد ،تمـام تالش
خـود را بـرای تـرور این شـخصیت بزرگـوار بـه کار گرفتند.
حجـت االسلام شـیرازی گفـت :هرچنـد اقـدام آنهـا برای به شـهادت رسـاندن ایـن شـهید اوج اقتدار مـا و اوج
ذاللـت دشـمنان بـود .اگـر مـرد بودنـد بـه میـدان میآمدند نـه اینکـه در یک مسـیر خلـوت او را شـهید کنند.
وی اضافـه کـرد :شـاهد ذاللـت آنهـا دربـاره شـهید سـلیمانی هـم بودیـم .زمانـی کـه دشـمنان موجـه شـدند که
شـهید سـلیمانی خالـص و متواضـع و بنـده پروردگار اسـت ،دسـتور دادند شـبانه و در کشـور دیگر ترور شـود .این
ً
اوج ذاللـت آنهـا بـود .چراکـه دشـمن وقتـی دسـتور شـهادت شـهید فخـریزاده و سـلیمانی را میدهـد ،یقینا با
همیـن نـگاه دسـتور کشـتن حسـینبن علـی(ع) را هـم میدهـد .هرچـه مقـام باالتـر اسـت ،ضربـت محکمتـر
اسـت .همـه دیدیـم شـهید فخـریزاده و شـهید سـلیمانی را چگونـه شـهید کردند.
او اظهـار داشـت :شـهید فخـریزاده همانند حاج قاسـم سـلیمانی شـاگرد مکتب والیـت فقیه بود و عمـر خود را
در مسـیر عـزت و اقتـدار ایـران اسلامی بذل کرد ،افزود :بعد از شـهادت شـهید فخـریزاده زمانی که دشـمنان
از او گفتنـد ،ملـت مـا متوجـه شـدند کـه چـه خدمات بزرگـی را بـه ایران و اسلام هدیه کرده است.مسـیر شـهید
فخـریزاده مسـیر عزت ،شـرف و اسـتقالل هر ایرانی شـد.
وی بـا اشـاره بـه حدیثـی از امام علی(ع) ،بیان کرد :طبق سـخنان امام علی(ع) بهشـت دری خاص شـهدا دارد
و شـهید فخـریزاده بـر هـوای نفـس غلبـه کـرد و افسـار نفس را به دسـت گرفـت و شـهوت شـهرت را محاصره
کـرد و شـهرت را به اسـارت گرفت.
او اضافـه کـرد :کسـی کـه بـه دنبـال گمنامی اسـت ،عمـل و رفتـار او خالصانـه بـرای خداسـت و ایـن مسـئله
هـم بـرای شـهید فخـریزاده صـدق میکنـد .شـهید فخـری زاده گمنـام زندگی کـرد به گونـهای که بسـیاری از
مـردم ایـن شـهید بزرگ کـه پدر هسـتهای ایران بـود را نمیشناختند.شـهید فخـریزاده در عیـن گمنامی الگوی
اسـتقامت و پیشـرفت است.
جانشـین سـازمان عقیدتـی ـ سیاسـی وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح اعلام کـرد :طبق بیانـات رهبر
معظـم انقلاب شـهید فخـریزاده اخالصـی کـم نظیر داشـت و پـاداش و مـزد مجاهدتهـای او شـهادت بود.
خداونـد دسـت ایـن شـهید بزرگـوار را که در مسـیر جهـاد و مجاهده بـا نفس گام برداشـت گرفـت و او را هدایت و
کامـل کـرد و ایـن شـهید در نهایت جـزو اولیـای الهی قـرار گرفت.
شـهید محسـن فخـری زاده از مدیـران متعهـد و متخصـص کشـورمان در حوزههـای دفاعـی و هسـتهای
بعدازظهـر جمعـه  ۷آذر  ۱۳۹۹در اقدامی تروریسـتی در منطقـه آبسـرد دماونـد بـه شـهادت رسـید.
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زمان مناسب برای خوردن صبحانه

یک بار ابتال به کووید ۱۹
از ابتال به کرونای شدید جلوگیری میکند

باشگاه خبرنگاران :نزدیک به دو سال از همه گیری کرونا در جهان میگذرد .طی این مدت
کوویــد  ۱۹بیش از  ۲۶۲میلیون نفر را آلوده کــرده و  ۵میلیون و  ۲۱۰هزار نفر را به کام مرگ
کشانده است .در حالی که جهان امیدوار بود با واکسیناسیون و نیز رونمایی از قرصهای خوراکی
موفق به مهار همه گیری شود ،کشف سویه جدید کرونا موسوم به امیکرون نگرانیها برای ادامه
همه گیری را تشدید کرد.
اکنون شــرکتهای داروسازی در تالشند واکســنهای تطبیق یافته با سویه امیکرون را به
بازار عرضه کنند .با این حال ،نباید فراموش کرد که واکسنها تنها یکی از راهکارها برای ایجاد
پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر ویروس محسوب میشوند .راهکار ابتداییتر ابتالی فرد به کرونا
و سپس بهبودی از آن است.
با وجود این ،همواره میان دانشــمندان درباره میزان ایمنی بدن پس از ابتال به کرونا اختالف
وجود داشــته است .برای مثال ،یک تحقیق نشان داد ابتال به کرونای خفیف باعث ایجاد پاسخ
ایمنی بلند مدت در بدن بیمار نمیشود .تحقیقات دانشمندان قطری ابعاد دیگری از این موضوع
را روشن کرد.
محققان در قطر طی آزمایشــی یک هزار و  ۳۰۴نفر که برای بار دوم به کرونا مبتال شدند را
با  ۶هزار و  ۵۲۰نفر که برای نخستین بار به کووید  ۱۹آلوده شده بودند مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج این تحقیقات نشــان داد افرادی که پیشتر یک بار به ویروس مبتال شــده اند  ۸۸درصد
کمتر شاهد بروز کرونای شدید بودند.
همچنین دانشمندان مشاهده کردند افرادی که برای بار دوم کرونا میگیرند  ۹۰درصد کمتر
نســبت به افرادی که بار اول به این ویروس آلوده شده اند در بیمارستان بستری میشوند .این
موضوع نشــان میدهد که یک بار ابتال به کرونا باعث ایجاد پاســخ ایمنی موثر در بدن بهبود
یافتگان شده و آنها را از کرونای شدید مصون نگه داشته است.
دکتر لیث جمال ابوراد ،مدیر این تحقیقات میگوید :ما در گروهی که یکبار قبال کرونا گرفته
بودند و دوباره به این ویروس آلوده شدند شاهد هیچ موردی از مرگ نبودیم .همچنین این گروه
نیازمند مراقبتهای ویژه پزشکی یا دریافت دستگاه تنفس مصنوعی نبودند.
وی میافزاید :تمامی افرادی که دوباره به کووید  ۱۹مبتال شــده بودند عالئم خفیف داشتند
که احتماال به دلیل ایجاد ایمنی بلند مدت در بدن آنها بوده اســت .دانشــمندان پیشتر برآورد
کرده بودند احتمال بروز کرونای شــدید در بیمارانی که قبال یک بار به این ویروس آلوده شــده
بودند کمتر از یک درصد است.

آنتیبیوتیکها را سر ساعت و با دستور پزشک
مصرف کنید

ایســنا :مورخان بر این باور هســتند که در گذشــتههای دور به غیر از جنگهای بزرگ و
خانمان ســوز ،مهمترین علت مرگ و میر انســانها ،بیماریهای عفونی بودهاست .اپیدمیهای
بسیار ســنگین مانند وبا ،طاعون ،تیفوس و سل میلیونها انسان را به کام مرگ میکشاندند تا
اینکه الکساندر فلمینگ حدود  ۱۰۰سال قبل پنیسیلین را کشف کرد.
 ۲۰سال بعد و در اوج جنگ جهانی دوم آنتیبیوتیکها به تولید انبوه رسیده و از آن روز جان
انســانهای زیادی را نجات دادند و بعد از آن مدام دانش انســان در مورد باکتریها زیاد شد و
آنتیبیوتیکهای مختلف و منحصر به فردی برای انوع بیماریها ساخته شد.
آنتیبیوتیکها یا چرک خشککنها دو دسته هستند .دسته اول آنتیبیوتیکهای سرپایی که
در مطبها و کلینیکها مصرف میشــود و دوم آنتیبیوتیکهای بیمارستانی که برای بیماران
بســتری مصرف میشود .آنها به اشــکال مختلف قرص ،کپسول ،پمادهای پوستی یا چشمی و
آمپولهای عضالنی یا وریدی تولید میشوند.
آنتیبیوتیکهــا فقط روی باکتریها اثرگذار هســتد و اگر عامل بیمــاری ویروس یا قارچ
باشــد ،بیتاثیر خواهند بود .مثال اگر کســی به سرماخوردگی ویروســی یا آنفلوآنزا مبتال باشد،
آنتیبیوتیکهــا نه تنها هیچ کمکی نمیکنند بلکه ممکن اســت باعث ایجاد مقاومت میکروبی
شــوند که این پدیده از بزرگترین چالشهای پیش روی دنیا اســت .زمانی که آنتیبیوتیکها را
بیجهت اســتفاده میکنیم باکتریهای مفید ،نابود شــده و باکتریهای مضر ،قویتر شــده و
دیگر آنتیبیوتیکها بر آنها اثر نمیگذارند؛ بنابراین نباید بدون توصیه پزشــک از آنتیبیوتیکها
استفاده کرد.
متاســفانه ســرانه مصرف آنتیبیوتیکها در ایران  ۱۶برابر مقدار جهانی است و این میزان
اســتفاده بیرویه میتواند تا چند سال آینده مشکل اساسی درســت کند .اگر بیمار هستید و با
مصرف چند دز اول آنتیبیوتیکها حالتان بهتر شــد ،حتما تا آخرین دانه آنتیبیوتیک تجویزی
را مصرف کنیــد؛ چون با دزهای اول باکتریهای ضعیف از بین میروند و دقیقا زمانی که قرار
اســت باکتریهای قوی هم نابود شود ،مصرف را قطع میکنید و باکتریهای قوی تکثیر شده
و دیگر آنتیبیوتیکها کارایی الزم نداشته و عفونت قویتر شود .آنتیبیوتیکها را سر ساعت و
با دستور پزشک مصرف کنید.
آنتیبیوتیکها وقتی موثر هســتند که غلظت آنها در خون به مقداری مشــخص رســیده و
همان قدر باقی بماند و اگر نامرتب مصرف شــوند؛ سطحشــان در خون تغییر کرده و باکتریها
شــروع به تکثیر میکنند .موقع تجویز آنتیبیوتیک از پزشک درباره عوارض آن ،بهترین زمان
مصرف ،تداخل با سایر داروها و طریق مصرف را بعد ،قبل یا هنگام غذا بپرسید.
برخی افراد به برخی گروههای آنتیبیوتیکها حساســیت دارند که این حساسیت میتواند به
صورت جوشهای ریز ،کهیر ،تورم لبها ،صورت و زبان و در موارد شــدید به ســختی تنفس و
کاهش فشارخون و یا حتی به کما منجر شود .کسانیکه به یک نوع آنتیبیوتیک حساسیت دارند،
ممکن است به سایر آنتیبیوتیکهای آن خانواده هم حساسیت داشته باشند و حتما باید پزشک
خود را در جریان قرار دهند.
در خانمهای باردار برخی آنتیبیوتیکها از جفت عبور کرده و به جنین آسیب میزند .همچنین
در دوران شیردهی نیز برخی داروها از طریق شیر وارد بدن کودک میشود؛ بنابراین خانم باردار و
شیرده باید این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارد تا از آنتیبیوتیک بیخطر استفاده شود.
ک خود را برای
بنابراعالم معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران ،آنتیبیوتی 
دوســتان و آشنایان پیشــنهاد نکنید؛ حتی اگر عالمت بیماری آنها مشــابه شما باشد .مقاومت
آنتیبیوتیک از مهمترین تهدیدها برای سالمتی و ادامه حیات تمام موجودات کره زمین است.

با این سالح به جنگ افزایش وزن بروید

ایسنا :محققان دانشگاه لیورپول دریافتند که خوردن آلو خشک به گروهی از افراد کمک کرد
تا اشتهای خود را بهتر کنترل ،کالری کمتری مصرف کنند و حتی کمی بیشتر از افرادی که میان
وعدههای دیگر را طی یک آزمایش  ۱۲هفتهای انتخاب کردند ،وزن کم کنند.
پروفســور جیسون ســی جی هالفورد ،رئیس انجمن اروپایی مطالعه چاقی ( )EASOدر
بیانیهای اظهار کرد« :نتایج تحقیقات نشــان میدهد که میوههای خشــک هم میتوانند باعث
سیری شوند و هم میتوانند در رژیم غذایی در طول مدیریت وزن گنجانده شوند».
محققان تاثیر خوردن آلو را در دو مرحله بررسی کردند؛ در مرحله اول واکنش شرکتکنندگان
طی آزمایش با آلو ،کشــمش یا آبنباتهای ژله مانند لوبیا مورد بررســی قرار گرفت .این گروه
دریافــت ،افراد با مصرف آلو معمــوال کمترین کالری را در وعده غذایی بعدی خود مصرف و در
طول روز کمتر احساس گرسنگی و بعد از غذا احساس سیری بیشتری میکنند.
در بخــش دوم محققــان میزان وزنی کــه هر فرد پس از تکمیل یــک برنامه کاهش وزن
 ۱۲هفتهای از دست داد را بررسی کردند .آنان داوطلبان را به دو گروه تقسیم کردند ،یک گروه
آلو خشــک را بهعنوان میان وعده روزانه مصرف کردنــد و گروهی که فقط راهنمایی در مورد
میان وعدههای سالم دریافت کردند اما میتوانستند میان وعده مورد عالقه خود را انتخاب کنند.
اگرچــه محققان میگویند کــه تفاوت کاهش وزن بین دو گروه از نظــر کل میزان وزن از
دست رفته معنیدار نبود اما نتایج نشان میدهد ،شرکتکنندگان در گروه آلو بهطور متوسطکمی
بیشــتر وزن کم کردند ( ۴.۴پوند در مقابل  ۳.۴پوند) .افراد در گروه آلو اظهار کردند که کاهش
وزن با آلو آسانتر از سایر تنقالت است.
آندریا ن .جیانکولی ،مشــاور تغذیه در کالیفرنیا گفت« :نتایج این تحقیق نشــان میدهد که
آلوهای مغذی متراکم میتوانند به دلیل اثرات مطلوبشان بر سیری و کنترل اشتها ،مزیتی نسبت
به سایر میانوعدهها داشته باشند».
هالفورد نتیجه میگیرد« :این موارد اولین دادههایی هســتند که کاهش وزن و عدم عوارض
جانبی منفی را هنگام مصرف آلو بهعنوان بخشی از رژیم غذایی مدیریت وزن نشان میدهند».
اگرچه آلو به عنوان یک میان وعده معروف اســت که مردم فقط برای رفع یبوســت انتخاب
میکنند اما محققان میگویند که قرار دادن یک کاسه آلو در مراسم جشن و شادی ممکن است
شما را از پرخوری و افزایش وزن نجات دهد.
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باشگاه خبرنگاران :یک مطالعه جدید نشان داده
است زمانهایی که ما غذا میخوریم ممکن است
بر ســامت ما تأثیر بگذارد و غذا خوردن در زمان
«مناسب» میتواند عمر طوالنی به ما بدهد.
تحقیقات نشان میدهد که خوردن صبحانه تا
ســاعت  ۷صبح میتواند امید به زندگی را افزایش
دهد .دانشــمندان به دنبال این بودند که آیا زمان

باشــگاه خبرنگاران :شکستگی لگن شایعترین
آســیب جــدی در بیــن بزرگســاالن اســت و
دســتورالعملهای فعلی برای پیشگیری بیشتر بر
مصرف کلسیم ،ویتامین  Dو پروتئین از طریق غذا
و مکملها تمرکــز دارد اما محققان به این نتیجه
رســیدهاند که بســیاری از عوامل غذایی پتانسیل
کاهش یا افزایش خطر شکســتگی لگن را دارند،
اگرچه تحقیقات بیشــتری برای تأیید این موضوع
مورد نیاز است.
ســاالنه بیش از  ۷۵هزار نفــر در بریتانیا دچار
شکســتگی لگن میشــوند .با میانگیــن اقامت
در بیمارســتان نزدیک به ســه هفتــه و مراقبت
و پشــتیبانی مــداوم ،این آســیب ســاالنه حدود
یک میلیارد پوند برای  NHSو سیســتم مراقبت
اجتماعی هزینه دارد .ســاختار استخوان بیشتر در
معرض خطر است (اغلب پس از زمین خوردن) اما
زنان در هر ســنی نیز به طور نامتناسبی در معرض
خطر شکستگی استخوان هستند.
تیم تحقیقاتی لیدز  ۱۶مرور سیســتماتیک را با
 ۳۴متاآنالیــز تجزیه و تحلیل کــرد( .متاآنالیز یک
روش آماری اســت که تالش میکند نتایج همه
مطالعــات مربوطه را در یــک نتیجه واحد ترکیب
کند ).کار آنها در واقع یک مرور سیســتماتیک از
بررســیهای قبلی مطالعات مربوط به رابطه بین
غذاها ،مواد مغــذی و رژیمهای غذایی مختلف و
خطر شکستگی لگن بود.
این مطالعه نتیجه گرفت که عوامل رژیم غذایی
ممکن است در پیشگیری از شکستگی لگن نقش
داشــته باشــند ،کیفیت مرورهای سیستماتیک و
متاآنالیزها کمتر از استانداردهای بین المللی است و
شواهد با کیفیت باال وجود ندارد.

ایســنا :پژوهشگران با انجام یک مطالعه عالئم
بیماران دچار باکتری هلیکوباکتر پیلوری و بیماران
بدون عفونــت هلیکوباکتر پیلــوری را با یکدیگر
مقایسه کردند.
عفونت هلیکوباکتر پیلوری مهمترین عامل خطر
برای التهاب معده (گاســتریت) و زخم معده است؛
اما عواملی غیر از هلیکوباکتر پیلوری در آن دخیل
هستند .باکتری هلیکوباکتر پیلوری ()H. pylori؛
یکی از شــایعترین عوامل بیماریزای دســتگاه
گوارش در جهان اســت .این باکتری باعث التهاب
مزمن معده ،زخم معده و سرطان معده میشود.
عفونت هلیکوباکتر پیلوری در سرتاســر جهان
شایع اســت ،اگرچه میزان بروز دقیق آن ناشناخته
باقی مانده است .همچنین شیوع این عفونت ،بسته
بــه منطقه جغرافیایی نیز تفاوت دارد .بســیاری از
مطالعات قبلی نشان دادهاند که میزان و خطر ابتال
به عفونت در کشورهای در حال توسعه با وضعیت
اجتماعی-اقتصادی پایین ،به طور قابل توجهی باال
است .راههای اصلی انتقال این باکتری ،غذای آلوده
و انتقال از طریق مدفوعی -دهانی است .به همین
دلیل ،گسترش اقدامات بهداشتی برای کاهش این
عفونت ضروری است .برخی حیوانات مانند گربهها،
سوسکها ،میمونهای رزوس ،ماکاک دم خوکی و
گوسفند میزبان اصلی باکتری هلیکوباکتر پیلوری
هستند.
اســتعداد ژنتیکی میزبان در عفونت هلیکوباکتر
پیلوری بسیار مهم است .بر اساس مطالعات قبلی،
بیش از  ۹۰درصد از زخمهای دوازدهه(اثنی عشر)
و  ۶۰درصد از زخمهای معده با عفونت هلیکوباکتر
پیلوری مرتبط هستند؛ ولی با این حال ،هنوز ارتباط
ایــن زخمها با باکتری هلیکوباکتر پیلوری ،به طور
کامل شناخته نشده است .برخی مطالعات نشان می
دهد که شــیوع هلیکوباکتر پیلوری بسیار بیشتر از
زخم معده است .بنابراین این سوال مطرح می شود
که چرا همه بیمــاران مبتال به عفونت هلیکوباکتر

اولین وعده غذایی در روز با طول عمر مرتبط است
یا خیر.
تحقیقات قبلی نشــان داده اســت که خوردن
غذا در ســاعات پایانی شب ساعت بیولوژیک بدن
را مختــل میکند و خطر ابتال بــه دیابت نوع ۲
و بیماری قلبی را افزایــش میدهد .اما مطالعات
اندکی به بررســی این موضوع پرداخته اند که آیا

زمــان بندی صبحانه همین تأثیــر را دارد یا خیر؛
بنابراین محققان دانشــگاه شهر نیویورک بیش از
 ۳۴۰۰۰آمریکایی باالی  ۴۰سال را برای چندین
دهه ردیابی کردند.
داوطلبــان زمان غذا خوردن خود را ثبت کردند
و دانشمندان آنها را با میزان مرگ و میر در طول
مطالعه مقایسه کردند.

رهایی از خطر شکستگی لگن
با رژیم غذایی مناسب

واضحتریــن نتیجه این تحقیقــات این بود که
میوهها و سبزیجات میتوانند خطر شکستگی لگن
را تا حدود  ۸درصد کاهش دهند اما حتی در اینجا
نیز شواهد ضعیف هستند.
زمانی که افراد از رژیمهای غذایی سالم پیروی
میکردند؛ مانند شــاخص تغذیه سالم جایگزین و
رژیم مدیترانهای یا مصرف باالتر ماست ،پروتئین،
میوه و ســبزیجات ،برخی از اثــرات محافظتی و
اثرات مضــر برای مصرف زیاد الکل و ویتامین A

مشــاهده شد و هیچ اثری برای سایر غذاها یا مواد
مغذی ،از جمله بیشــتر محصوالت لبنی و کلسیم
مشاهده نشد.
با توجه به اینکه کلســیم موجود در محصوالت
لبنی به عنوان یک ماده مغذی مهم در اســتحکام
استخوان تلقی می شــود ،تیم تحقیقاتی از اینکه
هیچ ارتبــاط واضحی با خطر شکســتگی لگن و
محصوالت لبنی پیدا نکردند ،شگفت زده شدند.
جیمز وبســتر ،محققی از دانشکده علوم غذایی،

افراد دچار باکتری التهاب معده
چه عالئمی دارند؟

پیلوری به بیماری زخم معده مبتال نیستند؟ از سوی
دیگر ،بسیاری از بیماران مبتال به زخم معده از نظر
عفونت هلیکوباکتر پیلوری منفی هستند.
برای تشــخیص عفونــت هلیکوباکتر پیلوری،
روش هــای مختلفی وجــود دارد .ایــن روشها
را میتوان به دو دســته روشهای آندوســکوپی
(تشخیص از طریق آندوسکوپی) و غیر آندوسکوپی
(مانند روشهای بافتشناســی ،آزمایش ســریع
اورهآز ،کشــت ،ســرولوژی ،تســت تنفس اوره و
تکنیکهای مولکولی) تقسیم کرد.
بــا توجه به نقش مهــم هلیکوباکتر پیلوری در
زخم معده و ســایر اختالالت گوارشی و همچنین
نقش احتمالی ســایر عوامل ،ضروری اســت که
بیماران دارای تســت مثبت و منفــی هلیکوباکتر

پیلوری با یکدیگر مقایســه شوند .بر همین اساس
پژوهشگران با انجام یک مطالعه تظاهرات بالینی و
یافتههای آندوسکوپی و هیستوپاتولوژیک بیماران
با و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری را با یکدیگر
مقایسه کردند.
در این مطالعه  ۲۳۳بیمار مبتال به سوء هاضمه
مراجعهکننده برای آندوسکوپی از نظر وجود عفونت
هلیکوباکتر پیلوری مورد بررسی قرار گرفتند .از هر
بیمار طی یک معاینه آندوسکوپی ۵ ،نمونه از بافت
معده گرفته شــد و معیار وجود عفونت هلیکوباکتر
پیلوری وجود و شناســایی باکتری در آزمایشــگاه
پاتولــوژی بود .دو گــروه از بیمــاران هلیکوباکتر
پیلوری مثبت و هلیکوباکتــر پیلوری منفی از نظر
یافتههای دموگرافیک ،آندوســکوپی و پاتولوژیک
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نتایج نشــان داد افرادی که بین ساعت  ۶صبح
تا  ۷صبح صبحانه میخورنــد ۶ ،درصد کمتر در
معرض خطر مرگ زودهنگام ناشی از بیماریهای
مهمی مانند بیماری قلبی یا ســرطان در مقایسه
با افرادی هســتند که به طور منظــم صبحانه را
در ســاعت  ۸صبح میخورند؛ و نسب به کسانی
که ســاعت  ۱۰صبحانه خود را میلــی میکنند،
 ۱۲درصد کمتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار
دارند .اعتقاد بر این اســت که نخوردن صبحانه یا
دیرهنگام خوردن آن« ،ساعت غذا خوردن» بدن
را مختــل میکند ،برنامهریزی درونی که ترشــح
هورمونهــای مرتبط با تغذیه مانند انســولین را
کنترل میکند و یک وعده غذایی نامنظم میتواند
سیگنالهای ارسالی را مختل کند.
ســطح گلوکز در بــدن ما به طــور طبیعی در
ســاعات خاصــی از روز به اوج خود میرســد .از
آنجایــی که هورمونهای مرتبط با غذا این گلوکز
را از جریان خون میســوزانند ،دیر غذا خوردن به
معنای باال ماندن سطح آن است .باال بودن مداوم
گلوکز خــون میتواند منجر بــه دیابت ،چاقی و
بیماری قلبی شود.

میگوید :رژیم غذایی این پتانسیل را دارد که خطر
شکســتگی لگن را در طــول زندگی کاهش دهد.
ما میتوانیم به مردم کمک کنیم خطر این آســیب
معمولی را با صرف غذا خوردن یا اجتناب از برخی
غذاها کاهش دهند ،اما کیفیت شواهد هنوز وجود
ندارد.
مطالعات با کیفیت بیشــتر و بررسیهای خوب
انجامشــده میتواند به زمینههای امیدوارکنندهای
بــرای تحقیقــات بیشــتر در مورد پیشــگیری از
شکستگی لگن از طریق رژیم غذایی و در نهایت به
توصیههای بهداشــت عمومی و بالینی جدید اشاره
کند .این امر به ویژه در مورد جمعیت سالخوردهای
که هر ساله منجر به شکســتگیهای بیشتر لگن
میشود بسیار مهم اســت .پروفسور جانت کید ،از
دانشــکده علوم غذایی و رئیس گروه تحقیقاتی در
لیدز گفت :با هم آوردن تمام شواهد در مورد رژیم
غذایی و خطر شکســتگی لگن در حالی که تعداد
مطالعات مبتنی بر جمعیــت محدود بود ،دریافتیم
که میوه و سبزیجات ممکن است ،محافظ باشند.
با توجــه به میزان ناخوشــی و هزینه NHS
ناشــی از شکســتگی لگن ،باید تاکید بیشتری بر
مطالعات با کیفیت باالتر با معیارهای بهتر دریافت
غذا برای حمایت از توصیه های بهداشت عمومی
صورت گیرد.
این تیم تحقیقاتی اکنون در حال مطالعه چندین
عامل غذایی مرتبط با خطر شکســتگی لگن است
که شــامل حدود  ۳۰۰۰۰زن از بریتانیا میشود و
از دادههای  NHSدر مورد شکســتگیهای لگن
اســتفاده میکند .این ارزیابی شامل تأثیر خوردن
انواع محصوالت حیوانی ،میوه ،سبزیجات و پیروی
از رژیم گیاهخواری خواهد بود.

مقایسه شدند.
از  ۲۳۳بیمــار ،حدود  ۶۶درصد غیر ســیگاری
بوده و حدود  ۸۶درصد مصرف کننده الکل نبودند
و نزدیــک به  ۶۶درصد از افراد از آب لوله کشــی
استفاده می کردند .شایع ترین عالمت که درحدود
 ۶۷درصد از بیماران گزارش شد ،درد اپی گاستریک
یا درد ســ ِر دل بود .بین بیماران با و بدون عفونت
هلیکوباکتــر پیلــوری از نظر وضعیــت تحصیلی،
وضعیت شغلی ،ســابقه خانوادگی سرطان دستگاه
گوارش و برخی عالئم گوارشی تفاوت معنی داری
وجود داشت .همچنین بین یافته های آندوسکوپی
و پاتولوژیــک بیماران مبتال به هلیکوباکتر پیلوری
ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع هلیکوباکتر
پیلوری با تعداد اعضای خانــواده و وضعیت تاهل
ارتبــاط دارد .یافتههــای این بررســی همچنین
نشــان داد که عفونت هلیکوباکتر پیلوری وابسته
به جنس نیســت و مصرف الکل ،ســیگار کشیدن
و اســتفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی
( ،)NSAIDsبروز عفونت هلیکوباکتر پیلوری را
افزایش نمی دهد.
به گفته پژوهشــگران این تحقیق ،این مطالعه
دارای محدودیتهایی اســت از جمله این که این
بررسی در یک مرکز پزشکی واحد در گیالن انجام
شده اســت که ممکن اســت نماینده کلی ایران
نباشــد؛ اگرچه بیماران از زمینههــای اجتماعی-
اقتصادی گوناگونی بودنــد .همچنین حجم نمونه
بــرای ارزیابی برخی عوامل خطر کم بوده اســت.
به عالوه در ایــن مطالعه اطالعات در مورد درآمد
شخصی یا درآمد خانواده افراد وجود نداشت.
در انجام این تحقیق ســیده امینه حجتی ،سارا
کوکب پیک ،ســلما یعقوبی ،فرحناز جوکار ،مهرناز
اصغرنــژاد و فریبرز منصور قناعی؛ پژوهشــگران
دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با یکدیگر مشارکت
داشتند.
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وظایف مهم زن در زندگی زناشویی

بیتوته :ارکان و موقعیت های مختلفی در زندگی زناشویی وجود دارند که
وظایف مهم زن در زندگی زناشویی را تحت نظارت قرار می دهند .بنابراین
ما می توانیم درباره ی وظایف مهم زن در زندگی زناشویی ،از ابعاد مختلفی
صحبت کنیم.
مثال وظایف یک زن در زندگی مشترک از دید حقوقی ،وظایف مهم زن
در زندگی از دید ادیان ،وظایف مهم زن در زندگی از دید اجتماعی ،وظایف
مهم زن در زندگی از دید فرزندان و غیره .همگی می توانند ابعادی باشند که
عملکرد یک زن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می دهند.
اما شاید بهتر باشد که با تمامی این تفاسیر بیاییم و از جهات مختلف
روانشناسی به وظایف مهم زن در زندگی زناشویی نگاهی بیندازیم .چرا که
هیچ کدام از این ابعاد نمی توانند به اندازه ی ابعاد روانشناسی ،در کیفیت
زندگی یک زن و مرد تاثیر داشته باشند.
نه تنها خانم ها ،بلکه حتی آقایان نیز وظیفه دارند تا وظایف خود را به لحاظ
روان شناسی نسبت به همسر خود به صورت تمام و کمال رعایت کنند تا
زندگی با کیفیت تری داشته باشند .چرا که هیچ چیز در زندگی به اندازه ی
آرامش روانی اهمیت ندارد .از این رو در ادامه به بررسی وظایف مهم زن
در زندگی زناشویی به لحاظ روانی می پردازیم .لطفا تا انتهای مقاله ما را
همراهی نمایید:
درک و شناخت کامل همسر
مهم ترین وظیفه ای که یک زن به عنوان یک شریک عاطفی و یک
شریک زندگی نسبت به همسر خود دارد ،این است که بتواند او را درک کند.
شاید خیلی از افراد به اندازه ای که درک کردن برایشان اهمیت دارد ،دوست
داشته شدن را در اولویت روابط شان قرار نمی دهند .پس یک خانم در زندگی
زناشویی خود باید بتواند با شناخت کامل همسر خود و در مواقع ضروری به

کمک او برود و او را درک کند .درک کردن گاهی اصال نیازی به صحبت
کردن ندارد و تنها با سکوت هم اجرا می شود .پس یک خانم به عنوان یک
شریک و همراه باید بتواند با شناخت کامل در زندگی با همسرش پیش برود
و قدم به قدم او را همراهی نماید.
گذراندن زمان مشخص با همسر
درست است که همیشه علم روانشناسی پیشنهاد می کند که در کنار زناشویی
و زندگی مشترک تان ،فضای خالی را بین همدیگر قرار دهید تا بتوانید
راحت تر مشغول زندگی شوید اما این حد فاصل باید دقیق و حساب شده
انتخاب شود .یک خانم در زندگی زناشویی به عنوان یک همراه باید بداند که
یک زمان مشخصی را به همسرش اختصاص دهد.
در واقع اگر فاصله بین زن و شوهر از یکدیگر زیاد شود ،طبیعتا حس
صمیمیت و همراهی بین آن ها نیز از بین خواهد رفت .از این رو پیشنهاد
می کنیم که حتما ساعاتی از روز را برای وقت گذراندن با همسرتان بگذارید تا
بتوانید زمینه را برای صحبت کردن با او ،درد و دل کردن با او و ایجاد حس
صمیمیت بین تان فراهم نمایید.
ایجاد تنوع در زندگی
طبیعتا این موضوع یکی از وظایف شوهر شما در رابطه نیز می باشد .اما
گاهی اوقات مرد زندگی آنقدر درگیر اتفاقات بیرونی می شود که کامال از
یادش می رود که زندگی بر روی یک ریتم تکراری و کسل کننده سوار شده.
در این مواقع این خانم خانه است که باید تالش بکند تا با ایجاد تنوع

در زندگی ،ریتم زندگی را لذتبخش تر از قبل نماید .برای ایجاد تنوع در
زندگی ،نیاز نیست که شما کار خاصی انجام دهید .همین که گاهی اوقات
غذای جدیدی بپزید ،فضای خانه را تغییر دهید ،لباس جدیدی بوشید و سبک
آرایش خود را تغییر دهید کفایت می کند .البته در برخی از موارد ،مهمانی ها
و دورهمی های کوچک با افرادی که با آن ها به شما خوش میگذرد نیز
می تواند بسیار کمک کننده باشد.
توجه و رسیدگی به خود
شاید برایتان عجیب باشد که از این ویژگی به عنوان یکی از وظایف مهم
زن در زندگی زناشویی نام بردیم اما در هر صورت این موضوع چه برای زن
و چه برای مرد ،چه در زندگی زناشویی و چه در زندگی فردی و اجتماعی،
یک اصل بسیار مهم است.
یک زن قبل از اینکه اصال یک شریک و همراه در زندگی زناشویی باشد،
یک انسان است و یک انسان وظیفه دارد که برای خودش و سالمت جسم و
روان خودش وقت و هزینه کند .بنابراین وقتی یک خانم به خودش رسیدگی
می کند و به خودش توجه می کند ،باعث می شود تا دیگران هم برای او
ارزش قائل باشند .البته این حد از رسیدگی به خود نباید به اندازه ای برسد که
خودخواهی به وجود بیاید اما در ابعاد روانشناسی اگر فردی خودش را دوست
بدارد ،طبیعتا دیگران را هم دوست خواهد داشت.
زناشویی خیلی وقت
زندگی
در انتها نیاز است بدانید که وظایف مهم زن در
2
است که دیگر از کلیشه های قدیمی و سنتی خود خارج شده و رنگ و رویی

امروزی تر به خود گرفته است .در واقع این وظایف به حدی رسیده است که
هم زن و هم مرد ،به یک اندازه در مدیریت و گرداندن یک زندگی مشترک
رودﻛﻲ ﺟﺪول 489
نقش دارند.
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-8سال ترکی -از چاشنی های غذایی -راز-
از سوره های قرآنی
-9تندرستی -از چهره های آوازی در ایران-
امر به آمدن می کند
-10واحد پول -منسوب به پروردگار -مدفن
شاه عبدالعظیم حسنی
-11رأس -جدیــد -حیــوان درنده -خرس
آسمانی
-12دوســت -نهی از رفتن مــی کند -نماز
ستون آن است -ضلع مقابل زاویه قائمه در مثلث
-13از مشــتقات شــیر -خیاط -شهری در
بلغارستان
-14شتر -کشوری آفریقایی -نامی رایج در
کره و چین
-15ســاختمانی که در تهران آتش گرفت-
طلب خیر از طریق تسبیح
عمودی:

جواب جدول شماره 1400/2489
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-9اثری از دکتر غالمحسین ساعدی-
مایه حیات -ابریشم
-10اثر چربی روی لباس -از شاعران
عارف مسلک قرن ششم -اطراف دهان
-11آفت گندم -صاف -نور بی پایان
-12ترس -از توابع الرستان بزرگ-
درخت ترسو -مخفف الی آخر
-13پیش خرید بلیط -مرکز اســتان
مازندران -فرش حصیری
-14اسب و شــیر دارند -جمع زائر-
معادل هزار کیلو
-15استخوان ســر انگشت -حصه-
سوبسید

آگهی
آگهی مزایده عمومی غرفه ها
مجتمع بــزرگ تجاری و اداری آفتــاب فارس در نظر
دارد تعــدادی از غرفه های موجــود در طبقات را با
شرایط مشخص به مدت یک ســال از تاریخ 1400/10/1
به صورت مزایده واگذار نمایــد .متقاضیان می توانند
از تاریــخ  1400/9/15لغایــت  1400/9/22جهت مالحظه
شرایط شــرکت در مزایده و دریافت فرم پیشنهاد به
آدرس شــیراز بلوار معالی آباد نبش خیابان رهبرماه
طبقه  2اداری واحد  418دفتر مدیریت مجتمع مراجعه
نمایند .پاکات پیشنهادی در تاریخ  1400/9/23بازگشایی
خواهد شــد .جهت توضیحات بیشــتر با شماره تلفن
 07136354370تماس حاصل نمایند.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035003210مــورخ  1400/8/4موضوع
پرونده کالسه شماره  1398114411035000431هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدحســین قهرمانی به شماره شناسنامه 33
کدملی  2451446511صادره از فیروزآباد فرزند غالم در ششدانگ
یک قطعه باغ (باغچه) به مســاحت  1100مترمربع به پالک 15/6745
مفروز و مجزی شــده از پالک  15/13واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شــیراز -ناحیــه  3در ازاء حصه مشــاعی متقاضی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/28 :
/4902م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی مناقصه
شــرکت تعاونی تأمین نیاز آژانســهای تاکسی تلفنی شیراز و
حومــه در نظر دارد بیمه تکمیلی اعضاء تحت پوشــش خود
را به یکی از شرکتهای بیمه ،واجد شــرایط واگذار نماید .لذا
از متقاضیان محترم درخواســت می گــردد حداکثر تا تاریخ
 1400/9/20نسبت به ارسال پیشنهادات خود در (پاکت پلمپ)
به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
آدرس :بلوار اســتقالل -خیابان شبان -انتهای کوچه  -3پالک
 -555جنب مســجد امتیاز طبقه فوقانی آرایشــگاه مثلث-
دفتر شرکت تعاونی تأمین نیاز آژانسهای تاکسی تلفنی تلفن
38318363-38391690
مدیرعامل -نهاوندی
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  140060311034004591هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی حسین علی زارع فرزند راه خدا به شماره شناسنامه  1صادره
از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  196/95مترمربع پالک
 13101فرعــی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی
از  2083اصلــی واقــع در بخش  4خریداری از مالک رســمی غریب
دهقانی به متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/28 :
/4894م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه عمومی

مجتمع بزرگ تجاری اداری آفتاب فارس در نظر دارد قرارداد امور ســرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی کل
مجتمع را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید
جهت کسب اطالعات بیشــتر و بازدید از مجتمع و دریافت اســناد مربوطه از تاریخ  1400/9/15لغایت  1400/9/21به
دفتــر مدیریت واقع در خیابان معالی آباد ،نبش خیابان رهبرماه ،مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس ،طبقه دوم ،واحد
شماره  418مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ  1400/9/21به دفتر آفتاب تحویل
و رسید دریافت نمایند .بدیهی است پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد تحویل گرفته نخواهد شد .تاریخ
بازگشایی پاکات ساعت ده صبح روز  1400/9/22در دفتر مدیریت مجتمع انجام خواهد شد.
مدیریت مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس
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  140060311035003659مورخ  1400/8/27موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000388هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمد الیاســی به شــماره شناســنامه 410
کدملی  2297010192صادره از شیراز فرزند غالمحسین در ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  190مترمربع به پالک  10/5762مفروز
و مجزی شــده از پالک  10/1216واقــع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی خانم ناهید علی نژاد
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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/28 :
/4898م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035003641مــورخ  1400/8/25موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000445هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای کاوس عباسی به شماره شناسنامه  1کدملی
 2299258388صادره از شیراز فرزند پرویز در ششدانگ یک قطعه
باغچــه با بنای احداثی به مســاحت  3248مترمربع به پالک 8/4206
مفروز و مجزی شــده از پالک  8/13باقیمانده واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
فالمرز جوانمردی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/27 :
/4901م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

داستان
شنبه  13آذر 1400

روزی روزگاری مردی بود به نام آتزل .بسيار فقير و از آن بدتر ،تنبل
بود .هر گاه کسی کاری به او واگذار می کرد ،هميشه در جواب می گفت:
«امروز نه».
از او می پرسيدند« :چرا امروز نه؟» و او هميشه جواب می داد« :چرا
فردا نه؟»
آتزل در کلبه ای که پدرجدش ساخته بود زندگی می کرد .سقف
کاهگلی اش نياز به مرمت داشت ،و هرچند باران از شکاف هايش وارد
می شد ولی دود اجاق از آن خارج نمی شد .روی ديوارهای کج و معوجش،
قارچ های سمی روييده بود و کف آن پوسيده بود .زمانی موش ها آنجا
زندگی می کردند ولی حاال ديگر خبری ازشان نبود چون چيزی برای
خوردن پيدا نمی کردند .همسر آتزل از گرسنگی مرده بود ،اما قبل از
مرگش دختر بچه ای زاييده بود .اسمی که آتزل برای دخترش انتخاب
کرده بود بهش می آمد .اسمش را گذاشته بود فقر.
آتزل عاشق خوابيدن بود و هر شب کنار جوجه ها می خوابيد .صبح ها
می ناليد که از خواب زياد خسته شده و با اين حال باز هم می خوابيد .در
سفری درب و داغانش ولو می شد
مواقعی که خواب نبود ،روی تختخواب
ِ
و خميازه می کشيد و غر می زد .به دخترش می گفت« :بقيه خوشبختن.
بدون کار کردن پول در ميارن .من نفرين شده ام».
آتزل ريزه بود ،ولی دخترش ،فقر ،روز به روز پهن تر و پهن تر می شد.
فقر ،بلند و پهن و سنگين بود .در پانزده سالگی می بايست سرش را پايين
می آورد تا بتواند از درگاه رد شود .پاهايش پف کرده و اندازه ی پاهای
مردها بود .روستاييان معتقد بودند هر چه آتزل بيشتر تنبلی می کرد ،فقر
بزرگتر می شد.
آتزل چشم ديدن هيچ کس را نداشت و به همه حسادت می ورزيد .حتی
از گربه ها ،سگ ها ،خرگوش ها و تمام موجوداتی که برای امرار معاش کار
نمی کردند ،با حسادت ياد می کرد .آری ،آتزل از همه چيز و همه کس
متنفر بود ولی دخترش را می پرستيد .هميشه اين خيال باطل را در سر
می پروراند که مرد جوان و ثروتمندی عاشق دخترش خواهد شد ،با او
ازدواج خواهد کرد و به داد زن و پدر زنش خواهد رسيد .ولی حتی يک
جوان روستايي هم کوچک ترين عالقه ای به فقر نشان نمی داد .وقتی
آتزل دخترش را سرزنش می کرد که چرا با کسی آشنا نمی شود و با مرد
جوانی قرار نمی گذارد ،فقر می گفت« :چطوری می تونم پابرهنه و با
لباسهای پاره پوره پامو بيرون بذارم؟»
روزی ،آتزل خبردار شد که انجمن خيريه ی قابل اعتمادی در روستا
به مردم فقير پول قرض می دهد و آن ها می توانند خرده خرده در مدت
زمانی طوالنی پول را پس دهند .با تمام تنبلی ،به خود آمد -بلند شد ،لباس
پوشيد و به دفتر انجمن رفت .به مدير مسئول گفت« :من می خوام پنج
گولدن قرض بگيرم».
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آتزل و دخترش فقر
نويسنده :ايزاک باشويس سينگر
ترجمه :محمد حياتی

از او پرسيدند« :می خواين با اين پول چه کار کنين؟ ما فقط برای
کارهای مفيد پول قرض مي ديم».
آتزل گفت« :می خوام بدم يه جفت کفش برای دخترم بدوزن .اگه فقر
کفش بپوشه ،اونوقت با جوونای روستا بيرون ميره و مطمئنم دل جوون
ثروتمندی رو می بره .بعد از اينکه ازدواج کردن ،من هم می تونم اون پنج
گولدن رو پس بدم».
مدير انديشيد .احتمال اينکه کسی عاشق فقر شود بسيار کم بود .به هر
حال ،آتزل آنقدر تهيدست بود که مدير تصميم گرفت وام را به او بدهد .از
آتزل خواست زير سفته ای را امضا کند و سپس پنج گولدن را به او داد.
چند ماه پيش ،آتزل رفته بود يک جفت کفش برای دخترش سفارش
دهد .ساندلر کفاش ،پاهای فقر را اندازه گرفته بود ،ولی پولش را پيش
پيش می خواست .آتزل از انجمن خيريه يک راست به طرف کفاش رفت
و پرسيد آيا هنوز اندازه ی پاهای فقر را دارد يا كه نه.

ساندلر جواب داد« :گيريم داشته باشم .قيمتش پنج گولدنه و من هم
پولمو جلو جلو می خوام».
آتزل پنج گولدن را در آورد و به ساندلر داد .کفاش کشويي را باز کرد
و پس از کمی جستجو ،برگه ي درخواست فقر را بيرون آورد .قول داد
کفش های نو را تا آخر هفته ،در روز جمعه ،تحويل دهد.
آتزل چون می خواست دخترش را هيجان زده کند ،در مورد کفش ها
چيزي به او نگفت .جمعه ی بعد ،روی تختش دراز کشيده بود و غر غر
می کرد كه صدای در بلند شد و ساندلر با کفش های نو وارد شد .وقتی
فقر ،کفاش را ديد که يک جفت کفش نو و براق در دست دارد ،از روی
خوشحالی جيغ کشيد .کفاش ،کفش ها را به دستش داد و از او خواست
بپوشدشان .ولی افسوس ،پاهای پف کرده اش توی کفش نمی رفت .پاهای
فقر ،ماه ها پس از اينکه اندازه شان را گرفته بود ،بزرگ تر و بزرگ تر شده
بود .و در اين موقع بود كه دختر زد زير گريه.
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آتزل بهت زده نگاه کرد و پرسيد« :چطور ممکنه؟ فکر می کردم خيلي
وقته رشد پاهاش متوقف شده».
ساندلر هم لحظه ای گيج و منگ همانجا ايستاد .سپس گفت« :آتزل،
بهم بگو اين پنج گولدن رو از کجا آوردی؟» آتزل هم توضيح داد که پول
را از انجمن خيريه قرض گرفته و در عوض سفته ای به آن ها داده است.
ساندلر شگفت زده گفت« :پس حاال هم بدهکاری .اين باعث ميشه تو
از چند ماه پيشت هم فقيرتر بشی .اون موقع هيچي نداشتی ،ولی اآلن
پنچ گولدن هم به هيچي بدهکاری .از اونجايي که تو فقيرتر شده ای ،فقر
گنده تر شده ،طبيعتا پاهاش هم رشد کرده .بخاطر همينه که پاهاش تو
کفش نميره .حاال ديگه همه چيز رو فهميدم».
آتزل نوميدانه پرسيد« :حاال چکار کنيم؟»
ساندلر گفت« :فقط يه راه داری .برو کار کن .قرض گرفتن آدمو فقير
می کنه ،ولی کار کردن آدمو بی نياز می کنه .اگه تو و دخترت کار کنين،
اونوقت کفشاش اندازه اش ميشن».
هر دو از پيشنهاد کار کردن بدشان آمد ،ولی کفش نو داشتن و پا برهنه
اين سو آن سو رفتن از آن هم بدتر بود .آتزل و فقر تصميم گرفتند
بی درنگ پس از تعطیلی ،دنبال کار بروند.
آتزل ،شغل آب رسانی پيشه کرد .فقر هم خدمتکار شد .برای اولين بار
در زندگيشان ،با رنج و تالش کار می کردند .آنقدر سرشان شلوغ بود که
به کفش های نو حتی فکر هم نمی کردند ،تا اينکه يک صبح سبت ،فقر
تصميم گرفت کفش ها را به پا کند .پاهايش آنقدر راحت داخل کفش
رفتند که بيا و ببين.
عاقبت ،آتزل و فقر فهميدند که آدمی مايملک خود را با کار و کوشش به
دست می آورد نه با خوابيدن و تنبلی کردن .حيوانات هم زحمت می کشند.
زنبور عسل می اندوزد ،عنکبوت تار می تند ،پرنده آشيانه می سازد،
موش کور در زمين حفره می کند ،و سنجاب هم برای زمستان غذا ذخيره
می کند .طولی نکشيد که آتزل کار بهتری پيدا کرد .خانه اش را از نو
ساخت و مقداری اسباب و اثاثيه خريد .فقر ،وزن بيشتری کم کرد .داده بود
لباس های نو برايش بدوزند و مثل ساير دخترهای روستا لباس های شيک
می پوشيد .چهره اش شکفته شد و مرد جوانی دلباخته اش شد .اسمش
ماهر و پسر تاجری ثروتمند بود .روياي آتزل برای داشتن دامادی ثروتمند
به واقعيت پيوست ،ولی حاال ديگر نياز به مواظبت نداشت.
آتزل را عشق به دخترش نجات داده بود .چنان اعتباری کسب کرده بود
که سالها بعد سرپرست همان انجمن خيريه ای شد که پنج گولدن از آن
قرض گرفته بود.
روی ديوار اداره اش هم ريسمانی قرار داشت که ساندلر با آن پاهای
فقر را اندازه گرفته بود ،و بااليش اين شعار ،قاب شده بود :کار امروز به
فردا مفکن.

آگهی
 -8نحوه برگزاری مناقصه:عمومی -یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی  -یک مرحله ای
 -9مدت انجام كار 5 :ماه هجري شمسي
 -10مبلغ برآورد16.595.591.621 :ريال
شماره مرجع1400-86:
شــركت برق منطقــه اي فارس ( به عنوان دســتگاه  -11نوع و مبلغ تضمين شــركت در فرايند ارجاع كار :به صورت يك يا
تركيبي از تضامين بندهاي الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح ,خ ماده  4آئين نامه
مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه " عملیات ساختمانی
اجرای آسفالت جاده های داخلی ایستگاه  400کیلوولت نیروگاه جهرم " تضمين معامالت دولتي به شماره/123402ت50659هـ مورخ94/9/22
و اصالحیه شــماره /5211ت57592هـ مورخ 1400/1/22مصوب هیات
به شماره "  " 2000001046000067را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت پیمانکاری(حداقل رتبه  5وزیران به مبلغ هشتصد و بیســت و نه میلیون و هفتصد و هفتاد و نه
در رشته راه) و گواهی صالحیت ایمنی باشد واگذار نمايد .كليه مراحل هزار و پانصد و هشتاد و یک( )829.779.581مي باشد .به پيشنهادهاي
فاقد سپرده ،سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،
فرايند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه ،ارائه پيشنهاد مناقصهگران و
گشايش پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس چك شخصي و نظاير آن ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -12مدت اعتبار پيشــنهادها :پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت 90
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد .لــذا مناقصه گران صالحيت
روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر باشند و اين
دار در زمينــه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اســناد به ترتيب
مدت براي  90روز ديگر قابل تمديد مي باشد.
اطالعات زماني ذكر شــده در ذيل به سامانه ســتاد مراجعه و اسناد
 -13نشــانی این شرکت جهت ارســال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" :
مربوطه را دريافت و پس از تكميل ،همراه با اســناد و مدارك خواسته
شده در ســامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاری نمايند .الزم شــیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین  -شرکت برق منطقه ای
فارس -دبیرخانه مرکزی ( تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاكت هاي
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ،مراحل
ثبت نام در ســامانه و دريافت گواهي امضا الكترونيكي جهت شركت "الف"(اصل ضمانتنامه) و "ب" ( به صــورت  )CDو"ج" (اصل برگ
درمناقصه را محقق ســازند .به پیشــنهاد های واصله خارج از سامانه پیشنهاد قیمت به صورت فیزیکی و جدول مقادیر و قیمت ها به صورت
 )CDبه صورت فیزیکی و الك و مهر شده الزامی است)
تدارکات الکترونیکــی دولت و همچنین به پیشــنهادهای فاقد امضا،
مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل  -14محل برگزاري مناقصه :شــيراز ،خيابان زند ،نبش خيابان فلسطين،
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺪه
)آﮔﻬﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ(منطقه اي فارس ،امور تداركات و قراردادها
شركت برق
به شرح
شــود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .سایر اطالعات مورد نیاز
 -15نام و نشانی مشــاور :شرکت خدمات مهندســی برق (مشانیر)
ذیل اعالم می گردد.
زﻣﻴﻦ از
ﻗﻄﻌﻪ
ﺗﻌﺪاد 5
دارد
در ﻧﻈﺮ
نشــانی ﻣﻬﺮ
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﻮرخ /29
ﺷﻤﺎره
اسناد ﻣﺼﻮﺑﻪ
انتشــاراﺳﺘﻨﺎد
ﺷﻬﺮداري ﻣﻬﺮ ﺑﻪ
اﻣﻼكکوچه شادی،
خدامی،
شــهید
خیابان
ونک،
میدان
تهران،
ﺷﻮراي به
 1400روز
ساعت/904صبح
 : 284از
سامانه
مناقصه در
-1تاريخ اولين
پست های
پالکﺑﺎ  1امور
ﺷﻬﺮداري9 /13
شنبه مورخ
 3ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺷﺮاﻳﻂ و
1400/آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮزﮔﺮزاده،ﺗﻘﻮي زاده،رﺳﺘﻢ ﮔﻠﻪ داري را
)ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
-2آخرين مهلت دريافت اســناد مناقصه از سامانه  :تا ساعت  14روز  -16ســاير اطالعات و جزئيــات مربوطه در اســناد مناقصه مندرج
ﻣﻠﻲ( وارﻳﺰ
)ﺳﻴﺒﺎ
ﺷﻬﺮداري ﻣﻬﺮ
 0105599749008ﺑﻪ
1400/9ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺷﻤﺎره
/16ﻗﻴﻤﺖ
مورخدرﺻﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 5
مناقصه وابهام يا
اسناد
قســمتي از
ﻧﺎممفهوم
مورد
است .ضمن ًا چنانچه در
سه شنبه
سئوالي وجود داشته باشد مي توانند با شماره فكس 071 -32359047
سامانه :تا ساعت  13روز
در
مناقصه
اسناد
بارگذاري
مهلت
-3آخرين ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﻴﺶ
دبيرخانه مركزي شــركت برق منطقه اي فــارس (امور تداركات و
شنبه مورخ 1400/ 9/27
 -4آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پيشنهاد :ساعت  10صبح روز یک قراردادها) مكاتبه نمايند.
-1ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺮوط و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺶ ﺳﭙﺮده ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -17به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد
شنبه مورخ 1400/ 9 / 28
-5تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها :ســاعت  11صبح روز یک شنبه از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ﻻزم ﺑﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺰاﻳﺪه و
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﻲ .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ روزه در وﻗﺖ اداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪ
مورخ-2ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
سامانه :
عضويت در
مراحل
ﻣﻮردانجام
زﻣﻴﻨﻬﺎيجهت
ســامانه ستاد
اطالعات تماس
دﻫﻨﺪﮔﺎنبود
 1400/9/28خواهد
سامانه  1456مي باشد.
راهبري و
تلفن مركز
1400/9/21
یکشنبه
صبح روز
ﺷﻬﺮداريساعت
بازديد از محل :
 -6تاريخ
پشتيبانيﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
52824182
-52822967
مورخ-071
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي
ﺑﺎﺷﻤﺎره
ﻣﺮاﺟﻌﻪ 9و ﻳﺎ
واﺣﺪ اﻣﻼك
-7نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر :وفق اسناد مناقصه خواهد شناسه آگهی1233126 :
شركت برق منطقه اي فارس
بود -3ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
(آگهي ﺿﺒﻂ
-4ﺳﭙﺮده ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري
مزايده عمومي)
تجدید

نوبت دوم1400/9/20 :
نوبت اول1400/9/13 :
شوراي اسالمي شــهر مهر در نظر دارد تعداد 5قطعه زمين از
1400/04/29
شماره
مصوبه
اســتناد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ مهر به
شهرداري
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
284مورخاﻋﻼم
ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻲ
ﺻﻮرت
را ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد
-5ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ
امالك شــهرداري(تفكيكي آقایان عالمه برزگرزاده،تقوی زاده،رستم گله داری را با شرايط و مشخصات ذيل به فروش برساند.
پيشنهاددهندگان بايستي  5درصد قيمت پايه را براي هر قطعه زمين به حساب سپرده شماره  0105599749008به نام شهرداري
-6ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و داراﻳﻲ و ﺷﻬﺮداري و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
مهر (سيبا ملي) واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
-1به پيشنهادات مشروط و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ﻳﻜﺠﺎ ﭘﺲ
ﺻﻮرت
ﻣﺰاﻳﺪه
نقشــهﻣﻲ
رويتدرﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺮﻧﺪهبهﺷﺪن
-2پيشــنهاداﻣﻼك
-7ﺑﻬﺎي
ﮔﺮدد.قطعه زمينهاي مورد مزايده و راهنمايي الزم به واحد
تفكيكي
منظور
وقتازاداري
روزه در
توانندﺑﻪهمه
ﻣﻮردمي
دهندگان
امالك شهرداري مراجعه و يا باشماره تلفن هاي  52824182-52822967-071تماس حاصل فرمايند.
ﻧﺸﺮاست .
مختار
پيشنهادات
قبول يك يا
ﻣﻲرد يا
-3شهرداريندر
آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪت  10روز ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري ﺗﺤﻮﻳﻞ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ
كليهﺧﻮد را از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ
-4سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
-5متقاضيان مي توانند پيشنهاد خود را به صورت كلي يا جزيي اعالم فرمايند.
-6هزينه هاي ثبتي ،نقل و انتقال و دارايي و شهرداري و غيره بر عهده بنده مزايده مي باشد.
-7بهاي امالك مورد مزايده به صورت يكجا پس از برنده شدن متقاضي دريافت مي گردد.
متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت  10روز به امور مالي شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻧﻮع

1

5

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ع ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻋﻼﻣﻪ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

307.40

2

7

ﺑﻠﻮار اﻧﺘﻈﺎم –ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﺮزﮔﺮزاده

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

287

2/420/000/000

3

51

ﺑﻠﻮار آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ –ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

250

1/850/000/000

92/500/000

4

39

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ،ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ رﺳﺘﻢ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

300

1/470/000/000

73/500/000

ﻗﻄﻌﻪ

ﺗﻘﻮيزاده
ﮔﻠﻪ داري

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

5%ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

1/910/000/000

95/500/000

121/000/000

ﻗﻄﻌﻪ)ﻣﺘﺮ(

ﻗﻄﻌﻪ رﻳﺎل

ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ رﻳﺎل

شهرداری مهر

شناسه آگهی1233120 :
ﺷﻬﺮداري ﻣﻬﺮ

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالسه  980663مورخ  1398/5/22بدینوسیله به آقایان -1علیرضا -2علی اکبر -3خانم فریده همگی محمودیان فرزند مرتضی
ابالغ و اخطار میگردد حداکثر ظرف مهلت  5روز از تاریخ انتشــار این آگهی جهت انتقال میزان  150مترمربع مشاع از  1217سهم عرصه اعیان پالک
ثبتی  7105واقع در بخش  1شیراز که به پالک  236فرعی از  7105اصلی تغییر یافته است با حفظ حقوق مرتهن به نام محکوم له خانم بهجت جواهری
پور در دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  4مجتمع پزشکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای
احکام به قائم مقامی شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /4900م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034000980هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی لطافت زارع فرزند کاوس به شماره شناسنامه 9
صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  133/40مترمربع
پالک  2377فرعی از  2148اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2148
اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک رســمی عبدالمجید
دهقانی به متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ 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 اول1400/9/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/28 :
/4897م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهي مناقصه عمومي
1400-941

نوبت اول 1400/9/11 :روزنامه تماشا
نوبت دوم 1400/9/13 :روزنامه عصرمردم
شهرداري شيراز در نظر دارد خدمات عمومی شامل تنظیفات،
پیش خدمتی و امور آبدارخانه جهت دوائر مختلف شهرداری را
از طريق مناقصــه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد .لذا
از كليه شــركتهاي خدماتي داراي صالحيت معتبر از اداره كل
تعاون ،كار ورفاه اجتماعي استان فارس دعوت بعمل مي آيد .با
توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز
ابتدای بلوار چمران حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری
شیراز مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر
شماره تلفن  36292085آماده پاسخگوئي ميباشد.
 مبلغ برآورد  903/366/737/805 :ریال
 مدت انجام کار  :يکسال شمسی می باشد.
 شــرکتهایی که مجوز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ســایر
اســتانها را داشته باشند می بایســت مجوز فعالیت در استان
فارس را ،از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان فارس اخذ و
همراه اسناد در پاکت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت پاکت
پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد.
 هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت ،پرداخت نخواهد شد.
 مبلغ تضمين شــركت در مناقصه مبلغ  45/169/000/000ریال
است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد
مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
 الف  -ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما ب – فيش واريز شده
به حساب ســپرده  700791888145بانک شهر شعبه چمران
بنام شهرداری

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  140060311035002901مورخ  1400/7/6موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000890هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای شهریار منفرد داریونی به شماره شناسنامه  3331کدملی
 2293339963صادره از شیراز فرزند علی حسین در ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  347/35مترمربع به پالک  9/3748مفروز و
مجزی شــده از پالک  9/39واقع در فارس بخــش  3حوزه ثبت ملک
شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای حسن فرهادی یادکوری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/13 :
/4867م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 جهت اخذ اسناد مناقصه  ،شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده
به آدرس شــیراز – ابتدای بلوار چمران – ســاختمان معاونت
مالی و اقتصادی شهرداری – دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه
نمایند.
 آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات روز سه شنبه تا ساعت
 14:15مورخ  1400/9/ 23به آدرس  :دبیرخانه اداره قراردادها
واقع در ابتدای بلوار چمران ،ساختمان معاونت مالی و اقتصادی
می باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات ســاعت 13روز چهارشــنبه مورخ
 1400/9/24در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری
واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها دو ماه می باشد و پاکت ها می بایست
بصورت الک و مهر شده تحویل گردد.
 کمســیون مناقصه از روز قرائت پیشــنهادها حداکثر ظرف
مــدت  7روز کاری نظر خود را اعالم مــی نماید و در صورت
لزوم با مجوز شهردار تا  10روز دیگر قابل تمدید می باشد.
 بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در
سایت  vendor.shiraz.irمی باشند.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت
شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1233338 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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فروش فوق العاده امالک و آگهی
مستغالت (مزایده شماره  7امداد فارس)
 28ربیعالثانی 1443

شنبه  13آذر 1400

فروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  7امداد فارس)

کمیته امداد امام خمینی (ره) اسیتا فیارس در نظیر دارد تعیداد از امیالک خیود یه شیرل یی
مزایده کتب

Dec 4، 2021

سال بیست و ششم شماره 7356

ه فروش رساند .

لذا متقاضیا خرید م توانند را

ازدید از امیالک میورد نظیر و کسی

را از طریی

اطالایات یشیتر از نویوه رگیزار

رگیزار

و اخیذ یر

به 13
کتبیالی
مزایده 8
از سیاا
همیه روزه
/23
تعدادی/از/09
تیاری 13
اسیناد
دریافی
امام در
شیرک
فروش
برگزاری
1400طریق
/09را از
ذیل
لغایی شرح
1400خود به
امالک
نظرازدارد
فارس در
مزاییده واستان
خمینی (ره)
شرایطامداد
کمیته
برساند.
واحد پشتیبان کمیته امداد استا فارس یه ددرس زییر مراجعیه و ییا میدارک و فیرم هیا مر وطیه را از سیای معرفی
ه
خرید میتوانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری و اخذ برگ شرایط شرکت
متقاضیان
لذا
شده اخذ نمایند.
در مزایده و دریافت اسناد از تاریخ  1400/09/13لغایت  1400/09/23همه روزه از ساعت  8الی 13به واحد پشتیبانی کمیته امداد
مالحظات :
استان فارس به آدرس زیر مراجعه و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
 )1متقاضیا را شرک در مزایده م ایس سپرده ا ه میزا  5درصید ییمی پاییه مزاییده موید میوردنظر خیود را طی
مالحظات:
نمیوده و
فیارس
امیداد
پشیتیبان
واحید
میزان و5توویی
فارس تهییه
(ره) استا
امداد امام
وجه کمیته
چد انک
بانکی
طی چک
اسیتا خود را
موردنظر
مزایده ملک
پایه
درصد قیمت
سپرده ای به
خمینبایست
مزایده می
شرکت در
متقاضیاندربرای
)1
وجهدریاف
رسید
نمایند.امام خمینی (ره) استان فارس تهیه و تحویل واحد پشتیبانی امداد استان فارس نموده و رسید دریافت نمایند.
کمیته امداد
در
شرکت
شرایط
شده
امضاء
فرم
و
قیمت
پیشنهاد
شده
تکمیل
فرم
همراه
،به
رنگ)
(قرمز
ماخوذه
سپرده
رسید
بایست
ی
م
)2متقاضیان
ایس رسید سپرده ماخو ه (یرمز رنی))  ،یه همیراه فیرم تکمیی شیده پیشینهاد ییمی و فیرم امایاش شیده
)2متقاضیا
یکساعت قبل
تا
آن
روی
بر
متقاضی
خانوادگی
نام
و
نام
فقط
درج
از
پس
و
داده
قرار
پیشنهادات
مخصوص
پاکت
داخل
را
مزایده
در
شرک در مزایده را داخ پاک مخصیو پیشینهادات ییرار داده و پی از در فقیط نیام و نیام خیانوادگ متقاضی
شرایط
از باز گشایی پاکات ،داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
ر رو د تا یکساا یب از از گشای پاکات ،داخ صندوق پیشنهادات انداخته شود.
 )3فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.

 )3فروشنده در رد یا یبول ید یا کویه پیشنهادات واصوه و همچنین تمدیید مهوی
مختار اس .

 )4پیشنهادات فاید سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه ااتبیار سیایط و تکمیی راایی

ردیف

شماره پالک

1

515/457

2

10212/282
4605/1و4604/1/27

7
8
9

10

شیراز  ،شهر خانه زنیا

جهرم  ،خیا ا فرص

شمال ،کوچه 8

سپیدا  ،کمر ند ،مهمانسرا

385/799

شیراز ،خیا ا خاکشناس

562/1395

شیراز ،خیا ا خاکشناس

562/1396

1500

212

230

سپیدا  ،کمر ند  ،خوا گاه رادرا

700/691

(مترمر ع)

وانات  ،خش سرچها ،شهر کره ا خیا ا حافظ

ایوید،خیا ا ه رت،خوا گاه یدیم کمیته امداد

اایا

(مترمر ع)

1485

ن ریز ،یارویه ووار خروج شهر

4877/918

5

ارصه

شیراز  ،روستا ریچ ،کهمره سرخ

فاید سند

4
6

ددرس

فاید سند

3

مساح

3066.6
2800

248.13

2010.45
185.11
-

-

137
-

1034
-

1405
220

163.38
138.93

شیرک

مدیاد فیرم هیا

در

الزام اس
میگردد
پشتیبان ارائه
فاقدواحد
طری
مزایده که از
مشروط .از درجه اعتبار ساقط و تکمیل رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که
مبهم و
مخدوش و
سپرده و یا
پیشنهادات
)4
شخصیارائه می
پشتیبانی
) 5طریق
از
است .فیرم شیرایط شیرک در مزاییده را یه مهیر و امایاش مسیلولین ییر ط
الزامی یی
گردد ایس
حقوی م
واحددارا
متقاضیا
متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند.
)5
رسانند.
 )6حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ
 )6حاور کویه شرک کنندگا یا نماینده دنا در جوسه مزایده دزاد اسی و ایدم حایور هیر یید ییا کوییه شیرک کننیدگا
ادعائی از طرف آنان نخواهد بود
موج هیچ اداائ از طرف دنا نخواهد ود
 )7توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط
سیتو توضییوات هیر موید توجیه وضیمن راایی مدیاد منیدر در
اطالاات
نظر ه
موترم
توصیه
)7
حتماً
مندرعملدرآورند
بازدید به
متقاضیامورد
شوداز ملک
درممزایده
شرکت
حداکثره ام
متقاضی ازدید
سپردهنظر حتماً
مود مورد
در از
مزایده
برندهدر
صورتشرک
 )8درشرایط
ر
دورند 5روز کاری عودت داده خواهد شد.
ظرف مدت
مزایده
نشدن
www.ecemdad.ir:
اینترنتی
آدرس
237
داخلی
071
32305610
تماس:
تلفن
)8در صورت رنده نشد در مزایده سپرده متقاض حداکثر ظرف مدت  5روز کار اودت داده خواهد شد .
ساعت
برگزاری مزایده :
زمان
www.ecemdad.ir : 10
اینترنت
1400/09/24ددرس
چهارشنبه داخو 237
071 32305610
تودن تماس :
محل برگزاری مزایده :شیراز  -خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – طبقه سوم
زما
مو

رگزار مزایده  :چهارشنبه  1400/09/24ساا

10

رگزار مزایده :شیراز  -خیا ا کریم خا زند – رو رو

لیس امالک مزایده شماره  7امداد فارس
مساح

مزاییده ییا ا ایال د

یه هیر شیک م یاز و

یمارستا شهید فقیه

کار ر

توضیوات

شرایط پرداخ

مسکون

*توضیوات

 % 100نقد

ادار

ساختما یدیم کمیته امداد*توضیوات

ادار

ساختما یدیم کمیته امداد*توضیوات

زراا

*توضیوات

خوا گاه(دموزش )
ادار

 100متر مر ع ارید ساز *توضیوات
زمین

خوا گاه(دموزش )

*توضیوات

ادار (مهمانسرا)

*توضیوات

مسکون

*توضیوات

مسکون

*توضیوات

 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد

– طبقه سوم

شرایط تووی

ییم

پایه مزایده

(ریال)

8.761.500.000

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

45.382.000.000

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

60.554.050.000

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

پ

از پرداخ ک ثمن معاموه

13.370.000.000
5.216.500.000

5.213.220.000
9.900.000.000

7.627.750.000
49.000.000.000

43.750.000.000

* توضیحات :

* توضیحات:
میباشد.
خریدار
عهده
بعد به
عوارضقبل و
عوارضو نوسازی
ساختمانی و
ساختمانی ،سهم
درآگ
شدهاین
شده در
امالک
مربوط 10
مربوط به
های
حریم وهزینه
طرحو وحریم و
هرگونهطرح
-1هرگونه
-1
خریدار میباشد.
عهده
بعد به
قبل و
نوسازی
ساختمانی
عوارضعوارض
خدمات ،خدمات،
ساختمانی ،سهم
پایانکارپایانکار
هزینههزینه
شاملشامل
هیآگهی
این
درجدرج
امالک
ردیفردیف
به 10
های
هزینه
باشد.باشد.
خریدار می
هزینههزینه
برعهده و با
افرازی
سندسند
صدور
افراز و
تفکیک و
مراحل
طیطی
که که
آنست
جنوبی
ضلع
دردر
مسکونی
خریدار می
برعهده و با
افرازی
صدور
افراز و
تفکیک و
مراحل
آنست
جنوبی
ضلع
کاربریمسکونی
515/باباکاربری
515/457
ثبتی457
پالکثبتی
قسمتیازازپالک
یک ،قسمتی
شمارهیک ،
ردیف شماره
 -2ردیف
-2
 -3ردیف های شماره 2و  ،3فاقد سند ،پروانه ساختمانی و پایانکار می باشند ،ردیف  3واقع در شهر خانه زنیان به میزان  183.6متر مربع آن مورد مسیر دارد که برعهده و با هزینه خریدار می باشد.
 -3ردیف های شماره 2و  ، 3فاقد سند ،پروانه ساختمانی و پایانکار میباشند ،ردیف  3واقع در شهر خانه زنیان بمیزان  183.6متر مربع آن مورد مسیر دارد که برعهده و با هزینه خریدار می باشد .
 -4ردیف شماره  ،4خارج از محدوده خدماتی شهر -داخل حریم شهر قطرویه و فاقد کاربری می باشد.
 -4ردیف شماره  ، 4خارج از محدوده خدماتی شهر -داخل حریم شهر قطرویه و فاقد کاربری میباشد.
 -5ردیف شماره  ،5دارای پروانه ساختمانی -یکدستگاه ساختمان با اسکلت فلزی در دو طبقه (زیر زمین و همکف) و فاقد پایانکار می باشد.
باشد.میباشد.
پایانکار
همکف) و
صورتزمین و
طبقه ( زیر
فلزی در دو
اسکلت
ساختمان با
کاربریساختمانی
دارای پروانه
ردیف شماره
-5
فاقد می
پایانکار
اداری و فاقد
ساختمانی به
پروانه
دارای
یکدستگاهاعیانی ولی
فرهنگی– -واجد
شماره  ،،75دارای
-6ردیف
است و فاقد پروانه ساختمانی و پایانکار می باشد.
شده
گرفته
نظر
در
رودخانه)
سبز
(حریم
سبز
فضای
کاربری
صورت
به
تفصیلی
طرح
ضوابط
اساس
بر
،
8
شماره
-7ردیف
-6ردیف شماره  ، 7دارای کاربری فرهنگی  -واجد اعیانی ولی دارای پروانه ساختمانی به صورت اداری و فاقد پایانکار میباشد.
 -8ردیف شماره  9آگهی ،دارای انباری به مساحت  2.68متر مربع (قطعه 7در همکف) و پارکینگ به مساحت 12.10مترمربع (قطعه 21در زیر زمین  )1می باشد.
-7ردیف شماره  ، 8بر اساس ضوابط طرح تفصیلی به صورت کاربری فضای سبز (حریم سبز رودخانه) در نظر گرفته شده است و فاقد پروانه ساختمانی و پایانکار میباشد .
 -9ردیف شماره  10آگهی ،دارای انباری به مساحت  2.44متر مربع (قطعه 11در همکف) و پارکینگ به مساحت  12.64مترمربع (قطعه  19در زیر زمین  ) 1می باشد.
 -8ردیف شماره  9آگهی ،دارای انباری بمساحت  2.68متر مربع (قطعه 7در همکف)و پارکینگ بمساحت 12.10مترمربع (قطعه 21در زیر زمین  ) 1می باشد.

 -9ردیف شماره  10آگهی ،دارای انباری بمساحت  2.44متر مربع (قطعه 11در همکف)و پارکینگ بمساحت  12.64مترمربع (قطعه  19در زیر زمین  ) 1می باشد.

یکدیگر احترام بگذاریم

با رعایت کردن

پروتکل های بهداشتی به

آگهی مناقصه مرحله اول

شــهرداری نوجین در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسالمی
شهر نوجین ،انجام امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
شهری را از طریق مناقصه به یک شرکت واجد شرایط به صورت حجمی واگذار نماید لذا از
کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید پس از درج این آگهی جهت تحویل
گرفتن اســناد مناقصه و جزئیات آن و تحویل دادن پیشنهادات به واحد امور قراردادهای
شهرداری نوجین مراجعه یا با شماره تلفن  07138763239تماس حاصل نمایند.
-1متقاضیان می بایســت پاکت حاوی فیش واریزی سپرده به مبلغ  450/000/000میلیون ریال
به شماره حســاب  0106332534004نزد بانک ملی شعبه فراشــبند یا ضمانتنامه شرکت
در مناقصه یا چک تضمین شــده بانکی و مدارک دال بر صالحیت و تجربه کاری شــرکت
و پیشــنهادات قیمت خود را حداکثر تا ده روز پــس از درج آگهی نوبت دوم در دبیرخانه
شهرداری نوجین ثبت و به امور مالی تحویل نمایند( .در قالب پاکتهای الف-ب-ج)
-2ســپرده شــرکت در مناقصه نفرات اول و دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند به نفع شهرداری نوجین ضبط خواهد شد.
-3هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-4ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.
تاریج درج آگهی نوبت اول1400/9/6 :
تاریخ درج آگهی نوبت دوم1400/9/13 :
آخرین مهلت تحویل پاکات :پایان وقت اداری 1400/9/24
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات :ساعت  10صبح 1400/9/25
شناسه آگهی1230597 :
/5214م الف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر نوجین

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-940

نوبت اول 1400/9/11 :روزنامه طلوع
نوبت دوم 1400/9/13 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري شــيراز در نظر دارد خدمات عمومی اداری جهت دوائر
مختلف شهرداری را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار
نمايد .لذا از كليه شــركتهاي خدماتــي داراي صالحيت معتبر از اداره
كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي دعوت بعمــل مي آيد .با توجه به موارد
ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شــیراز ابتدای بلوار چمران
حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز مراجعه نمايند .ضمن ًا
در صورت نياز به اطالعات بيشــتر شــماره تلفن  36292085آماده
پاسخگوئي ميباشد.
 مبلغ برآورد  2/297/833/871/479 :ریال
 مدت انجام کار  :يکسال شمسی می باشد.
 هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت ،پرداخت نخواهد شد.
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  114/892/000/000ریال است كه
بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت
(الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
 الــف  -ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما ب – فيش واريز شــده به
حساب سپرده  700791888145بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 شــرکتهایی که مجوز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان فارس را

نداشته باشند می بایســت مجوز فعالیت در استان فارس را ،از اداره
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس اخذ و ارائــه نمایند در غیر
اینصورت پاکت پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز سه شنبه تا ساعت  14:15مورخ
 1400/9/23بــه آدرس :دبیرخانه اداره قراردادها واقع در ابتدای بلوار
چمران ،ساختمان معاونت مالی و اقتصادی می باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات ســاعت  13روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24
در محل ســالن جلسات اداره کل حقوقی شــهرداری واقع در چهارراه
خلدبرین می باشد.
 مدت اعتبار پیشــنهادها دو ماه می باشــد و پاکت ها می بایســت
بصورت الک و مهر شده تحویل گردد.
 کمسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت  7روز
کاری نظر خود را اعالم می نماید و در صورت لزوم با مجوز شهردار تا
 10روزدیگر قابل تمدید می باشد.
 هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد در اینصورت
سپرده مسترد می گردد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 آگهــی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســامانه شــفافیت
شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1233285 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

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

نوبت دوم 1400 /09 /13:
نوبت اول 1400 /09 /06:
شــهرداري صدرا در نظر دارد مزايده عمومي فروش  50هزار تن مصالح بيس را طبق برآورد و مشــخصات قيد شده در اسناد مزايده ،از
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران
و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و
الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاالكترونيكي راجهت شركت در مزايده محقق
سازند.
 - 1برآورد اوليه كل :طبق نرخنامه مصوب انجمن شن و ماسه شهرستان شيراز  40،000،000،000ریال مي باشد.
 - 2مبلغ تضمين شــركت در مزايده 2،000،000،000ريال مي باشــد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه يا فيش واريزي نقدي به حســاب
 100830670088بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.
 - 3مبلغ خريد اوراق مزايده  1،500،000ريال به حساب  100805891412نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران مي باشد .
 - 4سپرده نفرات اول  ،دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 - 5هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 - 6شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
 - 7ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 - 8تاريخ انتشار مزايده درسامانه تداركات الكترونيكي دولت روز شنبه تاريخ  1400/09/6مي باشد.
 - 9آخرين زمان مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت تا ساعت  19عصر روز شنبه مورخ  1400 /09 /13مي باشد.
 - 10آخرين زمان مهلت ارائه پيشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ  1400/09/23مي باشد.
 - 11زمان بازگشايي پاكت ها ساعت  11صبح روز سه شنبه مورخ  1400 /09 /23مي باشد.
متقاضيان مي بايست مدارك مربوط به پاكتهاي الف – ب – ج در سامانه بارگذاري نمايند ،شهرداري طبق قانون از دريافت حضوري پاكات معذور مي باشد
و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در ســايت (پاكت الف) به صورت فيزيكي تا ساعت  10صبح روزسه شنبه مورخ  1400 /09 /23در پاكت سربسته
و با درج كامل مشــخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا به آدرس زير تحويل نمايند.آدرس :استان فارس – شهر صدرا – بلوار
پاسداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا-كدپستي 7199433869شماره تماس  071-36410334واحدقراردادها اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام
مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام85193768-88969737 :
بهزاد پرنیان
شناسه آگهی1228839 :
شهردار صدرا

آگهي مناقصه عمومي
1400-937

نوبت اول ۱۴۰۰/۰9/11 :روزنامه طلوع
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰9/13 :روزنامه عصرمردم
شهرداري شيراز در نظر دارد اجرای خط انتقال آب بلوار فضیلت را از
طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه پيمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل مي آيد.
اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته ابنیه از سازمان برنامه و
بودجه یا اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته آب از سازمان
برنامــه و بودجه یا اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشــته
تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه،
با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:شیراز  ،خیابان
ســاحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری منطقه
ســه مراجعه نمايند .ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشــتر شماره
تلفن 071-32263208 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد7/191/966/006 :ریال
 مدت قرارداد  4 :ماه
 محل انجام کار :بلوار فضیلت
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  360/000/000ريال بصورت ضمانت نامه
بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه کریم خان
زند شماره حساب  ۷۰۰۷۸۶۵۱۱۴۰۵بنام شهرداری شيراز برندگان اول
و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به
ترتيب ضبط خواهد شد.

 در زمــان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اسناد مناقصه با مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر،
کارت شناسایی و رســید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس( :خیابان
ســاحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری منطقه
سه) اقدام گردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :تا ساعت  14:15روز سه شنبه مورخ
 ۱۴۰۰/۰۹/23به آدرس خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن
حمزه  -شهرداری منطقه سه می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات :روز چهار شنبه ساعت  ۱۳:۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۹/24
در محل شــیراز چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  ۳ماه  ۰روز ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1231474 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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شنبه  13آذر    1400

 28ربیع الثانی 1443

 78فوتی جدید کرونا در کشور
 ۳۶۰۳بیمار جدید کرونایی در  ۲۴ساعت

وزارت بهداشت از شناسایی ۳هزار و  ۶۰۳مورد
مبتالی جدید به کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت
خبــر داد و اعالم کرد کــه در این مدت  ۷۸نفر
به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دست
دادهاند که با این حســاب مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۳۰هزار و  ۶۶نفر رسید.
بــه گزارش ایســنا ،مرکز روابــط عمومی و

اطالع  رســانی وزارت بهداشت اعالم کرد :از روز
پنجشــنبه تا دیروز  ۱۲آذر  ۱۴۰۰و بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ۳ ،هزار و  ۶۰۳بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
 ۶۴۹نفر از آنها بســتری شــدند .بر این اساس
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۲۹هزار و  ۱۹۹نفر رسید.

در طول  ۲۴ساعت ۱۳ ،استان کشور مرگ و میر
صفر و یک نفر داشــته اند؛ استانهای خراسان
جنوبی ،سمنان ،خراسان شمالی ،بوشهر ،اردبیل،
کردستان ،گلســتان و مازندران ،هیچ موردی از
مــرگ و میر ثبــت نکرده اند و در اســتانهای
سیستان و بلوچســتان ،زنجان ،هرمزگان ،قم و
خوزســتان ،فقط یک بیمار کرونایی جان خود را
از دست داده است.
از ابتدای همه گیری کرونا در کشور تا کنون
 ۵میلیــون و  ۹۰۸هــزار و  ۹۰۱نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
در حال حاضر نیز سه هزار و  ۲۹۶نفر از بیماران
مبتال بــه کووید ۱۹در بخش های مراقبت های
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت تا کنون
 ۳۹میلیون و  ۹۳هزار و  ۳۵۵آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین در حال حاضر هیچ یک از شهرهای
کشــور در وضعیت قرمز نیست ،اما  ۲۲شهر در
وضعیــت نارنجی ۲۰۷ ،شــهر در وضعیت زرد و
 ۲۱۹شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

گزارش رسمی " ُامیکرون" در  ۳۱کشور
رییــس مرکــز تحقیقات ویروس شناســی
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی با بیان
اینکــه وقتی که اُمیکــرون را در چهارگوشــه
جهان میبینیم ،به این معناست که این ویروس
گســترش دارد ،گفت :باید توجه کــرد که این
آمارها واقعی نیستند و شناسایی موارد به نظارت،
پایش ژنتیکی کشورها و  ...بستگی دارد؛ بنابراین
مطمئنا تعداد موارد ابتال به اُمیکرون بیش از این
است.
دکتر علیرضا ناجی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
ویژگیهــای واریانت اُمیکــرون ویروس کرونا،
گفت :در حال حاضر اطالعات زیادی از ســویه
اُمیکرون نداریم و به نوعی با یک خأل اطالعاتی
دربــاره اُمیکرون ،مواجهیــم .بنابراین باید زمان
ورود اُمیکرون به ایران دور از انتظار
بگذرد تا مطالعات ،تصویرســازیهای معمول و نیست
آزمایشات الزم ،انجام شود تا بتوان درباره اینکه
وی گفــت :در عین حال خیلــی دور از ذهن
ُ
باالیی
این ســویه چقدر میتوانــد انتقالپذیری
نیست که واریانت امیکرون وارد ایران شده باشد،
شدیدتری
داشته باشــد ،چقدر میتواند بیماری
اما هنوز آن را شناســایی نکرده باشیم .باید توجه
بدهــد و چقدر میتواند از سیســتم ایمنی گریز کرد که موارد اُمیکرونی که در کشــورهایی مانند
کند ،اظهار نظر کنیم.
هلند یا هنگکنگ و  ...گزارش شده است ،از نظر
گزارش اُمیکرون در  ۳۱کشور
زمان نمونهبرداری از بیماران ،حتی از آفریقا هم
وی افزود :البته آنچه که مشــخص اســت ،جلوتر است .جالب اســت که منشاء این واریانت
گسترشی اســت که این ویروس در سراسر دنیا را از آفریقــا میدانیم و گزارشهای زیادی هم از
پیدا کرده است؛ بهطوری که اکنون  ۳۱کشور آن آفریقای جنوبی و کشورهای جنوب آفریقا مبنی بر
را گزارش کردهاند و ۳۷۹مورد ابتال به اُمیکرون شناســایی این واریانت شده است ،اما گستردگی
رسما اعالم شده اســت که مطمئنا میزان موارد این ویروس باتوجه بــه زمانهایی که میبینیم،
بیش از این تعداد است .به عنوان مثال نمونهای احتماال بیش از این است و باید جدی گرفته شود.
که در بلژیک مثبت شد ،مربوط به مسافری بوده
فرار قویتر "اُمیکرون" از سیســتم
که از مصر به این کشور رفته بود .بنابراین مصر ایمنی نسبت به "دلتا"
هم با اینکه موردی را گزارش نکرده ،اما احتماال
ناجــی با بیان اینکه آنچه مشــخص اســت،
باید این ویروس را داشــته باشد .در حال حاضر این اســت که این واریانت گســتردگی باالیی
اُمیکرون در همه قارههای جهان گزارش شــده دارد ،گفت :باتوجه به موتاســیونهای زیادی که
اســت .به تازگی هم در برزیل دو مورد ابتال به در این ویروس ایجاد شــده ،با مدلســازیهای
کرونای اُمیکرون را شناســایی و اعالم کردند و کامپیوتری که انجام دادند ،به نظر میرســد که
از میان کشورهای همســایه ایران در عربستان احتماال مســری بودنش ،نسبت به سویه ووهان
و امارات نیز این واریانت شناسایی شده است.
بیشــتر اســت .درباره گریز از سیستم ایمنی هم
چرایــی غیرواقعی بــودن
آمارهای
به نظر میرســد که واریانتی باشــد که بتواند به
اُمیکرون
خوبی از سیســتم ایمنی گریز کنــد .از این نظر
ناجــی تاکید کرد :البته باید توجه کرد که این شــاید از دلتا هم باالتر باشــد ،اما درباره میزان
آمارها واقعی نیستند و شناسایی موارد به نظارت ،بیماریزایــی آن باید دو تا ســه ماه صبر کرد تا
پایش ژنتیکی کشورها و  ...بستگی دارد .مطمئنا اطالعات الزم جمعآوری شود.
تعداد موارد ابتال به اُمیکرون بیش از این اســت.
دربــاره مقاومت این واریانت به واکســن هم
وقتی که آن را در چهارگوشه جهان در قارههای شــرکتهای واکسنســازی و محققین مختلف
آســیا ،اروپا ،آمریکای جنوبی و شمالی و آفریقا منتظر هستند تا سرمهای فاز نقاهت افرادی که
میبینید ،به این معناســت که این ویروس این به اُمیکرون مبتال شدند رابه دست آورند و اعالم
مزیت را دارد که پخش شــود و گســترش یابد .کردند که دو تا سه هفته دیگر نتایج اولیه مربوط
به همین دلیل هم خطرناک اســت و باید نسبت بــه این مورد هم اســتخراج میشــود .بنابراین
به آن توجه داشــته باشیم .سادهانگاری کردن و برای شــناخت دقیقتر این واریانــت باید صبر
اعالم اینکه این واریانت بیماری زیادی نمیدهد ،کنیم .درســت است که اعالم شده هنوز بیماری
که امیدواریم اینطور باشــد ،درست نیست .باید وخیمی از این واریانت شــاهد نبودیم ،اما وقتی
توجه کــرد که آنقدر این واریانــت نگرانکننده یک ویروس گســترش یابد و گروههای سنی با
بود کــه با وجود عمر کوتاهی که از شناســایی ریسک باالتر را هم درگیر کند ،میتواند مشکلزا
آن گذشــت ،ســازمان جهانی بهداشت جلسه باشــد و در آن زمان میتوانیم متوجه شویم که
اضطراری گذاشــته و آن را به عنــوان واریانت وضعیتش به چه صورت است.
نگرانکننده ،در کنار بتا ،گاما و دلتا تقسیمبندی
ناجی در پاســخ به اظهاراتی مبنی بر ســه تا
کردند .بنابراین اگر در این زمینه ســادهانگاری و پنج برابر بودن قدرت ســرایت اُمیکرون نســبت
سهلانگاری کنیم،ممکن است پشیمان شویم .بــه دلتا ،گفت :به نظــر نمیآید که چنین چیزی

حادثه درمان سرپایی شدند و  ۱۴نفر بعد از دریافت
اقدامات درمانی مناسب توسط تیم های فوریت  های
پزشــکی به بیمارســتان های ولیعصــر (عج)

فارس
فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در شیراز
متالشی شد

فرمانــده انتظامی اســتان گفت :با تــاش مأموران پليــس مبارزه با
مواد مخدر اســتان  200کیلو حشيش كشف و  11قاچاقچي بينالمللي نيز
دستگير شدند.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با تأكيد بر اينكه مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و سوداگران مرگ با جديت
در دســتور كار پليس است ،اظهار داشــت :پس از چند ماه كار اطالعاتي و
فني ،صبح روز پنجشنبه (يازدهم آذرماه) مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر
استان مطلع شــدند كه اعضاي باند بينالمللي سوداگران مرگ محمولهاي
حشــيش را با يك دستگاه كاميون از استانهاي شرقي بارگيري کرده و در
حال حاضر در شــهرك صنعتي شيراز مخفي شدهاند كه بررسي موضوع را
دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي ســريعا
بــه محل مورد نظر اعزام و موفق شــدند يك دســتگاه كاميون حامل بار
مواد مخدر را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی اســتان خاطر نشــان كرد :ماموران در بازرسي از اين
كاميون  200كيلو حشــيش و  237هزار عدد قــرص كه به صورت كامال
حرفهاي در پوشش پالت حامل هنداونه جاسازي شده بود را كشف كردند.
ســردار حبيبي بــا بيان اينكه در ايــن زمينه  11قاچاقچي دســتگير و
 9دستگاه ســواري پژو پارس ،بياموو سمند متعلق به متهمان نيز توقيف
شــد ،عنوان داشــت :در بررســي تكميلي مشخص شــد كه قاچاقچیان
مواد مخدر و قرصهاي مكشــوفه را در پوشش بار هندوانه به كشورهاي
عربي منتقل ميكردند.
اين مقام ارشــد انتظامي با اشــاره به اينكه متهمان براي انجام مراحل
قانوني تحويل مراجع قضایي شــدند ،از شهروندان خواست ضمن افزايش
همكاري خود با پليس ،ســوداگران مرگ را در رسيدن به اهداف شوم شان
ناكام بگذارند و پليس را در تحقق جامعه اي سالم ياري كنند.

کشف  119ميليارد کاالی قاچاق در فارس

درست باشــد .همچنان باتوجه به اطالعاتی که
داریم به نظر میآید که قدرت سرایت دلتا بیش از
اُمیکرون اســت .البته باید صبر کرد و دید که در
این رقابت کدام یــک از این واریانتها میتواند
برنده شود .در عین حال از روی موتاسیونی که در
اُمیکرون وجود دارد ،به نظر نمیرســد که قدرت
سرایتش باالتر از دلتا باشد ،اما میتوان گفت که
به احتمال قوی اُمیکرون از نظر فرار از سیســتم
ایمنی از دلتا قویتر است.
اُمیکرون و پایان کرونا؟
وی دربــاره برخی اظهــارات مبنی بر ضعیف
بــودن واریانــت اُمیکرون و پایــان کرونا با این
سویه ،گفت :شواهدی مبنی بر چنین اظهارنظری
نداریم .ویروســی مانند اُمیکــرون دارد تمام دنیا
را میگیــرد و تعــداد مواردی کــه در آفریقای
جنوبی از اُمیکرون شناســایی میشــود ،باالتر
از واریانتهــای دیگر بــوده و موجی از افزایش
بســتری در آفریقای جنوبی ایجاد شــده است.
البته آنها واکسیناسیونشان بسیار کمتر از کشور
ما اســت .به همین دلیل تاکید بر واکسیناسیون
بیشتر میکنیم.
کاهش ســرعت واکسیناســیون در
کشور
ناجی گفت :اکنون ما هم در کشــور در زمینه
واکسیناســیون به یک حالت بطئی رســیدیم و
درصد واکسیناســیونمان خیلی باالتر نمیرود و
سرعتش باال نیست .بنابراین باید افراد را تشویق
کرد و حتی قوانینی تعیین کرد که منجر به اجبار
به واکسیناســیون شــود .این موضــوع در همه
جای دنیا وجــود دارد که شــامل همان اعمال
محدودیتهای اجتماعی است و اینکه اگر فردی
بخواهد به یک مــکان عمومی برود ،باید کارت
واکســن داشته باشد یا بســیاری از جاها تمدید
قراردادشان را منوط به واکسن کردند و  ...اینها
اقداماتی اســت که البته برای انســانها زیبنده
نیســت ،اما واقعیت این اســت که باید این کار
انجام شود .زیرا ســامت عمومی در خطر است
و واریانتهایی که ایجاد میشــود ،واریانتهایی
هستند که در جوامعی ایجاد میشوند که نه اقدامات
خاصی برای محدود کردن چرخش ویروس انجام
دادند و نه برنامه درســتی برای واکسیناســیون
دارند .در عین حال این موضوع نشان میدهد که
تمام دنیا باید به هم کمک کنند تا از پیدایش این
واریانتها پیشگیری کنند.

یک کشته و  17مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس اصفهان  -بندر عباس
ایســنا :رییس اورژانس کرمان گفت :ساعت
 ۲:۲۲بامــداد دیروز جمعــه (۱۲آذر ماه) در پی
گزارش واژگونی اتوبوس اصفهان به بندر عباس
در کیلومتر  ۳۵محور شــهربابک به ســیرجان،
ســریع ًا  ۶تیم فوریت های پزشکی با همکاری
مرکــز درمانی ذوب مس خاتــون آباد به محل
حادثه اعزام شدند.
محمد صابری اظهار کرد :این حادثه یک کشته
و  ۱۷مصدوم برجای گذاشت که  ۳نفر در محل
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شهربابک و امام رضا(ع) سیرجان منتقل شدند.
وی افزود :مصدومان این حادثه شامل یک دختر
 ۱۴ساله و بقیه مرد و با رده سنی  ۲۱الی  ۶۵ساله
می باشند .همچنین به علت شدت جراحات وارده
یک مرد با حدود سن  ۵۵ساله در دم جان باخت.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی
اورژانس کرمان ،صابری خاطر نشــان کرد :حال
عمومی  ۵نفر از مصدومان حادثه وخیم گزارش
شده است.

فرمانده انتظامي اســتان از کشف بالغ بر  119میلیارد ریال انواع کاالی
قاچاق خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی ضمن اجراي  72ســاعته طرح هاي
مبــارزه با قاچاق کاال و با همکاری ســایر عوامل انتظامی ،موفق شــدند
 68خودرو سبک و سنگين حامل کاالي قاچاق را شناسايي و توقيف کنند.
وي افزود :در بازرســی مأموران انتظامی از این خودروها ،مقادیر زیادی
انواع کاالی قاچاق و فاقد مدارک قانونی شامل لباس ،نوشیدنی ها ،احشام،
لوازم بهداشتی و آرایشی و  ...کشف شد.
ســردار حبیبی ارزش کاالهاي قاچاق را بنا به اظهار نظر کارشناســان
مربوطــه بالغ بــر  119میلیارد ریــال عنوان کرد و اظهار داشــت :در اين
خصوص  79متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

توقيف كاميون و كشف  15ميليارد كاالي قاچاق

فرمانده انتظامي رســتم گفت :ماموران يگان امداد اين شهرستان موفق
شــدند در بازرســي از يك دســتگاه كاميون انواع كاالي قاچاق به ارزش
 15میلیارد ریال كشف كنند.
ســرهنگ محمدجواد اسالمی مهر در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران يگان امداد رســتم هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محور بوشهر -شيراز به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي تصريح كرد :در بازرســي از آن خودرو يك هزار و  528عدد كاالي
قاچاق شــامل :مودم ،اســپیکر ،عینک آفتابی ،آب میوهگیری ،جارو برقی،
تســت فشارخون ،رادیو شــارژی ،خردکن میوه ،قهوهساز و مانیتور خارجي
قاچاق كشف شد.
فرمانده انتظامي رستم با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را

 15میلیارد ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در این خصوص راننده برای
انجام مراحل قانوني تحویل مراجع قضایی شد.

كشف كاالي قاچاق در پاسارگاد

فرمانده انتظامي پاســارگاد از توقیف  ۲دســتگاه سواری و كشف انواع
كاالي قاچاق به ارزش  2ميليارد ريال در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران پليس آگاهي شهرستان پاسارگاد در اجرای طرح مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز هنگام نظارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي
مواصالتي به  ۲دســتگاه سواری حامل بار مشــكوك شدند و آنها را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شدند در بازرسي از اين خودروها يك هزار
و  970عــدد لوازم جانبی تلفن همراه و  200قوطی لوازم آرایشــی خارجي
قاچاق جهت تقویت مو کشف كنند.
فرمانده انتظامي پاســارگاد با بيان اينكه در اين راســتا  2نفر دستگير و
به مرجع قضایي معرفي شــدند ،افزود :ارزش اين محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان  2ميليارد ريال برآورد شده است.

كشف چوب و ذغال بلوط قاچاق در کازرون

فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون از کشــف  22تن و  435کیلوگرم
چوب و ذغال بلوط قاچاق در بازرسی از یک گاوداری خبر داد.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،بیان داشــت :ماموران اين فرماندهي با اقدامات فني از دپو چوب و
ذغال بلوط قاچاق در یک گاوداری مطلع شــدند و موضوع را در دستور کار
خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران پــس از هماهنگي با مقام قضایي به همراه نماينده
اداره منابع طبيعي به محل مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن مكان موفق
شدند  22تن و  435کیلوگرم چوب و ذغال بلوط قاچاق کشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان کازرون با بيان اينکه کارشناسان ارزش اموال
مکشــوفه را  4ميليارد و  600ميليون ريال برآورد کردهاند ،اظهار داشت :در
اين رابطه یک نفر دستگير و به مراجع قضایي معرفي شد.

كشف  5ماينر قاچاق در استهبان

فرمانده انتظامي اســتهبان از کشف  5دســتگاه ماينر قاچاق به ارزش
يك ميليارد و  200ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ حســين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان داشــت :در اجرای طــرح مبارزه با اخاللگــران ارز ،مأموران انتظامي
کالنتری ايج با اقدامات فني و تخصصي از اســتفاده غيرمجاز دستگاههاي
ارز ديجيتال در يك باغ مطلع شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود
قرار دادند.
وي افــزود :مامــوران پس از هماهنگي با مقــام قضایي به محل مورد
نظر اعزام و در بازرســي از آن باغ موفق شــدند  5دستگاه ماینر قاچاق را
كشف كنند.
فرمانده انتظامي اســتهبان با بیان اينكه در اين رابطه يک نفر دستگیر و
پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی معرفي شد ،بيان كرد :كارشناسان
ارزش اموال مكشوفه را يك ميليارد و  200ميليون ريال برآورد كردهاند.

كشف ترياك داخل باك خودرو

فرمانده انتظامي داراب از توقيف سواري  405و كشف  14كيلو و  360گرم
ترياك در بازرسي از باك آن خبر داد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افزود :ماموران انتظامي پاسگاه رستاق داراب در اجراي طرح مقابله با ورود
مواد مخدر و نظارت بر خودروهاي عبوري ،به يك ســواري  405مشکوک
شدند و آن را با اقدامات فني و تخصصي توقيف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين خودرو  14كيلو و  360گرم ترياك
كه به طرز ماهرانهاي در باك جاســازي شده بود ،كشف شد ،تصريح كرد:
در اين خصوص  2نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شدند.

رییس پلیس بینالملل ناجا خبر داد:

استرداد متهم کالهبردار  ۴۰۰میلیون دالری
ایرنــا :رییــس پلیــس بینالملــل ناجــا از
دستگیری و استرداد فردی به اتهام کالهبرداری
 ۴۰۰میلیون دالری به کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایرنا ،ســردار هادی شــیرزاد
اظهارداشت :براساس دســتور مقامات قضایی،
فــردی به اتهام کالهبرداری بــه همراه  ۱۵نفر
دیگر با تشــکیل شــرکتهای صوری متعدد با
اســتفاده از جعل اسناد و ادعای فعالیت در زمینه
واردات کاال بــه مبلــغ  ۴۰۰میلیون دالر تحت

پیگرد قرار گرفت.
وی افزود :بر اساس تحقیقات صورت گرفته
مشــخص شــد ،متهم به یکی از کشــورهای
منطقه متواری شده اســت پلیس بینالملل ناجا
با اســتفاده از ظرفیتهای موجود در بانکهای
اطالعاتی ســازمان اینترپــل و هماهنگیهای
الزم بــا مراجــع مربوطــه داخلــی و خارجی،
علیه وی اعالن قرمز صادر و متعاقب ًا متهم را در
کشور محل اختفاء ردیابی کرده و مورد شناسایی

قرار داد.
رییــس پلیــس بینالملل نیــروی انتظامی
خاطرنشان کرد :این متهم بر اساس اعالن قرمز
صادره و هماهنگیهای انجام شــده با پلیس آن
کشور ،دستگیر شد.
سردار شیرزاد تاکید کرد :با استفاده از ظرفیت
های موجود در کشــور محل اختفــاء ،متهم به
کشور منتقل و جهت طی مراحل قانونی و پلیسی
تحویل مقامات قضایی شد.

کالهبرداری در فضای مجازی با عنوان رمالی و دعانویسی
ایرنا :رییس مرکز تشــخیص و پیشــگیری
از جرایم ســایبری پلیــس فتا ناجا نســبت به
کالهبرداری افراد شــیاد با عنوان دعانویســی
و رمالــی در فضــای مجــازی به شــهروندان
هشدار داد.
به گزارش ایرنا از پلیس فتا ،ســرهنگ دوم
علی محمد رجبــی افزود :دعانویســی ،رمالی،
فالگیری و  ...یکی از شــگردهای کالهبرداری
از کاربران در فضای مجازی اســت که متأسفانه
به رغم رشــد و توســعه تکنولوژی و باال رفتن
ســطح تحصیــات در جامعه ،باز هــم افرادی
هستند که سراغ این موارد بروند.
وی یادآور شــد :در چند سال اخیر با توجه به
همهگیری ویروس کرونا ،شاهد افزایش فعالیت
این شــیادان در فضای مجازی هســتیم که با
ایجــاد صفحات جعلی در شــبکههای اجتماعی
و به صورت ناشــناس اقدام به فعالیت میکنند.
بنابــر این اعتماد به این افراد میتواند کاربران را
متحمل ضررهای مالی کند.
سرهنگ رجبی ادامه داد :این افراد دارای فن بیان

خوبــی بوده و خــود را فردی متبحــر و کارآمد
قلمداد میکنند و با تبلیغات گسترده تحت عنوان
رفع مشــکالت خانوادگی و زناشــویی ،طلسم
بچه دار شدن ،دســتیابی به ثروت و  ...افراد را
ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی کرده و از این
طریق اقدام به کالهبرداری از کاربران میکنند.
رییــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از
جرایم ســایبری پلیس فتا درباره نحوه عملکرد
ایــن افراد اظهار کرد :ایــن کالهبرداران با ارائه
یک شــماره حساب که اغلب بی هویت است ،از
قربانیان میخواهند پول را به حساب اعالمی آنها
واریــز کنند تا نســخه رمالی یا دعانویســی را
دریافت کنند.
وی درباره بعد دیگــری از این کالهبرداری
بیان کرد :همیشه این موضوع به دریافت مبلغی
از کاربران ختم نمیشــود و این کالهبرداران با
سوءاســتفاده از ناآگاهی افراد ،آنها را به صفحات
فیشینگ هدایت کرده و اقدام به سرقت اطالعات
کارت اعتبــاری آنهــا و ســوء اســتفاده های
مالی میکنند.

سرهنگ رجبی در ادامه از شبکههایاجتماعی
اینســتاگرام ،تلگرام و کالب هــاوس به عنوان
بســترهای فعالیت این کالهبــرداران نام برد و
به شــهروندان توصیه کرد :از اعتمــاد نابجا به
افراد ناشناس در شــبکههای اجتماعی و افشای
اطالعــات خانوادگی خــودداری و بــرای حل
مشکالت خود به مشاوران و متخصصان مجرب
مراجعه کنند.
وی همچنیــن از ترویــج مســائل خرافه در
شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از شگردهای
این شیادان نام برد و گفت :کاربران باید با تقویت
باورهــای دینی و افزایش ســواد ســایبری ،راه
سوءاستفاده و سودجویی را از کالهبرداران بگیرند.
ســرهنگ رجبی به شــهروندان توصیه کرد
که هشــدارهای پلیــس فتا را جــدی بگیرند و
در صــورت اطالع از هر گونــه فعالیت مجرمانه
در فضایمجــازی یا پیامرســانهایموبایلی،
موضوع را از طریق وبسایت پلیسفتا به نشانی
 www.cyberpolice.irبخش ارتباطات
مردمی گزارش کنند.
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بودجه  ۱۴۰۱چگونه میتواند اقتصاد کشور را متحول کند؟

ایرنا :دولت سیزدهم در حال بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۱است
و تــا چند روز دیگر آن را به مجلس ارایه خواهد کرد .ســؤال این
است که چگونه برنامههای تیم اقتصادی به توقف کسری بودجه،
کنترل تورم ،افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین به آغاز
تحول اقتصادی در کشور منجر میشود.
بــه گزارش روز جمعه ایرنا چند روز مانده به ارائه الیحه بودجه
 ۱۴۰۱از سوی دولت سیزدهم« ،آیت ا ...سید ابراهیم رییسی» در
روز چهارشنبه در نشســت مشترک دولت و مجلس درباره بودجه
سال آینده اعالم کرد :ما میخواهیم بودجه  ۱۴۰۱کمترین نقص
را داشــته و کسری نداشته باشــد ،بتواند تورم را مهار کند و رشد
اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱
مورد بحث قرار میگیرد.
ســه نکته اساسی توســط رییس جمهوری مطرح شده که در
عین پیوندهــای تنگاتنگ بــا یکدیگر هرکدام از ابعــاد ،زوایا و
ویژگیهای مخصوص به خود برخوردارند .کســری بودجه ،تورم
و رشد اقتصادی به شــدت به یکدیگر وابسته هستند و حل یکی
بدون آن دو مورد دیگر مشــکل خواهد بود .از این رو ســؤالی که
پیش میآید این اســت که دولت چگونه در بودجه سال آینده این
اهداف مهم را محقق خواهد کرد؟
کسری حداقلی بودجه و جبران غیر تورمی آن
موضوع کســری بودجه یکی از دغدغههــای اصلی دولت در
ســاماندهی امور اقتصادی کشور اســت که بیش از دو سال است
تحت تأثیــر دوگانه تحریم-کرونا با چالشهای اساســی رو به رو
است .مهمترین موضوع در کســری بودجه جبران آن از راههای
غیر تورمی اســت ،اما مهمتر از آن این اســت که بودجه را بدون
کسری ،یا با حداقل کسری ببندند.
از گفتههــای رییس جمهوری و همچنین بر اســاس اظهارات
«مســعود میرکاظمی» ،رییس ســازمان برنامــه و بودجه چنین
بر    میآید که رویکرد دولت ســیزدهم معطوف به بستن بودجه با
حداقل کسری ،حتی بدون کسری است.
پر واضح است که هرچه قدر ،کسری بودجه کمتر باشد ،کنترل
و مهار نقدینگی و تورم هم بهتر صورت خواهد گرفت.
از این رو ســعی دولت باید بر این باشد که تراز عملیاتی بودجه
را مثبت کند .به ســادهترین زبان «تــراز عملیاتی بودجه» یعنی
درآمدهای غیر نفتــی منهای هزینههای جــاری؛ یعنی خارج از
فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولتها همخوانی
دارد یا نه؟ اگر هزینههای جاری دولت بیش از درآمدهای غیرنفتی
و یا پایدار آن (مالیات ،درآمدهای گمرکی و )...باشد تراز عملیاتی
منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت میشود.
هم اکنون دولت با ناترازی بودجه  ۱۴۰۰دست به گریبان است.
بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال جاری
کل درآمدهای دولت  ۴۵۴۸هزار میلیارد ریال برآورد شــده است.
در بخــش هزینهها نیز دولت قرار اســت در ســال کنونی ۹۱۸۹

هزار میلیارد ریال هزینه کند .بنابراین تراز عملیاتی امســال منفی
 ۴۶۴۱هزار میلیارد ریال است.
اگر سر    و    ســامانی به هزینهها و درآمدها داده نشود با توجه به
تورم باالیی که هم اکنون دامن اقتصاد را گرفته اســت این مقدار
کسری ،همچنان رشد بیشتری خواهد داشت.
دولــت به خوبی از این قضیه آگاه اســت و ارائه الیحه بودجه
بدون کســری به معنای داشــتن برنامه برای افزایش درآمدها و
کاهش هزینهها اســت .یعنی دولت پیش بینی کرده اســت که از
یک طرف منابع درآمدی افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر
هزینهها کاهش خواهد یافت.
هوشمندســازی نظام مالیاتی و امیدواری به پایان
کسری بودجه
بیشــترین درآمد غیر نفتی دولت از مالیات اســت و بیشترین
هزینه هم مربــوط به حقوق کارمندان .در هــر دو مورد رویکرد
دولت مشخص اســت .رییس سازمان برنامه و بودجه بارها اعالم
کرده اســت که افزایش حقوق کارمندان حداقل  ۱۰درصد خواهد
بود .و اینگونه هم نیست که به همه درصد مشخصی اضافه شود.
بنابراین ساماندهی نظام پرداخت حقوق یکی از رویکردهای اصلی
کاهــش هزینهها ،از یک طرف و جلوگیری از خلق پول و افزایش
تورم از طرف دیگر است.
اما ،کاهش هزینه تنها راه حل دولت برای جلوگیری از کسری
بودجه نیست .روی درآمدهای مالیاتی ،به ویژه از طریق جلوگیری
از فرار مالیاتی و ســاماندهی معافیتهای مالیاتی حساب خاصی
باز شده است .پروژه هوشمندســازی نظام مالیاتی شامل چندین
قانون و برنامه است که مهمترین آنها مربوط به قانون «پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان» است.
چندی پیش «محمدرضــا پور ابراهیمی» رییس کمیســیون
اقتصادی مجلس از وجود  ۱۰میلیون کارتخوان فعال در کشور خبر
داد که تنها یک میلیون از آنها به سازمان امور مالیاتی متصل است.
قرار بر این اســت که در قالب قانون یاد شده همه کسب و کارها،
از جمله  ۹میلیون کارتخوان باقی مانده نیز به سازمان امور مالیاتی
متصل شود .همچنین ،قرار بر این بوده که تا پایان سال و در چند فاز
مختلف این قانون اجرایی شود.
بعالوه« ،سید احسان خاندوزی» ،وزیر امور اقتصادی و دارایی
از تالش دولت برای رفتن به ســمت مالیات بر «عایدی سرمایه»
و مالیات بر «مجموع درآمد» سخن گفته است.
وقتــی این موارد را در کنار مالیــات بر خانههای خالی ،خانهها
و امالک گرانقیمت ،خودروهای لوکس ،مالیات بر ســکه و طال و
غیره قرار میدهیم چشمانداز سیاستهای مالیاتی دولت که همگی
در راســتای افزایش منابع درآمدی پایدار ،کاهش وابستگی بودجه
به نفت و جلوگیری از کســری قرار دارد ،کام ً
ال روشــن میشود.
برآوردها نشان میدهد که در ایران بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی رخ میدهد .این بدان معنا است که دولت میتواند از

طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بخش قابل توجهی از این کسری
را جبران کند .در این صــورت دیگر نیازی به چاپ پول ،افزایش
نقدینگی و در نتیجه آن باال رفتن نرخ تورم نخواهد بود .از این رو
ساماندهی نظام مالیاتی نیز یکی از پیشنیازهای اصلی در تحقق
اهداف اقتصادی دولت است.
حتی اگر درآمدهای نفتی به واســطه رفــع تحریمها افزایش
قابل توجهی پیدا کند ،روندی که برای اصالح نظام مالیاتی ،اصالح
ســاختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت شــروع شده متوقف
نخواهد شد ،زیرا این ضرورتی است که صاحبنظران و متخصصان
اقتصادی نیز بر آن تأکید دارند و دیر یا زود باید عملی شود.
کاهش تورم؛ از نظارت بر بانکها تا مهار نقدینگی
همه تورم ناشــی از کســری بودجه و رشــد نقدینگی نیست.
مــواردی مانند تراز تجــارت خارجی و درآمدهــای ارزی که اثر
مســتقیمی بر نرخ ارز و افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد در
رشد یا کاهش تورم اثر بسیار قابل توجهی دارد.
با این حال اگر مســئله کســری بودجه و تراز عملیاتی ،رشــد
نقدینگــی و به طور کلی عوامل داخلی کنترل و کاهش تورم حل
نشود افزایش درآمدهای دالری و سرکوب قیمت ارز تنها تورم را
به تعویق خواهد انداخت .این تجربه در تاریخ اقتصادی کشور بارها
رقم خورده است.
از این رو تداوم رویکرد کنونی دولت در اصالح ســاختار بودجه
امری ضروری اســت .اگر کسری بودجه در کار نباشد پولی کردن
آن نیز رخ نخواهد داد .یعنی دولت مجبور نخواهد شــد که برای
جبران کم و کاســتیهایش پول چاپ کند که افزایش نقدینگی و
رشد لجام گسیخته تورم را موجب شود.
با این حال خــودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت
جهت کنترل نقدینگی و تورم است .دولت باید در زمینه اصالح و
نظارت بر نظام بانکی کشــور نیز گامهایی اساسی بردارد .بانکها
مهمترین عامل رشد نقدینگی هستند .آنها چندین برابر سپردههای
مشتریانشان ،پول خلق میکنند.
بــه همیــن خاطر اســت که دولت ســیزدهم نــوک پیکان
سیاســتگذاری در حــوزه نقدینگی و تولید را به ســمت بانکها
هدف گرفته اســت .چندی پیش «ســید احسان خاندوزی» ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی در برنامه سی و یکمین همایش بانکداری
اســامی با عنوان «بانکداری اسالمی با نگاهی به بیانیه گام دوم
انقالبی» گفت :امــروزه حدود  ۹۷درصد خلــق پول و نقدینگی
توسط بانکها صورت میگیرد.
بنابراین ،سوالی که پیش میآید این است که آیا این نقدینگی
از طریــق اعتباراتی که بانکها ارائــه میکنند معطوف به بخش
تولیــد و کارآفرینان اســت یا وارد بخش غیر مولد میشــود؟ آیا
بانکها از قدرت خلق پول خود برای ســاختن استفاده میکنند یا
برای تخریب اقتصاد کشور؟
بدین ترتیب ،دولت از یک طرف برای جبران کسری بودجه از
چاپ پول خودداری کرده و از طرف دیگر اصالح و نظارت بر نظام
بانکی را در دســتور کار قرار داده اســت .به نظر میرسد رویکرد
دولت در مدیریت نقدینگی در مســیر درستی قرار دارد و تداوم و
عملیاتی کردن این رویکرد میتواند نوید کنترل جریان نقدینگی و
کاهش تورم بر اساس برنامههای اعالمی را بدهد.
رشد اقتصادی بعد از تحقق پیش نیازها
مواردی که به آن اشاره شد پیش نیازهای مهمی برای تحقق و
تداوم رشد اقتصادی است .تا زمانی که اقتصاد کالن سر و سامان
پیدا نکند رشــد اقتصادی پایدار و اثرگذار در افزایش ثروت ملی،
کاهش بیکاری ،کاهش فقر و  ...رخ نخواهد داد.
نکته مثبت این است که رشــد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۹
تا کنون از حالت منفی خارج شــده و روند مثبت و رو به رشدی را
آغاز کرده است.
در فصل اول امسال رشــد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
سال  ۱۳۹۵بیش از  ۶درصد بود .دولت بنا را بر این گذاشته است
که نه تنها این رشــد در ســال  ۱۴۰۱به  ۸درصد برسد بلکه این
میزان رشد برای سالهای بعد نیز تداوم داشته باشد.
عالوه بر تالش دولت برای ســاماندهی اقتصاد کالن ،کنترل
بیماری کرونا و چشــم انــداز رفع تحریمها نیز بــه یاری تحقق
یک رشد پایدار اقتصادی قابل توجه خواهد آمد.

اویل پرایس گزارش داد

احیای صنعت نفت ایران با توافق یا بدون توافق هستهای
ایران به طور مداوم به دنبال توافقها و ســرمایه گذاریهای نفتی
جدید برای بازگرداندن تولیدش به پنج میلیون بشکه در روز است.
به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری اویل پرایس در گزارشی نوشت :توافق
هیدروکربن اخیر ایران با جمهوری آذربایجان ،جدیدترین نمونه از سلسله
تحوالتی است که عزم این کشور برای غلبه بر تحریم های آمریکا را
نشــان می دهد .برنامه ایران برای افزایش تولید نفت به پنج میلیون
بشــکه در روز و بهبود روابط تجاری با چین نشان می دهد که ایران
به مدت طوالنیتر توسط بایدن عقب نگه داشته نمی شود.
انتظار می رود ایران و جمهوری آذربایجان شــماری قراردادهای
انرژی را نهایی کنند که به توسعه یک میدان نفتی جدید منتهی شده
و همکاری انرژی میان دو کشــور را گسترش می دهد .این دو کشور
در ســال  ۲۰۱۸کنوانسیونی را امضا کردند که در آن تاکید شد منابع
دریای خزر با کشــورهای همسایه قزاقســتان ،روسیه و ترکمنستان
تقســیم می شــود .مذاکرات درباره توسعه مشــترک میان دو کشور
غیرمعمول نیســت و مذاکرات قبلی که در ســال  ۲۰۱۸برگزار شد،
بدون نتیجه ماند .جزییات اندکی که از مذاکرات اخیر منتشــر شــده
است ،نشان می دهد که هنوز چیزی رسمی نیست.
جمهوری آذربایجان امیدوار اســت تولید گاز را تا ســال  ۲۰۲۵به
 ۴۷.۵میلیارد متر مکعب افزایــش دهد تا از افزایش تقاضای جهانی
بهره مند شــده و همزمان امنیت انرژی ملی و امکان صادرات بیشتر
را تضمین کند .این کشــور با گشایش خط لوله ترانس آدریاتیک در
دســامبر سال  ۲۰۲۰و متصل کردن آن به یونان و بلغارستان ،اتصال
به اروپا را بهبود بخشیده و اکنون سرگرم مذاکره با کشورهای اروپایی
درباره افزایش صادرات گاز خود است.
ایران که تولید نفتش در اکتبر به  ۲.۵۲میلیون بشکه در روز رسید،
امیدوار اســت سطح تولیدش را باالتر ببرد .با وجود این که مذاکرات
هســته ای هنوز به نتیجه نرسیده اما ایران به افزایش تولید نفت خود

ادامه داده اســت و قصد دارد به تولید پنج میلیون بشکه در روز برسد
و امیدوار اســت تا مارس سال میالدی آینده ،چهار میلیون بشکه در
روز نفــت تولید کند .جــواد اوجی ،وزیر نفت ایــران اظهار کرده که
 ۱۴۵میلیارد دالر ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت انرژی
ظرف هشت سال آینده را هدف گرفته است.
مذاکرات بیــن آمریکا و ایران با حضور نماینــدگان ایران ،چین،
فرانسه ،آلمان ،روسیه و انگلیس هفته جاری در وین از سرگرفته شد.
با این حال ایران ُمصر اســت که اگر توافقی حاصل شود ،آمریکا باید
همه تحریم هایی که در ســال  ۲۰۱۸وضــع کرده بود را لغو کند ،در
حالی که آمریکا مایل است برخی از تحریم ها را حفظ کند.
در این بین ،چین نفت بیشــتری از ایــران خریداری می کند و با
وجود اعمال تحریم های آمریکا ،به خرید نفت ایران که قیمت رقابتی
دارد ،ادامــه می دهد .این کشــور با به جان خریدن ریســک تالفی
آمریکا بابت نقض توافق تحریم علیه نفت ایران ،در سه ماه گذشته به
طور میانگین بیش از نیم میلیون بشکه نفت ایران را وارد کرده و نفت
ایران حدود شش درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل داده است.
اگر محدودیتهای کرونایی در این کشور لغو شده و تقاضا برای نفت
افزایش پیدا کند ،این آمار می تواند افزایش بیشتری پیدا کند.
ا ِما لی ،تحلیلگر بازار چین شــرکت ورتکسا آنالیتیکس در این باره
می گویــد ،تخفیف باالی نفت ایران و ســهمیههای واردات جدید،
تقاضای پاالیشــگاههای خصوصی چین بــرای نفت ایران را تقویت
کرده است.
با این حــال رییس جمهور آمریکا تاکید کــرده که بدون اتکا به
نفت ایران ،نفت کافی برای تامین تقاضای جهانی رو به رشــد تولید
می شــود .دولت آمریکا باید هر شــش ماه یک بار گزارش تحلیلی
فراهم کند که آیا نفت کافی در جهان بدون تســهیل تحریم ها علیه
ایران وجود دارد یا خیر؟ اما تاکنون آمریکا واکنشــی به واردات نفت

کامیون ،روغن و ماشین لباسشویی ،صدرنشین افزایش تولید

جدیدترین آمار منتشــره از ســوی وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که
در شــش ماهه اول امسال از  ۲۵کاالی منتخب صنعتی ،تولید  ۱۵کاال افزایش یافته و بیشترین
میزان افزایش تولید مربوط به کامیون ،روغن و ماشین لباسشویی بوده است.
به گزارش ایســنا ،بر اساس این آمار در هفت ماهه امسال فقط تولید یک کاال ،یعنی کامیون،
کامیونــت و کشــنده بیــش از  ۵۰درصد افزایش یافتــه و تولید آن با  ۶۴.۴درصــد افزایش به
 ۴۹۵۷درصد رســیده است .همچنین در این مدت تولید ســه کاال بیش از ( ۲۰تا  ۴۱.۳درصد)،
چهار کاال  ۱۰تا  ۲۰درصد و هفت کاال کمتر از  ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
داشته و تولید  ۱۰کاال نیز کاهش یافته است.
در این میان دو کاالی دیگری که بیشــترین افزایش تولید را داشتند شامل روغن ساخته شده
نباتی با  ۴۱.۳و ماشین لباسشویی با  ۲۹.۹درصد افزایش هستند.
تولید روغن نباتی در هفت ماهه امســال به بیش از یک میلیون و  ۱۷۰هزار تن رسیده است.
تولید روغن در بیشــتر ماههای ســال قبل بیشترین کاهش را نسبت به ســایر کاالها داشت .بر
اســاس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار ،کارخانجات تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه
 ۱۸۰هــزار تن روغن کــه  ۱۲۰هزار تن در بخش های خانوار ۲۵ ،هــزار تن در بخش صنف و
 ۳۵هزار تن در بخش صنعت خواهد بود ،اقدام کنند.
افزایش  ۷.۵درصدی تولید لوازم خانگی
همچنین در هفت ماهه امســال تولید انواع لوازم خانگی با  ۷.۵درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال قبل به بیش از دو میلیون و  ۶۸۷هزار دستگاه رسیده است .از بین انواع لوازم خانگی
تولید تلویزیون با کاهش  ۱۱.۲درصدی مواجه بوده و تولید آن از نزدیک به  ۷۳۲هزار دستگاه در
هفت ماهه سال گذشــته به نزدیک  ۶۵۰هزار دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است .تولید
ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر با  ۲۹.۹و  ۷.۵درصد افزایش به ترتیب به بیش از  ۷۹۰هزار
و یک میلیون و  ۲۴۶هزار دستگاه رسیده است.
اما با وجود افزایش تولید لوازم خانگی در ســال جاری ،در بازار شــاهد کاهش قیمت نیستیم.
اخیرا ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی افزایش  ۳۹درصدی حقوق و دســتمزد،
گران شــدن قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که شش برابر نسبت به سال  ۱۳۹۷شده
را از دالیل افزایش قیمت عنوان کرد.
گفتنی است که سال گذشته سرپرســت معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) هدف این وزارتخانه را تولید  ۱۱.۶میلیون دســتگاه لوازم خانگی در سال عنوان
کرده ،اما گفته بود که تقاضا در این بازار حدود  ۱۲.۵میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش
لوازم خانگی کوچک است.
از جملــه مهمترین کاالهــای دیگری که تولید آنها افزایش داشــته نیز میتــوان به انواع
سواری ،پتروشیمی ،کمباین ، ،نئوپان و دوده با  ۸.۵ ،۱۳.۵ ،۳.۴ ،۱.۴و  ۲۰.۴درصد افزایش تولید
اشاره کرد.
تولید  ۱۰کاال کاهش یافت
از بین  ۲۵کاالی منتخب صنعتی تولید  ۱۰کاال کاهش داشــته که بیشترین کاهش مربوط به
الیاف اکریلیک با  ۴۶.۹درصد ،الکتروموتور  ۲۵.۷و ســموم دفع آفات نباتی با  ۳۳.۷درصد کاهش
بوده است.
کمتریــن کاهش تولید نیز مربوط به انواع تراکتور اســت که تولید آن با  ۰.۱درصد کاهش به
 ۱۱هزار و  ۲۵۷دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است.
وانت ،پودر شوینده ،الستیک خودرو و نخ سیستم پنبهای نیز از جمله دیگر کاالهایی است که
تولیدشان در این مدت کاهش یافته است.

سخنگوی آبفای استان اصفهان با اشاره به سردی هوا
و کاهش مصرف آب عنوان کرد؛

هم اکنون تمام آب مورد نیاز مناطق تحت پوشش سامانه آبرسانی
اصفهان بزرگ از تصفیه خانه باباشیخعلی تامین می شود

سخنگوی آبفای اســتان اصفهان گفت :تمام آب مورد نیاز شهرها و روستاهای تحت پوشش
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ در حال حاضر از تصفیه خانه آب باباشیخعلی تامین می شود.
مهرداد خورســندی افزود :با توجه به سردی هوا و شرایط دمایی موجود ،میزان  ۱۱متر مکعب
بر ثانیه آبی که از تصفیهخانه آب بابا شــیخعلی (ســامانه اول آبرســانی) وارد مدار بهره برداری
میشــود کفاف نیاز شرب و بهداشت جمعیت  58شهر و  380روســتای طرح آبرسانی اصفهان
بزرگ را میدهد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان گفت :به دنبال سرد شدن هوا و
کاهش میزان مصرف مشترکین ،در حال حاضر هیچ آبی از چاه های متفرقه استحصال و وارد شبکه
آبرســانی این مناطق نمی شود و آب تصفیه خانه باباشیخعلی کفاف شرب و بهداشت را میدهد.
وی ادامه داد :شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در تابستان امسال از چاهها و تصفیه خانه
آب باباشیخعلی در مجموع تا  ۱۳هزار و  ۸۰۰لیتر بر ثانیه آب تولید و تصفیه میکرد درحالی که
مصرف آب در برخی از ســاعات اوج مصرف به حدود  ۱۸هزار لیتر در ثانیه می رســید و همین
کمبود  4300لیتر در ثانیه ای موجب کاهش فشــار شبکه و قطع آب در تعداد زیادی از شهرها و
روستاها می شد.
ســخنگوی آبفای استان اصفهان گفت :برای رفع این مشــکل در تابستان امسال نزدیک به
 62میلیون لیتر آب با اســتفاده از  5800تانکر آبرســان بین شــهروندان و روستاییان به ویژه در
شــهرهای اصفهان ،فالورجان ،زیار ،بهارســتان ،دولت آباد و اردســتان توزیع شد که در تاریخ
 55ساله این شرکت بی سابقه بود.
وی با بیان این که آبفای اســتان اصفهان با بهره گیری از سامانه های تله متری و تله کنترل
ســعی در مدیریت فشــار و تامین آب شرب پایدار جمعیت تحت پوشــش دارد ،گفت :امید است
شــهروندان گرامی و روســتاییان محترم نیز همچنان با رعایت صرفه جویی و مدیریت مصرف
بهینه آب ،این شرکت را در ارائه خدمات بی وقفه به مردم یاری کنند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

طرح اقتصادی کردن چهره سفارتخانههای ایران در مجلس
پیگیری می شود

ایران از ســوی چین نشــان نداده و تا حدود زیــادی این وضعیت را
نادیده گرفته است.
به نظر می رســد ایــران اقتصاد نفتی خود را به دســت گرفته و
دیگر به توافق با آمریکا که تا حدود زیادی بعید محســوب می شود،
نیازی ندارد.
تحلیلگــران می گویند ایــران حدود  ۱۷۰هزار تــن معادل ۱.۲
میلیون بشــکه در روز نفت در اکتبر صادر کرده و درآمد فروش آن به
 ۹۰میلیون دالر بالغ شــده اســت .ایران در اوت و سپتامبر هم آمار
مشــابهی داشت و انتظار می رود آمار نوامبر هم مشابه ماههای پیش
باشد.
ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را دارد ،امیدوار اســت
عالقه بین المللی به نفت این کشــور پیش از ضعیف شــدن تقاضا
به دلیل عبور از ســوخت های فســیلی ،بار دیگــر افزایش پیدا کند.
بنابراین با توافق یا بدون آن ،صنعت نفت ایران مهیای بهبود می شود.
با تداوم بهبود روابط ایران با قدرت های منطقهای نظیر چین و جمهوری
آذربایجان و ثابت ماندن صادرات ،برخالف آنچه آمریکا مدعی است
به نظر می رسد دنیا نمی تواند بدون نفت ایران دوام پیدا کند.

ایرنا :رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس به دنبال تثبیت
طرح استقرار دیپلماسی اقتصادی توسط دولت است تا چهره سفارتخانه های ایران اقتصادی شود
و تحقق این مهم به نفع منافع ملی و امنیت کشور است و دیگر آمریکا قادر به تحریم ایران نیست.
عزت ا ...اکبری تاالرپشتی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی کاشمر در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا افزود :کشــور ایران عضو ســازمان ملل و جامعه بین المللی است و باید به عنوان
یک کشور انقالبی سهم خود را از این بخش به دست آورد در این راستا از سال گذشته یک طرح
دوفوریتی از ســوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس در خصوص استقرار دیپلماسی اقتصادی
توسط دولت تدوین شده است.
وی ادامه داد :براساس طرح استقرار دیپلماسی اقتصادی توسط دولت باید چهره سفارتخانه  های
ایران در دنیا تغییر یابد چرا که هم اینک ســفارتخانه های کشورمان هیچ خروجی مفیدی ندارند
و از چهره اقتصادی برخوردار نیســتند که این بدترین حالت برای کشــورمان است در حالی که
ســفرای دیگر کشورها در ایران هر روز در یکی از مناطق کشورمان حضور می یابند و ظرفیت ها
و استعدادهای آنها را ارزیابی می کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :کشور ما هم اینک  ۱۲۰سفارتخانه
و  ۲۰نمایندگی وزارت امور خارجه در کشورهای دیگر دارد که هر کدام از این سفارتخانه ها اگر
بتوانند یک سرمایه گذار جذب کنند وضعیت اقتصادی کشور بهتر می شود.
اکبری افزود :در طرح اســتقرار دیپلماســی اقتصادی باید چهره ســفیران اقتصادی شود که
در صورت تحقق این مهم اقتصاد کشــورمان رشــد کرده و شــاهد حضور محصوالت ایرانی در
کشورهای دیگر خواهیم بود.
وی ادامه داد :مجلس شورای اسالمی دنبال این است که این طرح را هر چه سریعتر به تثبیت
برســاند و چهره سفارتخانه های ما را اقتصادی کند که هم به نفع منافع ملی و هم به نفع امنیت
ملی ماست و اگر چهره سفارتخانه ها اقتصادی شود و ایران با همه کشورها کار کند آمریکا دیگر
قادر نیست ما را تحریم کند.
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مهدی رجب زاده:

خواهان پخش مستقیم بازیهای قشقایی هستیم

ایسنا :سرمربی قشقایی شــیراز پس از پیروزی
در مقابــل رایکا بابل از شــاگردانش تمجید کرد و
از مســئوالن درخواســت کرد که تمام بازی   های
این تیــم در ورزشــگاه حافظیه برگزار شــده و از
صدا و سیمای مرکز فارس پخش شود.
مهدی رجــب زاده عصر پنجشــنبه  11آذر در
نشســت خبری بعد از بازی با رایــکای بابل گفت:
خدا را شــاکریم که توانســتیم در ایــن بازی مهم
خانگی ســه امتیاز را بگیریم ،چیزی که از همه چیز
برای ما مهم تر بود .من خیلی خوشحالم که ابتدای
هفته توانستیم به دور بعدی جام حذفی صعود کنیم
که پیش زمینه ای بود بــرای موفقیت در دو بازی
خانگــی لیگ که امروز توانســتیم یکی از آنها را با
پیروزی پشت سر بگذاریم.
وی افــزود :به نظر من امــروز بچهها نیمه اول
را خــوب شــروع کردند و در نیمــه دوم هم به جز
ده پانزده دقیقه آخر بازی ،نبض کار در اختیار ما بود.
بچههای ما خیلی خوب کار کردند و از آنها ممنونم و
تشکر میکنم .ما یک تیم بی ادعا هستیم که تمام
تالشــمان را می   کنیم تا روز به روز پیشرفت کنیم،
نواقصمان را رفــع کنیم و بتوانیم کیفیت کارمان را
بــاال و باالتر ببریم .خوشــبختانه در زمان خوبی از
نیمه دوم که مشــغول فشار به حریف بودیم به گل
رسیدیم و از حریف پیش افتادیم.
رجب زاده ادامه داد :بازی   های قبلی رایکا را دیده
بودیم و می   دانســتیم بیشتر کارشان روی توپهای
قطری بلند است که پشت دفاع چپ و راست ارسال
میکننــد .بنابراین با تمریناتــی که روی این زمینه
داشتیم ،سعی کردیم روی این حربه حریف کار کنیم
و نتیجه این تمرینات را امروز دیدیم که نفرات خط
دفاعــی ما چقدر خوب توپ   های بلند را قطع کردند
و اجازه خلق موقعیت به حریف ندادند .ضمن اینکه
ما روی حمالت می   توانســتیم به گل   های بیشتری
دست پیدا کنیم.
ستاره سابق فجرسپاسی در پاسخ به سئوال ایسنا
در خصــوص بازی   های کم گل و بــی کیفیت در
فوتبال کشــور ،گفت :این مسئله به تفکرات مربیان
باز  می   گردد که با چه دیدگاهی تیمشان را به میدان
بفرســتند .اصوال در فوتبال ایران یکی از چیزهایی
که باعث زیباتر شدن بازی   ها و خلق موقعیت   های
بیشــتر روی دروازه   ها می   شــود ،حضور بازیکنان
خالق در زمین است که متاسفانه در این زمینه هم

افت محسوسی نسبت به گذشته داشته ایم.
فوتبال پایه در ایران مشــکل آموزشی
دارد
سرمربی قشــقایی در همین خصوص ادامه داد:
یکی از معضالت ما فوتبال پایه است .فکر میکنم
در بحث آموزش خیلی مشکل داریم و چیزهایی که
بایــد در ردههای پایه آموزش دهند ،آنچنان که باید
و شاید انجام نشده .متاسفانه ردههای پایه هم بیشتر
به سمت مسائل اقتصادی رفته است و از آن حالت
آموزشــی در آمده و این چیزی است که به فوتبال
ما آسیب می   زند.
رجب زاده در خصوص تغییر زمین مسابقه نیز گفت:
من تشکر می   کنم از مســئولین که پیگیری کردند
و همچنین از مدیریت باشــگاه که بــازی ما را به
حافظیه منتقل کردند چون زمین بعثت واقع ًا کیفیت
الزم را نــدارد و فوتبال مــا را خراب می   کند .زمین
حافظیه هم کیفیت چندان مناسبی ندارد اما دست کم
از زمیــن بعثــت بهتر اســت و خواهــش می   کنم
بازی   های ما همین جا بماند.
ملی پوش ســابق فوتبال ایران به پخش نشدن
مسابقات قشقایی به شــکل مستقیم و از تلویزیون
فارس اشــاره و اضافه کرد :تا کنــون پخش زنده
مســابقات تیم ما انجام نشــده .حق تیم ماســت
که بازی   هایش از رســانه شــیراز پخش شــود .در
حقیقت این حق تمام باشــگاه   های شــیراز اســت
که بازی   هایشــان پخش شــود ،همــان طور که

قهرمانی احمدیان در مسابقات زیر  ۲۱سال فنالند

پینگپنگ باز ایران قهرمان مسابقات بینالمللی زیر  ۲۱سال فنالند شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از فدراسیون تنیس روی میز ،در مسابقات بینالمللی زیر  ۲۱سال
فنالند ،امین احمدیان ،بازیکن تنیس روی میز ایران توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.
احمدیان که در دور اول مســابقات با قرعه استراحت روبهرو شد ،در جدول  ۳۲نفره با حساب
 ۳بر  ۱پاتریک ،نماینده دانمارک را شکست داد.
او در بازی دوم به مصاف   هاردمایر از ســوییس رفت کــه در این دیدار نیز با نتیجه  ۳بر  ۲به
برتری دست یافت .در گام بعد با نتیجه  ۳بر صفر از سد اوکراین گذشت.
احمدیان در نیمه نهایی حریفی از کشور بالروس را با نتیجه  ۳بر صفر شکست داد و در فینال
هم با نتیجه  ۳بر صفر الکس از فنالند را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

تصویب قطعنامه آتشبس المپیک زمستانی پکن

مجمع عمومی   سازمان ملل متحد قطعنامه آتشبس المپیک برای بازیهای المپیک زمستانی
 ۲۰۲۲پکن را تصویب کرد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از خبرگزاری تاس ،مجمع عمومی   ســازمان ملل متحد قطعنامه
آتشبس المپیک برای بازی های المپیک زمستانی  ۲۰۲۲پکن را تصویب کرد.
متن این قطعنامه توسط لوییس آلبرتو مورنو ،عضو کمیته بینالمللی المپیک و ناظر دائمی   کمیته
بینالمللی المپیک در ســازمان ملل ،به نمایندگی از توماس باخ ،رییس کمیته بین المللی المپیک
در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی   سازمان ملل قرائت شد.
در متن این قطعنامه آمده است :اجازه دهید بهترین آرزوها را از طرف رییس کمیته بینالمللی
المپیک ،توماس باخ ،به همه اعضای مجمع عمومی   برسانم ،کسی که دوست دارد اینجا باشد اما
به دلیل وضعیت همهگیر (کرونا) نتوانسته است.
در ادامه این قطعنامه آمده اســت :من میخواهم از کمیته سازماندهی بازیهای المپیک پکن
که در حال آماده ســازی یک بازی عالی هســتند تشــکر کنم .همهگیــری و چالشهای دیگر
یک چیز را به ما آموخته اســت :ما میتوانیم فقط اگر با هم کار کنیم با هم راه برویم ،به همین
دلیل است که شعار جدیدی برای بازیها اتخاذ کردیم« :سریعتر ،باالتر ،قویتر  -با هم» .با این
روحیه المپیکی ،من از شــما دعوت میکنم که این قطعنامه را به منظور انجام ماموریت المپیک
برای متحد کردن جهان با هم اتخاذ کنید.
این ســند با ترویج صلح و ساختن سیارهای شــادتر از طریق ورزش و ایدهآلهای المپیک ،از
کشــورها میخواهد آتش بس المپیک را که هفت روز قبل از شروع بازیهای المپیک زمستانی
شروع شده و هفت روز پس از پایان بازیهای پاراالمپیک زمستانی پایان مییابد ،رعایت کنند.

فرهاد مجیدی:

تساوی به درد ما و پرسپولیس نمیخورد

سرمربی تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه وارد حواشی بین مدیران استقالل و پرسپولیس نمیشود،
گفت :تساوی در دربی نه به درد ما میخورد ،نه به درد پرسپولیس و ذهنیت من کسب پیروزی است.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیمهای فوتبال اســتقالل و پرســپولیس از ساعت  ۱۶:۱۵امروز شنبه در
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم میروند .این مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود و
نود و هفتمین تقابل دو تیم بزرگ ایران است.
مجیدی در این نشســت گفت :اولین چیزی که میشــود گفت دربی همیشه برای دو تیم حساس
اســت .با شــرایط موجود ،فکر میکنم یک امتیاز به درد هیچیک از دو تیم نمیخورد .دو تیم برای
پیروزی به زمین میروند .نظر شــخصی ام این اســت استقالل بهترین تیم لیگ است که گذر زمان
آن را ثابت میکند که چرا این را در نشســت خبری مطرح کردم .به تمام بازیکنانم ایمان دارم .آنها
باهوش هستند و میتوانند انتظارات را برآورده کنند.
وی افزود :پرسپولیس بازیکنان و کادر فنی خوبی دارد .بازی سختی برای ما خواهد بود ولی تمام
ذهنیت من بازی هجومی و کسب سه امتیاز است.
سرمربی استقالل در خصوص غیبت احتمالی بازیکنانش در دربی اظهار کرد :متاسفانه وریا غفوری
را بعد از بازی فوق العاده گذشــته ،این هفته در اختیار نداشتیم ولی پزشکان سعی میکنند او به بازی
برسد .رضاوند هم مصدوم است و بعد از تمرین امروز تصمیم میگیریم که در بازی باشد یا نه.

تمامی   دیدارهای تیم   های لیگ یک از شــبکه   های
اســتانی پوشــش داده می   شــود .خواهش من از
صدا و ســیمای مرکز استان این است که بازیها را
پوشــش دهند ،چون باعث ایجاد انگیزه میشود تا
بازیکنان بتوانند رو به جلوتر حرکت کنند و خودشان
را به فوتبال کشور نشان دهند.
کمبــود دانش فنی علــت افت کیفیت
فوتبال ایران است
ســرمربی تیم رایکا بابل عقیــده دارد بی ثباتی
جایــگاه مربیان ،کمبود دانش فنــی و کم توجهی
بــه فوتبال پایه از دالیل پایین آمدن کیفیت فوتبال
ایران است.
پیروز قربانی پس از شکست یک بر صفر مقابل
قشقایی در شیراز ،در گفت و گو با خبرنگاران اظهار
داشــت :بازی تا قبل از گل قشــقایی متعادل بود و
بار فنی آنچنانی هم نداشــت ،چــه از جانب تیم ما
و چه از جانب تیم قشــقایی .بعد از گل یک مقدار
بچه   هایمان به خودشان آمدند و بازی بهتری را ارائه
دادنــد تا بتوانیم نتیجه بــازی را عوض کنیم اما به
نظر من کافی نبود و نتوانستیم به امتیاز این مسابقه
دست پیدا کنیم.
بازیکن سابق استقالل تهران افزود :برای تبدیل
کردن رایکا به یک تیم باثبات ،کار بســیار ســختی
داریــم .ما باید ذهنیت این تیم را عوض کنیم .خیلی
داریم کار میکنیم ولی نیاز به زمان بیشتری داریم.
اگر ذهنیت بازیکنان ما عوض شود ،از لحاظ فوتبالی

تیم خوبی هستیم و میتوانیم حرفهای زیادی برای
گفتن داشته باشیم.
وی وضعیت داوری این دیدار را مطلوب توصیف
کرد و گفت :باید بپذیریم داور هم انســان اســت و
ممکن اســت یک صحنه   هایی را به سود ما سوت
بزنــد و یــک جاهایی هم به ضرر مــا! البته بعضی
داوران هستند که با سوت   های خود روی اعصاب هر
دو تیــم راه می   روند اما داوری امروز در نتیجه بازی
تاثیری نداشت و به آنها خسته نباشید می   گویم.
پیروز قربانی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص
بازی   های بی کیفیت و کم موقعیتی که در مسابقات
لیگ شاهد هستیم ،گفت :به طور کلی لیگ ما بسیار
کم گل و کم موقعیت شده است و کیفیت خود را از
دست داده که یک دلیل آن عدم ثبات مربیان است.
هر ســال می   بینید مربیان عوض میشوند و خیلی
کم پیش میآید که یک مربی بتواند ســه ســال در
یک تیم کار کند و آن تفکراتی که دارد را به بهترین
شکل در تیمش جا بیاندازد .همه به فکر نتیجه گیری
سریع هســتند که این به نداشتن حاشیه امنیت آنها
برمی   گردد .البته خود مدیران هم حاشیه امنیت کافی
ندارند و دنبال نتیجه گیری ســریع هســتند و فکر
می   کنم این یکی از معضالت بزرگ فوتبال ماست.
سرمربی رایکا بابل در همین خصوص افزود :علت
دیگری که در بحث پایین آمدن کیفیت مســابقات
می   توانم به آن اشــاره کنم این است که ما مربیان
باید دانش فنی مان را باال ببریم .ارتقای سطح دانش
مربیان اســت که می   تواند به ارتقای ســطح کیفی
بازی   هــای بیانجامد و مربیان ما باید داشــتههای
فنی خود را باال ببرنــد .یک موضوع مهم دیگر هم
این اســت که باید یک بازنگری در فوتبال پایه مان
داشته باشــیم .متاسفانه در فوتبال پایه هم بیشتر به
دنبال نتیجه گیری سریع هستند و بعضی بازیکنانی
که به ســن بزرگساالن می   رســند ،اصول ابتدایی
فوتبــال را به طور کامل و مطلوب یــاد نگرفته اند.
همین می   شود که فوتبال ما به این فقر کیفیت و فقر
گلزنی رسیده و امیدوارم این روند در ادامه تغییر کند.
به گزارش ایســنا ،در  ۳۴مسابقه ای که در هفته
گذشــته در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران
انجام شــد ۲۲ ،تیم موفق به گلزنی نشــدند و تنها
 ۱۵توپ از خط دروازه   ها عبور کرد!
گفتنی اســت قشقایی با این پیروزی مقابل رایکا
به رده دوم جدول بازگشت.

تعجب فدراسیون جهانی شطرنج از عملکرد درخشان فیروزجا

علیرضا فیروزجا در ماه گذشته موفق شد حدود  ۳۴واحد ریتینگ خود را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی شطرنج پس از اعالم رنکینگ ماهانه (رنکینگ ماه دسامبر)
نوشت :علیرضا فیروزجا در لیست ریتینگ دسامبر از مرز  ۲۸۰۰عبور کرد.
در ماه گذشــته شطرنج شاهد دو مســابقه بزرگ بود؛ رقابتهای گرند ســوییس و قهرمانی
تیمی   اروپا .این دو اتفاق باعث ایجاد تغییرات زیادی در لیست رتبهبندی شطرنج شد.
فدراسیون جهانی ادامه داد :داستان بزرگ دستاوردهای علیرضا فیروزجا در ماه گذشته تخیل را
متحیر میکند! در واقع ،نوجوان ایرانی االصل نماینده فرانسه پس از قهرمانی در مسابقات گرند
ســوییس  ۲۰۲۱در ریگا آن هم با نتیجه عالی ،در مسابقات قهرمانی تیمی   اروپا بازهم درخشید.
این نتایج باورنکردنی باعث شــد فیروزجا به مقام دوم لیســت برترین شطرنج بازان جهان صعود
کند .علیرضا با شکستن رکورد مگنوس کارلسن ،جوانترین بازیکن تاریخ شد که از  ۲۸۰۰امتیاز
عبور کرده است.
به گزارش ایســنا ،علیرضا فیروزجا ،ملیپوش پیشین  ۱۸ســاله شطرنج ایران که برای کشور
فرانســه بازی میکند در رقابتهای گرند ســوییس درخشــید و کاپ قهرمانی را باالی سر برد.
فیروزجا در رقابتهای گرند ســوییس به شش پیروزی ،چهار تساوی ،و یک شکست دست یافت
و با  ۸امتیاز قهرمان این رقابتها شــد .همچنیــن در دور پایانی رقابتهای قهرمانی تیمی   اروپا،
علیرضا فیروزجا از  ۹امتیاز ممکن هشــت امتیاز را به دست آورد و بدون شکست و با  ۷پیروزی
و دو تساوی عملکرد عالی را به ثبت رساند.
فیروزجا که در مســابقات قهرمانی تیمی   اروپا عملکرد درخشــانی از خود به نمایش گذاشــت
توانســت ریتینگ زنده خود را به عدد  ۲۸۰۳.۸برســاند و در رده دوم جهان بایستد .این ریتینگ
برای علیرضا درحالی به دســت آمد که او در سن  ۱۸سال  ۵ماه و  ۱۳روز موفق شده از ریتینگ
 ۲۸۰۰عبور کند و رکورد کارلسن را بشکند .کارلسن زمانی که  ۱۸سال و  ۱۱ماه و  ۲روز داشت
توانســته بود از ریتینگ  ۲۸۰۰عبور کند و این درحالی است که فیروزجا موفق شده زودتر به این
ریتینگ برسد و رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند.
علیرضا فیروزجا در ماه گذشــته موفق شد حدود  ۳۴واحد ریتینگ خود را افزایش دهد که این
موفقیت باعث تعجب فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) و شطرنج دوستان شده است .در ردهبندی
فدراســیون جهانی شطرنج مگنوس کارلسن با ریتینگ  ۲۸۵۶در صدر ایستاده است و فیروزجا با
ریتینگ  ۲۸۰۴تعقیب کننده جدی او به حساب می   آید.

تیم هندبال نونهاالن فارس مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را
کسب کرد

ایرنا :رئیس هیأت فوتبال جهرم گفت :تیم نونهاالن هندبال جهرم که به نمایندگی از فارس در
مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بود ،مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.
بهادری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :مسابقات هندبال قهرمانی نونهاالن کشور و انتخابی
تیم ملی با کسب عنوان سومی   تیم جهرم خاتمه یافت .در این رقابت ها تیم نونهاالن فرازبام خائیز
دهدشت قهرمان و تیم سپاهان نایب قهرمان مسابقات هندبال ایران شدند.
وی ابراز کرد :در دیدار رده بندی ،نونهاالن جهرمی   توانستند با نتیجه  ۱۹بر  ۱۶تیم سنگ آهن
بافق یزد را شکست داده و مقام سوم این دوره از مسابقات را ب ه خود اختصاص دهند.
وی تصریــح کرد :امیر ایزدی پور ،علیرضا زینعلی ،علیرضا افضلی ،ارشــیا عســکری ،محمد
پناهی ،علی دهقانی ،ارشــیا خالقی ،امیرعباس رجبی ،محمد امین ســلمانی ،رضا براتی ،حسین
پورمند ،امیر ســتوده ،مهدی خدائیان و امیرحسین یزدانیان نژاد اعضای تیم جهرم هستند که به
سرپرستی محمد زین علیوند و مربیگری محمود متین در این رقابتها حضور داشتند.
در این مســابقات که به میزبانی یزد برگزار شد ۳۳ ،تیم در شش گروه از سراسر کشور شرکت
کرده بودند.

اهدای آپارتمان به قهرمانان شیرازی المپیک و جهان
ایســنا :طی مراســمی   با حضور ورزشکاران
پیشکسوت و شماری از مســئوالن ،از قهرمانان
شیرازی المپیک و جهان قدردانی شد.
عصر روز چهارشــنبه دهم آذرمــاه ،زورخانه
پهلوان خلیــل عقاب واقع در مجموعه ورزشــی
 ۲۲بهمن شــیراز پذیرای خیل عظیمی   از ورزش
دوســتان ،به خصوص اهالی ورزش زورخانه ای و
کشتی بود .مراسم تقدیر از برادران گرایی و مربی
آنها با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی
برگزار شد و هدایایی به این قهرمانان اهدا شد.
در این مراسم دو تن از خیرین ورزش دوست به
نام   های ابراهیم رحیمی   نژاد و محسن سرتیپی ،سه
دستگاه آپارتمان به محمدرضا گرایی ،محمدعلی
گرایــی و رحیم گیــوی اهدا کردنــد .همچنین
یکــی دیگــر از خیرین نیــز به هر یــک از این
قهرمانان سه سکه طال اهدا کرد.
حسین غرقی رئیس هیأت ورزش   های پهلوانی
و زورخانه ای استان فارس در این مراسم دقایقی
به صحبــت با حضار پرداخــت و ضمن تاکید بر
ترویج ورزش پهلوانی ،از مرشــد زورخانه خواست
تــا زنگ زورخانه را به افتخار محمدرضا گرایی به
صدا در بیاورد.
وی سپس خطاب به قهرمان المپیک و جهان
گفت :بــه صدا در آمــدن زنــگ زورخانه برای
یک نفر ،باالترین مقامی   اســت کــه یک نفر در
این مــکان می   تواند به آن دســت پیدا کند و به

همین میزان مسئولیت اجتماعی شخص سنگین
تر خواهد شد.
غرقی گفت :طبق چیزی که در آداب و ســنن
ما وجود داشــته ،مردم از پهلوانان دیارشان توقع
کمک  رسانی داشته اند و این یعنی قهرمانان باید
حلقه اتصال بین مردم و مسئوالن باشند و در راه
رفع نیازهای مردم نیازمند از هیچ تالشــی دریغ
نکنند.
محســن ســرتیپی یکی از خیرین ،در گفت و
گوی کوتاهی به ایسنا گفت :بنده به همراه شریکم
به عنوان ســرمایه گذار و فعال اقتصادی در شهر

شیراز ،وظیفه خود می   دانستیم که از افتخارآفرینان
شهر و دیارمان قدردانی کنیم و امیدوار هستیم که
این قدردانی   ها باعث شود که جوانان ما با انگیزه
و فراغ بال بیشتری در عرصه   های مختلف حضور
یافته و به این افتخارآفرینی   ها ادامه دهند.
وی افــزود :به جز بــرادران گرایی ،ما تصمیم
گرفتیم از زحمــات مربی ارزنده آنها نیز تشــکر
کنیم .بنده در جریان هســتم و می   دانم که آقای
رحیم گیوی چقدر برای این بچه   ها زحمت کشیده
اند ،از جان و دل مایه گذاشــته اند و نقششان در
موفقیت   ها انکار نشدنی است .دوست داریم سایر

مسئوالن و خیرین نیز اقداماتی را انجام دهند که
همه قهرمانان ما بدون دغدغه فقط به تمرینات و
مسابقه   هایشان فکر کنند و ما هم از افتخارآفرینی
آنها لذت ببریم.
ســرتیپی همچنین قول داد کــه از این به بعد
هم هر یک از بچه   های اســتان فارس که مدال
بگیرند ،مورد حمایت این دوخیر ورزش دوســت
قرار خواهند گرفت.
رحیم گیوی مربی تیم ملی کشــتی فرنگی نیز
در خصوص حضور این دو خیر و اقدامی   که انجام
دادند ،گفت :این عزیزان هر دو از بدنه کشتی و از
قهرمانان استان هستند که سابقه چندین قهرمانی
در سطح استان از رده سنی نونهاالن تا بزرگساالن
را دارنــد اما بخاطر مشــکالت زندگی از ورزش
حرفه ای جدا شــده و وارد عرصه   های اقتصادی
شــدند .با این حال می   بینید که همچنان عشــق
به کشتی را حفظ کرده اند و اینچنین از قهرمانان
شهرشــان حمایت می   کنند و فکر می   کنم کاری
که این عزیزان انجام دادند ،کار بسیار مهمی   است
که می   تواند در تداوم موفقیت   های کشتی فارس
بسیار تاثیر گذار باشد.
به گزارش ایســنا ،در این مراسم که با اجرای
برنامه   های زیبای زورخانه ای و باســتانی همراه
بود ،جمعی از اعضای شورای شهر شیراز ،فرمانده
انتظامی   شهرستان شیراز و مسئوالن اداره ورزش
و جوانان استان نیز حضور داشتند.

تمجید حریف انگلیسی از اسنوکرباز ایران
مرد شماره  ۱۵اسنوکر جهان از عملکرد وفایی تمجید کرد.
به گزارش ایســنا ،حســین وفایی ،ملیپوش اسنوکر ایران که
در رقابتهای قهرمانی انگلستان ()UK Championship
شــرکت کرده اســت در مرحله یک هشــتم نهایــی به مصاف
جک لیزوسکی انگلیســی رفت و با نتیجه  ۶بر  ۴شکست خورد.
شکســت وفایی در این مرحله از مسابقات درحالی رقم خورد که
حریف انگلیسی او در رده  ۱۵جهان قرار داشت.
جک لیزوسکی  ۳۰ســاله پس از حذف وفایی از این رقابتها
گفت :حسین در فریم آخر توپ سختی داشت اما من به شجاعت
او احترام میگذارم .وفایی بازیکن ســختی است و شکست دادن
او بســیار سختتر! برای من نتیجه خوبی است که توانستم از او
عبور کنم و این بازیکن را شکست دهم.
این بازیکن  ۳۰ساله ادامه داد :برای اسنوکر در سراسر جهان و
در ایران عالی است که او اینقدر خوب کار می   کند .این یک بازی
بزرگ برای من بود که پیامدهای زیادی داشت.
به گزارش ایسنا ،ملی پوش اســنوکر ایران در مرحله اول این
مســابقات به مصاف پانگ جون ژو( )Pang Junxuرفت و

توانست با نتیجه  ۶بر  ۴به پیروزی برسد.
حســین وفایی درحالی در این مســابقات شرکت کرده بود که
او در رنکینگ  ۶۳جهان قرار دارد .در مرحله دوم این مســابقات
ملیپوش اســنوکر ایران به مصاف مارک سلبی مرد شماره یک
و یکی از قدرتمندترین اســنوکربازان جهــان رفت و این بازی با
پیروزی حسین وفایی پایان یافت.
ســلبی هم پس از شکســت در این بازی اظهار کرد" :در دو
فریم اول واقع ًا فرصتی پیدا نکردم چرا که حسین عالی بازی کرد.
احتما ً
ال باید فریم ســوم را میبردم ،وفایی دوباره عالی شروع کرد
و کام ً
ال شایسته پیروزی در مسابقه بود" .
نماینده اسنوکر ایران در سومین رقابت خود توانست گودونگ چینی
را با نتیجه  ۶بر  ۲شکست دهد تا وفایی به مرحله یک هشتم نهایی
این رقابتها صعود کند.
هرچند که وفایی در مرحله یک هشــتم این رقابتها شکست
خورد اما او در این مســابقات درخشــید چرا که مرد شماره یک
اسنوکر جهان توسط او از این رقابتها کنار رفت.
مســابقات قهرمانی انگلستان یک تورنمنت حرفهای اسنوکر و

از معتبرترین رقابتهای جهان است که از  ۲۳نوامبر تا  ۵دسامبر
در انگلستان برگزار میشود .نیل رابرتسون مدافع عنوان قهرمانی
ایــن رقابتها اســت .او در فینال  ۲۰۲۰جاد ترامــپ را با نتیجه
 ۹–۱۰شکست داد.
قهرمــان این رقابتهــا میتواند  ۲۰۰هزار پونــد را به جیب
بزنــد و نفــر دوم  ۸۰هزار پونــد را برنده خواهد شــد .مجموع
جوایــز این رقابتهــا بیش از یــک میلیون پونــد تخمین زده
شده است.
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صاف گاهی وزش باد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد

تدوین الیحه نظام جامع رسانهای در کشور

احمد     رضا سهرابی

اختصاص  ۲۴هزار واحد مسکن به اهالی رسانه

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت:
الیحه نظــام جامع رســانهای در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال بررسی
برای تدوین است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان همدان ،محمدمهدی اسماعیلی
در ســفر یک روزه به همدان در نشستی
با اصحاب رســانه این استان اظهار کرد:
در فصل تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
قــرار گرفتهایم و شــعار دولت خدمتگذار
این اســت که ریل توسعه کشــور را در
بخشهای مختلف جابه جا کند.
وی با بیان اینکه ما با مشــکالتی در
کشــور روبهرو هستیم که دولت به دنبال
رفع آن است ،یادآور شد :در آینده نزدیک
سند تحول حکمرانی در جمهوری اسالمی
رونمایی خواهد شد که سند بسیار مهمی
به شــمار میرود و بر اســاس آن ،تمام
برنامهها و اقدامات در برنامه هفتم توسعه
به اســناد باالدســتی تبدیل خواهد شد.
اســماعیلی با بیــان اینکــه در دولت
ســیزدهم از شــیوههای بهروز ،عقالنی،
علمــی و منطقی برای رفع مشــکالت
اســتفاده خواهد شد ،خاطرنشــان کرد:
فرهنــگ مقدم بر تمام حوزهها اســت و

تالش ما این اســت کــه فرهنگ را به
جایگاه اصلــی خود بازگردانیم و گامهای
بلندی را در این مسیر برداریم.
اســماعیلی بــا بیان اینکــه اصحاب
رســانه دغدغههای زیــادی دارند ،اظهار
کرد :الیحه نظام جامع رسانهای در حال
بررسی است و در نهایت سندی قوی در
این زمینه تدوین خواهد شد و رسانههای
نوین در این ســند مورد توجه جدی قرار
خواهند گرفت.
وی با اشــاره به برگزاری جلساتی در
مــدت اخیر با نخبگان رســانهای ،یادآور
شــد :دبیرخانــه اصالح نظــام فرهنگی
و رســانهای کشــور در وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی فعــال اســت و ما
به دنبال انعقاد تفاهمنامههای عملیاتی با
بخشهای مختلف هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره

به برخــی دغدغههای اصحاب رســانه،
یادآور شــد :آگاهی از ایــن دغدغهها به
مــا در تصمیمگیریها و مصوبات کمک
خواهد کرد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :حوزه
فرهنــگ در بودجههــای دولتــی حوزه
ضعیفی بــود ،اما در حــال حاضر تالش
ما این اســت که تبصرههای جدیدی را
برای پیشــنهاد در الیحه بودجه ســال
 ۱۴۰۱آمــاده کنیــم کــه امیدواریم در
مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد.
اســماعیلی تاکید کرد :مسائل قابل حل
که نیاز به همت مضاعف دارد ،در وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی به طور جدی
پیگیری خواهد شد.
وی افزود ۲۴ :هزار مسکن در تفاهمنامه
با وزارت راه و شهرسازی به اهالی رسانه
اختصاص یافته است.

در ستايش  ٣نسل خاندان مقرنس بند ،استادان كاشيكار و معمارى سنتى شيراز
به بهانه برگزارى مراســم بزرگداشت و همچنين اهداء
آثار ارزشــمند كاشــيكارى و ابزاركار زنده ياد استاد كرامت
مقرنس بند به موزه هنرمشكين فام مراسمی باشكوه عصر
يكشنبه  / ٧آذرماه در محل موزه هنرمشكين فام با حضور
خانواده محترم استاد كرامت مقرنس بند و جمعى از استادان
برجسته هنرهاى سنتى و معمارى و فرهنگوران به مناسبت
چهلمين روز درگذشت اين استاد برگزار گرديد.
در ابتدای این مراسم حسن مشكين فام با تشكر از جمع
حاضر ،به خاطره نحوه ديدار و مالقات خود با استاد كرامت
مقرنس بند اشاره نمود :اولين افتخار آشنايى و مالقات من با
استاد كرامت مقرنس بند و برادرشان استاد محمد مقرنس بند،
و فرزندشــان على ،حدود  ٣٠ســال پيش ،در دهه ١٣٧٠
در كارگاه كاشــيكارى شاهچراغ بود ،يعنى زمانى كه طرح
توسعه اين حرم و بازســازى و ساخت بخش هاى جديد با
راه  اندازى كارگاههاى متعدد از جمله كاشيكارى ،حجارى و
سنگتراشى و نجارى و ديگر رشته ها زيرنظر معمار برجسته
زنده ياد اســتاد عبدالعلى فصحتى راه اندازى و مشغول بكار
شــده بودند .فرصتى بسيار طاليى و مغتنم براى مالقات و
ديدار و بخصوص عكاسى و گردآورى بيوگرافى و اطالعات
ميدانى از تعدادى از برجســته ترين اســتادان اين رشته ها
طى يك قرن اخير ،اســتادانى چون كرامــت مقرنس بند،
مهدى مقرنــس بند ،فــرج روزيطلب ،غضنفر رســتمى،
و شــاگردان آنهــا از جمله جعفــر بوذر  جمهــرى و على
مقرنس  بند در كارگاه كاشيكارى .نكته دوم عالقه شخصى
من به ارتباط با شــخصيت ها بخاطر نهادينه شدن بذر اين
احســاس از كودكى با حضور در محفل پدرم در سال  هاى
دهــه  ،١٣٤٠يعنى جايى كه محل گردهمایى اســتادان و
شــخصيت هاى فرهنگى ،از معمار و خوشنويس تاحجار و
شاعر و عكاس همچون اســتادان حاج   ابوالقاسم مهندسى
(معمار) ،حميد ديرين ،محمدعلى اشرف الكتاب ارسنجانى،
ابراهيم مشــكين قلم ،محمدنعمتى ،منصورذوالرياســتين
نعمت اللهى (خوشــنويس) ،احمد حشــمت زاده (شــاعر)،
منوچهــر چهره  نگار شــيرازى (عكاس) و بســيارى ديگر.
و باالخــره اســتفاده از هنر عكاســى بــراى ثبت و ضبط
عكس  هاى آنها از اواســط دهه  ،١٣٥٠كه نتيجه همه آنها
گردآورى آرشيو عظيم و منحصر   بفرد دائره المعارف عظيم
 ٧جلدى چهره هاى علمــى ،فرهنگى و هنرى فارس طى
بيش از چهل ســال تالش مداوم مى باشــد .و در نهايت
تاسيس بخش گالري هاى جديد از آثار هنرمندان هنرهاى
سنتى و معمارى فارس همزمان با چاپ و رونمايى جلد دوم
دائره المعارف (هنرهاى سنتى و معمارى) در موزه است.
در ادامه این مراســم ابتدا اســتاد رسول ســيرجانيان،
پيشكسوت معمار سنتى و كاشيكار و سپس  ٢نفر از خانواده
استاد كرامت مقرنس بند در رثاى ايشان سخن گفتند.
نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به   جوی
که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر
به نام خدایی که همین نزدیکی است
مجلس یاد و گرامیداشــت مردی است که امانت انسان
بودن را به زیبایی به دوش کشید و سبکبال در آستانه جانان
اقامت گزید .یادش به خیر آن عزیز سفرکرده ،درد   آشنا که
غبار غم را بر چهره دوســتان تاب نداشــت ،بر   آن بود دلی
ناشــاد و خانهای بی چراغ نباشد .بی ریا خادم بود و بندگان
خدا را به حکم عشق و عنایت حضرت حق .شهری به نامش
می بالد .در عروج نغمه اذان از گلدســته ها عطر حضورش

كه به مشــام جان می رسد انکارناپذیر است ،مسجد جامع،
مســجد کشتکاران ،مسجد ظهراب   بیگ و بیت العباس ،هر
اذان بی یاد و ناممکن ،هر اذان چشــم سر را به باال و چشم
دل را به باالتر رهنمون اســت و آن زمان که بازی رنگ ها
در تابش آفتاب و مهتاب بر تن کاشی  ها جلوهگری میکند.
آفرینــش مردی که کرامت خصال و همیشــه اســتاد .در
یک کالم بنده ،بنده عاشــق .که تا عاشق نباشی ،ماندگار

که آرام دل هستند.
استاد کرامت مقرنس بند سال ها شاگردی مکتب عاشقی
را گذراند و مشــق عشق نوشت که در جای جای این کهنه
دیار عشق و شور جاری است و دل هر بیننده  ای را به وجد
و تحســین وا می دارد .او كه پرچم هنر و عشــق را که از
پدر و ســایر بزرگان به امانت گرفته بود بی ریا و عاشــقانه
به دوش کشید .بر ماست پاس بداریم ،دستاور ِد از دل برآمده

نخواهی شــد .عزیز سفر کرده یادت میکنند ،دلشکستگان
آن زمــان که فــارغ از هیاهوی روزمــره ،در کنج خلوت،
گوشه  ای از حرم شاهچراغ با خدا راز و نیاز دارند .ارج مینهند
آمیزش عشــق و هنــر را جاری بر گلدســته ها و ایوان ها،
در فضایی که از روح بلند تو به زیبایی برپا شده .مرغ دل را
به پرواز در می آورند به دانه چنینی از بارگاه حضرت دوست.
و تــو را چه عزت و افتخاری از این باالتر که در این فضای
ملکوتی ســخن از دل برآرند .روحش شــاد ،روحت شــاد
بزرگمرد همیشــه اســتاد .قاب نگاه تهی از تــو اما عطر
حضــورت جاری .با وجود فرزندان برومندی که یاد اســتاد
خوب این دیار را زنده نگه خواهند داشت وجودشان سالمت

ایــن عزیزان را بــه خصوص زحمات اســتاد بزرگ جناب
حاج  کرامــت مقرنس بنــد .ادب و معرفت حکم می کند به
ادامــه راهی که می دانیم و می دانند بر عهده ماســت به
حرمت حق استاد بر گردن شاگرد .افتخار ما ،ادامه راه آنها،
تا همیشــه ،تا خدا هست ،خدا برفی هست تا بدانیم پس از
عبور ردی و نشــانی برجاست خوش تر آن که ،سپید باشد.
مثل رد سپیدی که استاد از خود برجای گذاشت.
سپس نوبت به سخنرانى دوتن از بستگان هنرمند ،آقاى
امير مقرنس بند (نوه اســتاد و دانشــجوى رشته پزشكى )
و ســركار خانم زهرا مقرنس بند (دختراســتاد) رسيد كه در
رثاى پدر و خصائل و شــخصيت انســانى و هنرى او باب

سخن راندند.
در پايــان ایــن مراســم ،آثــار اهدایى اســتاد كرامت
مقرنس  بند توسط دو تن از پيشكسوتان برجسته كاشيكارى
شيراز ،استادان فتح اله عدل  آسا و امراله سيرجانيان با حضور
مدعوين در بخش گالرى هنرهاى سنتى نصب گرديد.
در اين مراســم به جز خانواده و بســتگان محترم استاد
كرامت مقرنس بند ،هنرمندان هنرهاى ســنتى و معمارى
و فرهنگــوران حاضر عبارت بودند از اســتادان كاشــيكار:
فتــح الــه عدل آســا ،امراله ســيرجانيان و فرزندشــان،
رســول ســيرجانيان ،كريــم طــراوت ،مهــدى آذرنگ،
جواد   هاشمى نســب ،خليل صحرانورد ،فاطمه سيرجانيان،
اســتاد نصراله روشــن (پيشكسوت نقاشى ســنتى) ،استاد
فرج اله ميرزايى (حجار و ســنگتراش) ،اســتادان على   اكبر
يزدان پناه و محمدشــيرازى (معماران سنتى ) ،استاد خسرو
محمدى (مدير موزه چاپخانه خانقاه احمدى) و آقاى وحيد
صنيع   پور دســتيار ايشان و جمعى از عالقمندان به فرهنگ
و هنر.
اســتاد كرامــت مقرنس بند ،معمارســنتى ،كاشــيكار
( ٢٤مهــر ١٣١٢ -١٤٠٠شــيراز ) از آخريــن بازماندگان
 ٣نســل خاندان مقرنس بند (معمار ســنتى ،كاشــيكار و
كاشى تراش) بود كه اين هنر را ازكودكى همراه با برادران
خود ،اســتادان ،مهدى و محمد مقرنــس بند نزد پدر خود
اســتاد عوض مقرنس بند (معمار و كاشيكار برجسته سنتى)
فرا گرفته و طى بيش از يك قرن آثارى باشكوه را در عرصه
معمارى ســنتى فارس ،در بناهاى سنتى و بقاع متبركه از
خود به يادگار گذاشتند ،كه از جمله كارهاى مهم باقيمانده
از ايشان و پدر و برادرانشــان مي  توان به كاشيكاري  هاى
در شــمالى مسجد جامع عتيق ،شــاهچراغ (صحن قديم و
سر  درهاى جديد و رواق  هاى اطراف حياط) ،سيد ميرمحمد،
سردر و گلدسته هاى مســجد فخرآباد ،بيت  العباس ،خانقاه
احمدى ،مسجد ظهراب بيگ و تعدادى ديگر اشاره کرد.
بــا درود به روان اســتاد كرامت مقرنــس بند و همه
اســتادان اين خانواده و باسپاس از خانواده محترم ايشان
در اهدای ابزاركار و اثر ارزشــمند اين استاد به موزه هنر
مشكين فام.

پویش شعر بهار نارنج در شیراز
برگزار میشود

ایسنا :پویش شعر بهار نارنج به همت بسیج هنرمندان استان
فارس با هدف شناسایی استعدادهای جوان و کمتر شناخته شده
شاعر در استان برگزار میشود.
دبیر پویش شــعر بهار نارنج دیروز جمعــه  ۱۲آذر در جمع
خبرنــگاران خاطرنشــان کرد :ایــن پویش به همت بســیج
هنرمندان فارس و به صورت استانی ویژه شاعران استان فارسی
برگزار میشود.
دانیال بهادرانی ،هدف از برگزاری این پویش را شناســایی
استعدادهای جوان و کمتر شــناخته شده استان ،ترویج شعر و
ادبیــات پایداری ،تعمیق فرهنگ مقاومــت و ایثار ،جمع آوری
آثار هنری نوظهور و پیشکســوت در حوزههای ادبیات و تالش
برای معرفی شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و قطب
ادبیات و شعر ایران اسالمی عنوان کرد.
او همچنیــن عنوان کرد :این پویــش در یک بخش آزاد و
یک بخش ویژه با پنج عنوان موضوعی برگزار خواهد شد که در
بخش آزاد شاعران میتوانند اشعار خود را در موضوعات مختلف
ارســال کنند و در بخش ویژه پنج موضوع ایثار ،شیراز سومین
حــرم اهل بیت ،شــاهچراغ (ع) امین والیت ،هنر و رســالت
هنرمند ،انتظار و ظهور در آینه شــعر و نهج البالغه موضوعات
پیشبینی شده هستند.
بهادرانی بیان کرد :شــاعران عالقمند اســتان فارسی برای
شــرکت در این پویش تنها کافی است اشعار خود را بدون هیچ
محدودیت ســنی و محدودیت در تعداد اشعار ارسالی از طریق
شماره واتسآپ  ۰۹۰۱۶۶۹۱۹۱۵و حداکثر تا  ۱۹آذرماه امسال
به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
او خاطرنشــان کرد :در پایان مهلت دریافت آثار این پویش
آثار به صورت کد گذاری شــده در اختیار داوران ملی قرار داده
خواهد شد و در پایان داوری ضمن برگزاری اختتامیه پویش به
نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا میشود.
به گفتــه بهادرانــی اختتامیه این همایش پایــان آذرماه و
با حضور شاعران کشوری و استانی و همچنین برگزیدگان این
پویش در شیراز ،سومین حرم اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

فراخوان پنجمین همایش ملی
"ریحانه النبی" منتشر شد

ایســنا :پنجمین دوره از همایش ملــی "ریحانه النبی" به
همت مرکز اسالمی فاطمیه ،آغاز به کار کرد.
مرکز اسالمی فاطمیه با انتشار فراخوانی ،از آغاز " پنجمین
همایش ملی ریحانهالنبی" با  ۳محور " جایزه ادبی ریحانه "،
"دومین همایش ملی نهج الباغه در آراء و اندیشــههای اسالم
شناسان" و "جشن های مردمی کوثر " خبر داد.
براســاس فراخوان منتشــر شــده" ،جایزه ادبی ریحانه "
امســال در دو بخش اشــعار نو در قالبهای نیمایی ،ســپید و
اشعار کالســیک در قالبهای غزل ،مثنوی ،قصیده و رباعی و
با موضوع ســیره و زندگی حضرت زهرا (س) ،برگزار میشود و
عالقهمندان میتوانند حداکثر تا تاریخ  ۱۶دی ماه امســال به
یکی از آدرسهای اعالم شده ارسال کنند.
مرکز اسالمی فاطمیه اعالم کرده است که سوم بهمن ماه،
همزمان با والدت با ســعادت حضرت زهــرا (س) ،طی آئینی
نفــرات برتر ایــن دوره از همایش معرفی می شــوند و از آنان
تجلیل خواهد شد.
برپایــه این فراخوان آخرین فرصت ارســال چکیده و اصل
مقاله برای شــرکت در "دومین همایــش ملی نهج البالغه در
آراء و اندیشــههای اســام شناسان "  ۲۵اســفندماه  ۱۴۰۰و
زمان برگزاری همایش  ۳اردیبهشت  ۱۴۰۱همزمان با شهادت
امام علی(ع) تعیین شده است.
به گزارش ایسنا ،مرکز اســامی فاطمیه اعالم کرده است
که جشــن های مردمی کوثر امسال با توجه به شرایط کرونا به
صورت آنالین با حضور چهرههای فرهنگی و هنری کشور در
روزهای یکم و دوم بهمن ماه از طریق صفحه اینســتاگرام آن
مرکز و آپارات ،برگزار خواهد شد.
نشانیهای اعالم شــده برای ارسال آثار ،صفحات اینستای
 Fatemie_islsmic.Centerو پایگاه اطالع رســانی:
 www. Reyhanehic.irیــا ایمیل info@reyhaneic.ir
است.

«قهرمان» برنده  ۲جایزه هیات ملی نقد آمریکا شد

جوایز ســاالنه هیات ملــی نقد آمریکا دو جایزه بهتریــن فیلم خارجی و
بهترین فیلمنامه اصلی سال را به «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی داد.
بــه گــزارش ایســنا به نقــل از ورایتــی ،فهرســت برندگان امســال
جوایــز هیات ملــی نقــد آمریــکا ( )NBRاعالم شــد و فیلــم «پیتزا
لیکوریــس» ســاخته «پــل تومــاس اندرســون» موفــق بــه کســب
ســه جایــز بهتریــن فیلــم ،کارگردانــی و بهتریــن بازیگــر نوظهــور
(آالنا هایم و کوپر هافمن) شد و فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی
نماینده سینمای ایران در اسکار  ۲۰۲۲نیز دو جایزه بهترین فیلم خارجی سال
و بهترین فیلمنامه اصلی (اورجینال) را به خود اختصاص داد.
فرهادی در حالی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی و فیملنامه از جوایز هیات ملی نقد آمریکا میشود که پیش
از این با فیلم «جدایی» نیز عنوان بهترین فیلم خارجی ســال را از این جوایز کسب کرده بود اما این نخستین باری است
که جایزه بهترین فیلمنامه اصلی سال از این جوایز به فرهادی میرسد.
فیلم «پادشــاه ریچارد» و «تراژدی مکبث» نیز دو فیلم دیگری بودند که توانســتند به همراه «قهرمان» دو جایزه از
هیات ملی نقد آمریکا دریافت کنند.
مراسم اعطای جوایز برندگان هیات ملی نقد آمریکا در تاریخ  ۱۱ژانویه  ۲۱( ۲۰۲۲دی ماه) برگزار میشود.

