با عصر آنالین ما را دنبال کنید

رونمایی از کتاب «ستاره سهیل» و فیلم مستند «عکسها»
در شب خاطره سرباز زهرایی

زخم نابجایی ها
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
دوشنبه  13دی  29 -1400جمادی االول  -1443سال بیست و   هفتم د   وره جدید       -شماره  6000 - 7382تومان

انتقاد نماینده اردبیل به الیحه بودجه:

فریاد عدالتخواهی مردم را بشنوید
ایلنــا نوشــت:نماینده اردبیــل ،گفــت :انتظــار مــردم بعــد از  ۴دهــه
بــه ســر آمــده و مــردم خواهــان عدالــت هســتند ،چیــزی کــه تــا بــه
امــروز محقــق نشــده و در الیحــه پیشــنهادی بودجــه مــورد لحــاظ قــرار
نگرفتــه اســت .تقســیم کالســیک منابــع و اعتبــارات براســاس جمعیــت
اگــر ادامــه داشــته باشــد شــاهد تثبیــت تبعیــض خواهیــم بــود ،فریــاد
عدالتخواهــی مــردم را بشــنوید.
صدیــف بــدری نماینــده مــردم اردبیــل در مجلــس شــورای اســامی
در نطــق میــان دســتور طــی جلســه علنــی دیــروز در ســخنانی ضمــن
تســلیت بــه مناســبت ایــام فاطمیــه و گرامیداشــت ســالروز شــهادت
ســردار ســلیمانی طــی ســخنانی ،گفــت :دولــت ســیزدهم ضمــن
گــره نــزدن معیشــت مــردم بــه موضــوع مذاکــرات در حــوزه سیاســت
خارجــی تــوان خــود را بــر روی بهبــود روابــط بــا دنیــا متمرکــز کــرده و
در ایــن مســیر بــدون تکیــه بــه غــرب توجــه اصلــی خــود را بــه شــرق،
قــاره آســیا و همســایگان قــرار داده اســت .بــه همیــن علــت جــا دارد کــه
از سیاســت خارجــی منطقــه ای دولــت و بهبــود روابــط بــا همســایگان
تقدیــر کنیــم.
بــدری بــه کوتاهیهــا در حــوزه عدالــت اشــاره کــرده بیــان داشــت:
انتظــار مــردم بعــد از  ۴دهــه بــه ســر آمــده و مــردم خواهــان عدالــت
هســتند ،چیــزی کــه تــا بــه امــروز محقــق نشــده و در الیحه پیشــنهادی
بودجــه مــورد لحــاظ قــرار نگرفتــه اســت .تقســیم کالســیک منابــع و
اعتبــارات براســاس جمعیــت اگــر ادامــه داشــته باشــد شــاهد تثبیــت
تبعیــض خواهیــم بــود ،فریــاد عدالتخواهــی مــردم را بشــنوید.
وی افــزود :آقــای رئیسجمهــور اســتقرار کامــل دولــت اتفــاق
نیفتــاده و تاخیــر بیــش از ایــن جایــز نیســت .دســتگاههای اجرایــی
بــه روزمرگــی دچــار شــدهاند ،بــا انتصــاب بــه موقــع و تعییــن
تکلیــف مســئوالن اجرایــی دســتگاهها را از بالتکلیفــی خــارج
کنید.
وی خطــاب بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش ،اظهــار داشــت :آقــای وزیــر
آمــوزش و پــرورش طــرح رتبهبنــدی معلمــان را غیرسفارشــی اجــرا
کنیــد و ایــن طــرح را بــه کام معلمــان تلــخ نکنیــد ،حوصلــه معلمــان بــه
ســر آمــده اســت .آقــای نــوری دیــر آمدیــد پــس لطفــا زود شــروع کنیــد.
بــدری در پایــان خطــاب بــه وزیــر کار گفــت :آقــای وزیــر کار چشــمان
کــم ســوی کارگــران بــه دســتان شماســت ،در تعییــن حداقــل دســتمزد
کارگــران مراقــب باشــید کــه در حــق آن هــا اجحــاف نشــود ،ســکوت
کارگــران از رضایــت نیســت.
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دادستان کل کشور:
مبارزه با قاچاق کاال نیازمند انسجام
و هم افزایی بین دستگاهی است
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عضو شورای شهر خطاب به شهردار شیراز:

انتخاب مدیران خسته و ناکارآمد
پاسخگوی نیازهای شهری نیست

4

نذر رهایی ،زمینه ساز آزادی ۲۵۲
زندانی در فارس شد
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توسط کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شد؛

حذف افزایش دو ساله
سن بازنشستگی از بودجه

ایران از لیست  ۱۰کشور ُپرمبتال خارج شد

(چهـار بعـد ازظهـر) بـا سـالروز شـهادت ایـن سـردار
عشـق در فضـای هنـری متـروی نمـازی بـا موضوع

سـفر شـهید سـلیمانی بـه شـیراز و آییـن نمادیـن
بزرگداشـت ایشـان در سـومین حـرم اهـل الببیـت
(علیهـم السلام) برپـا خواهـد شـد و تا بیسـتم دیماه
جـاری ادامـه دارد.
امیـد بخـش در پایـان بـا ابـراز خرسـندی ارائـه آثـار
و تقدیـر از عکاسـان فعـال خبـری ،خاطـر نشـان
کـرد :ایـن نمایشـگاه توسـط اداره کل فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی اسـتان فـارس و همـکاری سـازمان
حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری شـیراز بـر پا می شـود
و عکاسـان خبـری همچـون ،عبـاس امیـری–
روزنامـه نیـم نـگاه ،امیـن برنجکار–خبرگـزاری مهـر،
الهـه پورحسـین–خبرگزاری صداوسـیما ،محسـن
تورع–خبرگـزاری شبسـتان ،طاهـره حیاتی–روزنامـه
سـبحان ،محمدرضـا دهداری–خبرگـزاری ایسـنا،
امیـر صادقیان–خبرگـزاری تسـنیم ،امیـن فائضـی–
خبرگـزاری ایکنـا ،محمدرضـا فربود–خبرگـزاری
فـارس ،رضـا قادری–خبرگـزاری ایرنـا ،احمدرضـا
مداح–خبرگـزاری برنـا و حدیـث فقیـری _ خبرگزاری
فـارس تصاویـر گرفتـه شـده خـود را ارائـه داده انـد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفتوگو با ایرنا اعالم کرد:

انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
دبیـرکل انجمـن صنایـع لـوازم خانگـی ایـران گفـت:
پرداخـت ارز  ۴۲۰۰تومانـی در سـالهای گذشـته بـا
انحـراف زیـاد در اهـداف خـود ،منجـر به ایجـاد رانت
بـرای عـدهای خاص شـده و برای اقشـار آسـیبپذیر
کارایـی چندانی نداشـته اسـت.
«عبـاس هاشـمی» امـروز در گفتوگـو بـا خبرنـگار
اقتصـادی ایرنـا درخصـوص حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
از چرخـه اقتصـاد کشـور ،افـزود :بررسـی پرداخـت
ارز ترجیحـی بـه کاالهایـی همچـون مـرغ ،گوشـت،
روغـن و حتـی دارو در سـالهای گذشـته ،بیـش از
آنکـه بـه حمایـت از مصرفکننـده انجامیـده باشـد،
منجـر بـه تضییـع منافـع افـراد جامعـه شـده اسـت.
وی بـا حمایـت از یکسانسـازی نـرخ ارز،
تصریحکـرد :نـرخ ارز بایـد روشـن و شـفاف باشـد تـا
همـه فعالیتهـای اقتصـادی و صنعتـی بـر اسـاس
آن شـکل بگیـرد و برنامهریـزی شـود ،زیـرا ارز
چنـد نرخـی در سـالهای گذشـته اشـکاالتی در
فعالیتهـای اقتصـادی و صنعتـی و تجـاری ایجـاد
کـرده اسـت.
ایـن مقـام صنفـی ادامـهداد :پرداخـت ایـن ارز در
عیـن حـال نیازمنـد نظارتهـای خاص خـود بود که
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در آسـتانه دومین سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی از کتاب "سـتاره سـهیل" و فیلم مسـتند "عکسها" در شـب
خاطـره سـرباز زهرایـی رونمایـی شـد .همزمان بـا هفته بصیـرت ،روزهای پایانـی ایام فاطمیـه و در آسـتانه دومین
سـالگرد شـهادت سـردار سـپهبد پاسدار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی ،فرمانده سـپاه قدس ،شـب خاطره سرباز
زهرایی در پاسداشـت آن شـهید بزرگوار و نکوداشـت شـهید زهرایی ،سـردار دالور اسـتان فارس ...
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استاندار فارس خواستار تشکیل دبیرخانه
ارتباط صنعت و دانشگاه شد

خاطرات سردار عشق در قاب عکاسان شیرازی
معـاون فرهنگـی و امـور رسـانه اداره کل فرهنـگ
و ارشـاد اسلامی اسـتان فـارس اعلام داشـت:
عکاسـان خبـری بـه پاسداشـت بزرگداشـت دومیـن
سـالگرد شـهید سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی و
تکریم مقام شـامخ شـهدا؛ آثار عکاسـی شـده خود را
با موضوع سـفر سـردار عشـق به سـومین حرم (اهل
البیـت)در فضـای هنـری متـروی نمـازی شـیراز بـه
نمایـش و نـگاه مشـتاق بازدیدکننـدگان مـی گذارنـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی و روابـط عمومـی
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان فـارس؛
مهـدی امیـد بخش با اشـاره بـه اینکه متـروی نمازی
شـیراز میزبان برپایی نمایشـگاه عکـس خبری به نام
« سـردار عشـق » ویـژه عکاسـان خبـری مـی شـود،
گفـت :ایـن نمایشـگاه بـا هـدف بزرگداشـت دومیـن
سـالگرد شـهید سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی و
پاسداشـت شـهدا بـه مـدت یـک هفتـه و مرکزیـت
کالن شـهر شـیراز برگـزار خواهـد شـد.
معـاون فرهنگـی ارشـاد اسلامی اسـتان افـزود:
نمایشـگاه یاد شـده  13دیماه  1400سـاعت شـانزده
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انرژیبـر و زمانبـر و احتمـال اتفـاق افتـادن فسـاد
در آن زیـاد بـود.
در عیـن حـال تاکیـد کـرد  :دولـت بـه دنبـال محدود
کـردن هرچـه بیشـتر اسـتفاده از ارز ترجیحی اسـت،
امـا پیشـنهاد میشـود در جاهایـی کـه بـه معیشـت
افـراد مرتبـط اسـت ،در قالـب کارتهـای یارانـهای
و سـایر روشهـا از اقشـار آسـیبپذیر حمایـت شـود.
وی در ادامـه بـه محاسـبه حقـوق ورودی گمـرکات
بـر اسـاس نـرخ ارز  ۴۲۰۰تومانـی اشـاره کـرد کـه در
ایـن طـرح مغفـول مانـده و اظهـار داشـت :مطابـق
ظواهـر و شـواهد موجـود از سـال  ۱۴۰۱حقـوق
ورودی گمـرکات بـا ارز سـنایی یـا نیمایـی (باالی ۲۴
هـزار تومـان در حـال حاضر) محاسـبه خواهد شـد و
بـا افزایـش  ۶برابـری میتوانـد زمینهسـاز بروز شـوک
قیمتی باشـد.
دبیـرکل انجمـن صنایـع لـوازم خانگـی ایـران
تصریحکـرد :بـا ایـن اتفـاق ،کاالهایـی کـه ارزبـری
باالیـی دارند دچـار شـوک قیمتی شـدیدتری خواهند
شـد .وی یـادآور شـد:بهطـور نمونـه ،پنـل تلویزیـون
 ۶۰درصـد ارزش ایـن محصـول را تشـکیل میدهـد
کـه سـاخت داخـل نـدارد و فقـط از منبـع واردات

تامیـن میشـود .بهطـور قطـع تغییـر نـرخ حقـوق
ورودی گمرکـی بـه میـزان  ۶برابـر ،قیمت تمام شـده
تلویزیـون را بـا افزایـش چشـمگیری مواجـه خواهـد
کرد.
هاشـمی پیشـنهاد کـرد درخصـوص اقالمـی کـه
سـهم وارداتشـان بـاالی  ۵۰درصد اسـت ،فرمولی
در محاسـبه نـرخ حقـوق ورودی گمرک وضع شـود و
از تولیدکننـده و مصرفکننـده نهایـی حمایـت شـود.
وی بیانداشـت :در ایـن زمینـه اولویـت با آن دسـته
از اقلام وارداتـی اسـت کـه از عمـق سـاخت داخـل
کمتـری برخـوردار بـوده و ارزبری باالتـری دارند ،این
مهـم در صنعـت لـوازم خانگـی بـرای پنـل تلویزیـون
(بـا سـهم بیـش از  ۶۰درصـدی در ارزش محصول)،
اسـپلیت یونیـت (بـا سـهم  ۳۵تـا  ۴۰درصـدی
داخلیسـازی) ،همچنیـن کمپروسـور لـوازم خانگـی
بـزرگ پیشـنهاد میشـود.
ایـن مقـام صنفـی تصریحکـرد :وارد شـدن شـوک
قیمتـی در شـرایط حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی طبیعـی
اسـت و بـه مثابـه جراحی ،بـا درد همـراه خواهد بود،
بـا ایـن حـال اندیشـیدن تمهیداتـی بهمنظـور حمایت
از اقشـار آسـیبپذیر پیشـنهاد میشـود.
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حمالت هوایی و توپخانهای رژیم
صهیونیستی به غزه
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ایران و جهان

دوشنبه  13دی  29 1400جمادی االول 1443

سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

زخم نابجایی ها
هـر یک از طبقـات اجتماعـی ویژگی هـا و رفتاری
دارنـد کـه مقایسـه ی کارکـرد آن هـا بـا کارکـرد
سـایر طبقـات اجتماعـی منجـر بـه دسـته بندی
آنهـا از جهـات گوناگون می شـود  .عـرف و قانون ،
تنظیـم کننده ی مناسـبات بیـن طبقـات اجتماعی
اسـت و طبیعتـا انتظـار از هـر طبقـه ای بـا نـگاه
بـه جایـگاه عرفـی و قانونـی آن شـکل می گیـرد .
جـای گیـری در هـر طبقـه ای جـدای از ارزش
گذاری هـای یکسـان مبتنـی بر حقوق شـهروندی
و انسـانی بـا در نظـر گرفتـن ثـروت  ،تخصص و
سـواد و همچنیـن درآمدزایـی و کارآفرینی و تعلق
صنفـی صـورت می گیرد و هـر طبقه ای متناسـب
بـا ظرفیتـی که بـرای پذیـرش جایگاه خـود دارد
در مسـیر تـاب آوری و رشـد قـرار می گیـرد .تاب
آوری هـر فـردی بسـتگی زیـادی بـه پذیـرش
عادالنـه بـودن شـرایط در بحـث توزیع ثـروت و
امکانـات فراخـور تلاش  ،نبـوغ و ارزش گـذاری
کار او دارد  .در واقـع ایـن عدالـت فراگیر اجتماعی
اسـت که تعییـن کننده ی میـزان تـاب آوری آحاد
مردم اسـت .
 .آنچـه موجـب می شـود کـه مـا شـاهد بـروز
رفتارهایـی مغایـر بـا ویژگی های طبقاتی باشـیم ،
جابجایی هایـی اسـت کـه بـه دنبـال بحران هـا و
تحـوالت شـتابزده اجتماعـی و سیاسـی  ،جنگ و
کـم رنگ شـدن نقش قانـون در تنظیم مناسـبات
اجتماعـی صـورت می گیـرد .
پیـش از انقلاب  ،بازاریان با ویژگی هایی از سـایر
طبقـات متمایـز می شـدند ولـی با حـذف برخی از
کارکنـان و کارمنـدان از بدنـه ی دولت و پیوسـتن
ناگزیـر آنهـا به صنـف بازاریـان به تدریج شـاهد
فاصلـه گرفتن ایـن قشـر از ویژگی های شـناخته
شـده آنهـا بودیـم  .روحانیـون نیـز بـه مـوازات
کنشـگری های سیاسـی بـا کارکـردی متفـاوت
نسـبت بـه گذشـته ضمـن ایفای نقشـی سـنتی ،
مسـئولیت پذیـری و درگیـری بـا واقعیت هـای
اقتصـادی و اجتماعـی را تجربـه کردنـد و بـا
ویژگی هـای جدیـدی بـه ترمیـم جایـگاه خـود
پرداختنـد و تلاش می کننـد ضمن حفـظ موقعیت
سـنتی خـود  ،کارکردهای تجربـه نشـده ای را به
نمایـش بگذارند !
در یـک جامعـه اگـر عاملـی غیـر از ثـروت
مشـروع  ،نبـوغ  ،سـواد  ،تخصص  ،تجربـه  ،تبحر
و کارآفرینـی و نـگاه روزآمـد موجـب رشـد افـراد
شـود بایـد به نقـش هدایتگـری قانون کـه تنظیم
کننـده مناسـبات اجتماعـی اسـت  ،شـک کـرد .
متاسـفانه مدتی اسـت که شـاهد بـروز رفتارهای
فراطبقاتـی و رشـد خـارج از قاعـده افـراد و حتی
تزلـزل طبقـه ی متوسـط بـوده و هسـتیم  .ایـن
کـه طبقـه متوسـط از زاینـده گـی بازمانـده و از
قابلیت هـای تاریخـی خـود فاصله گرفتـه از منظر
جامعـه شناسـان و اقتصـاد دانـان و کسـانی کـه
دغدغـه فرهنگـی دارنـد  ،رویـدادی ناخوشـایند
تلقـی نمی شـود .
طبقـه ی کارگر که لوکوموتیو قطار رشـد و توسـعه
محسـوب می شـود بـه دالیلـی ویژگی هـای
شـناخته شـده ی خـود را از دسـت داده اسـت .
بهـره گیـری از کارگـران غیـر ایرانی از یک سـو
و پذیـرش شـغل کارگـری توسـط افـراد تحصیل
کـرده موجـب جایگیـری افـرادی بـا ظرفیت های
گوناگـون و مطالبـات جدیـد در میان قشـر کارگر
گردیـده اسـت  .البتـه گسـتردگی چتـر تامیـن
اجتماعـی بـه دنبـال محدودیت هـای ایجاد شـده
در دسـتگاه های دولتـی بـرای اسـتخدام و رواج
بیـش از پیـش قراردادهـای پیمانـی نیـز بـر این
امـر تاثیرگـذار بوده اسـت.
اصـوال نابجایـی افـراد دالیـل متعـددی دارد  .از
حـذف و اضافه هـای گزینشـی و سـلیقه ای و
لحـاظ کـردن سـهمیه در امـر تحصیـل گرفتـه
تـا بـاز گذاشـتن عرصـه بـرای جـذب بانـدی و
رانتـی نیروهـای دولتـی  ،ضمـن ایـن کـه کیفیت
بدنـه ی کارشناسـی ادارات را تنـزل داده  ،خروجی
دانشـگاه ها را نیـز از یکدسـتی نسـبی درآورده
اسـت بـه همین دلیـل وقتی کـه صاحبـان مدرک
تحصیلـی یکسـان بـرای کار در کنـار یکدیگـر
قـرار می گیرنـد  ،درک واحـدی از اولویت هـا ،
ضرورت هـا و واقعیت هـای عینی ندارند  .مقایسـه
خاسـتگاه طبقاتـی معلمـان اسـتخدام شـده در
آمـوزش و پـرورش در دهه هـای گوناگون نشـان
می دهـد کـه زمانی طبقه متوسـط تامیـن کننده ی
بیـش از  80درصـد از نیروهای شـاغل در آموزش
و پـرورش بـود امـا ایـن تناسـب در حـال حاضر
دچـار دگردیسـی شـده و آثـاری منفـی از خود بر
جای گذاشـته اسـت .
اگـر در دهـه ی چهـل می خواسـتیم خاسـتگاه
طبقاتـی قشـر راننـده را اعـم از راننـده شـهری
و یـا بیـن شـهری مشـخص کنیـم کار دشـواری
پیـش رو نداشـتیم امـا اکنـون از مهنـدس و فارغ
التحصیـل دانشـگاهی گرفتـه تا بازنشسـته اداری
و حتـی زنـان و دختـران را هـم می توانیـم در
میـان این قشـر پیـدا کنیم .کمـا این کـه برخی از
پزشـکان نیـز به سـرمایه گـذاری در امر سـاخت
و سـاز روی آورده انـد .از ایـن رو مـا نبایـد انتظار
رفتـاری یـک دسـت و مشـابه از افـرادی کـه در
یـک طبقـه جـای گرفتـه اند داشـته باشـیم .
در یـک جامعه متعادل دسـتیابی به ثـروت  ،مدرک
و منصـب کـه در مـواردی منجـر به تغییـر جایگاه
طبقاتـی می شـود بایـد بـه دنبـال سـیری پلکانی
اد امه د  ر ستون روبرو
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سردار قاآنی:

شهید سلیمانی در برقراری ارتباط بین
میدان و دیپلماسی جلودار بود
فرمانـده قـدس سـپاه اظهـار کـرد :شـهید سـردار
سـلیمانی در زمینه هـای مختلـف جلـودار بـود
و یکـی از عرصه هایـی کـه ایشـان بـه صـورت
برجسـته در آن جلـودار بودنـد برقـراری ارتبـاط بین
میـدان و دیپلماسـی بـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـردار اسـماعیل قاآنـی صبـح
روز یکشـنبه در مراسـم دومیـن سـالگرد شـهادت
حاج قاسـم سـلیمانی کـه در مرکز مطالعـات وزارت
خارجـه بـا حضـور حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر
امـور خارجـه و تعـدادی از دیپلمات هـا و مدیـران
ارشـد ایـن وزارتخانـه برگـزار شـد بـا بیـان مطلـب
فـوق گفـت :ایشـان ارتبـاط خوبـی بیـن عرصـه
میـدان و دیپلماسـی ایجـاد کردنـد .در ایـن عرصـه
جلـودار بودنـد و دفـاع کننـده از این منطـق بودند.
وی بـا بیـان اینکـه مجموعـه وزارت خارجـه نیـز

در دوره هـای مختلـف بـا شـهید سـلیمانی در ایـن
عرصـه همراهـی داشـتند افـزود :ما با افـراد کاری
نداریـم ممکن اسـت برخی افراد نوسـاناتی داشـته

باشـند ،ولـی همـواره ایـن هـم افزایـی و همـکاری
وجود داشـته اسـت.
سـردار قاآنـی با بیـان اینکه سـردار سـلیمانی فرزند

مکتـب امـام خمینـی (ره) هسـتند گفـت :ایشـان
موفقیـت در صحنـه عظیـم مقابلـه بـا دشـمنان را
در ایـن می دیدنـد کـه ایـن تعامـل و هـم افزایـی به
صـورت روزمره و مسـتمر بیـن میدان و دیپلماسـی
برقـرار باشـد و شـهید سـلیمانی جلـودار ایـن پیونـد
مبـارک بودنـد.وی بـا بیـان اینکـه وقتـی از مکتـب
شـهید سـلیمانی صحبـت می کنیـم یکـی از
موضوعـات مهـم این اسـت کسـانی کـه در فضای
دیپلماسـی و سیاسـی کشـور فعالیـت می کننـد بـا
کسـانی کـه در عرصـه میـدان کار می کننـد بیـن
آنهـا این همراهی و هم افزایی وجود داشـته باشـد
و آنهـا در کنـار هـم قـرار بگیرند ،گفت :اینجاسـت
کـه خداونـد بـه کار برکـت می دهـد و ایـن پیونـدی
اسـت کـه از تهـران ایجـاد شـده و در کشـورهای
مختلـف عمـق پیـدا کـرده اسـت.

سفیر ایران در دمشق:

آمریکا مجبور به خروج از سوریه خواهد شد
سـفیر جمهـوری اسلامی ایران در سـوریه در
گفتوگویـی بـا یک رسـانه عربی به مسـائل مختلف
سـوریه و روابـط ایـن کشـور بـا ایـران پرداخـت .بـه
گـزارش ایسـنا ،مهـدی سـبحانی ،سـفیر جمهوری
اسلامی ایران در دمشـق در گفتوگـو بـا پایـگاه
خبـری العهـد گفت :همـکاری اقتصـادی و تجاری
میـان ایران و سـوریه و مشـارکت ایران در بازسـازی
سـوریه یـک امـر بسـیار مهـم اسـت و هر دو کشـور
اکنـون در مرحلـه حساسـی بـه سـر می برنـد و بـه
دلیـل تحریم هـای گسـترده هـر دو کشـور بـا جنگ
اقتصـادی رو بـه رو هسـتند بنابرایـن مـا اکنـون بـر
مسـائل اقتصـادی و تجـاری تمرکـز داریـم و در این
چارچـوب بـه عنـوان گام ابتدایـی بایـد اولویت هـا

را مشـخص کنیـم سـپس موانعـی کـه در برابـر
همکاری هـای اقتصـادی میـان دو کشـور وجـود
دارد را برداریـم.
وی گفـت :موضـوع دومی کـه از اهمیـت زیـادی
برخـوردار اسـت سـرمایه گـذاری و حمایـت از
پروژه های بازسـازی و تقویت ثبات در سـوریه اسـت
کـه ایـن مسـاله باعـث می شـود سـرمایه گـذاران به
سـمت سـوریه روی بیاورندزیـرا دشـمن دائمـا ایـن
مسـاله را ترویـج می دهـد کـه سـوریه کشـور ناامنی
اسـت تـا بـا گسـترش همکاری هـای اقتصـادی و
سـرمایه گـذاری در ایـن کشـور مقابلـه کنـد.
مهـدی سـبحانی تاکیـد کـرد :در مسـاله تجـارت
دو موضـوع مهـم و اساسـی وجـود دارد؛ موضـوع

اول جنبـه لجسـتیکی دارد و موضـوع دوم مسـاله
فعالیـت بانکـی و انتقـاالت مالـی اسـت .از نظـر
لجسـتیکی بـا توجـه بـه اینکـه مرزهـای مشـترکی
میـان ایـران و سـوریه وجـود نـدارد مسـافت میـان
دو کشـور تقریبـا زیـاد اسـت و اکنـو ن درحـال
تلاش در راسـتای ایجـاد راه هایـی هسـتیم کـه
ایـران را بـه سـوریه متصـل می کنـد و فاصلـه
زمانـی بـرای انتقـال کاال میـان دو کشـور را
کاهـش دهـد امـا در خصـوص مسـاله بانکـی و
امـکان نقـل و انتقـال پـول بـه تاجـران سـوریه
اکنـون بـه دلیـل تحریم هـا بـا مشـکالتی مـو اجـه
اسـت و مـا بـه دنبـال ایجـاد راه حل هـای مختلـف
هستیم.

دادستان کل کشور:

مبارزه با قاچاق کاال نیازمند انسجام و هم افزایی بین دستگاهی است
دادسـتان کل کشـور گفـت :دسـتگاه های مختلـف بایـد بـا یک هم
افزایـی و همـکاری جـدی نقـش خـود را در مبـارزه بـا قاچـاق کاال
ایفـا کننـد و البتـه دسـتگاه قضایـی هم بـه مـوازات این عـزم در کنار
دسـتگاه های متولـی خواهـد بـود تـا نتایـج موفقیـت آمیـز مبـارزه بـا
قاچـاق کاال کسـب شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی دادسـتانی کل کشـور،
نشسـت تخصصـی سراسـری روسـای پلیس مبـارزه با قاچـاق کاال و
ارز ناجـا بـا حضـور حجت االسلام و المسـلمین منتظری دادسـتان
کل کشـور برگزار شـد.
منتظـری بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان واالمقام سـلیمانی
و ابومهـدی المهنـدس اظهـار کـرد :همـه مـا خـود را مدیـون خـون
شـهدا علـی الخصـوص شـهدای مدافـع حـرم میدانیـم کـه اجـازه
ندادنـد پـای تکفیری هـای جنایتکار حتی بـه نزدیکی هـای مرزهای
کشـور باز شـود.
دادسـتان کل کشـور در ادامـه بـه اهمیـت موضـوع مبارزه بـا قاچاق
کاال و ارز پرداخـت و گفـت :امـروز همـه مـا بـه اهمیـت مسـائل
اقتصـادی واقـف هسـتیم و می دانیـم کـه بسـیاری از مسـائل دیگـر

همچـون سیاسـت ،فرهنـگ و ...بـا اقتصـاد گـره خـورده اسـت.
وی ادامـه داد :نامگذاری سـالهای اخیر توسـط مقـام معظم رهبری
کـه سـبقه اقتصـادی دارنـد نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه بایـد توجه
بیشـتری بـه مسـائل اقتصـادی داشـته باشـیم چـون درهمـه ابعـاد
زندگـی مـردم اثـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم دارد.
منتظـری بـا بیـان اینکـه بایـد اقتصـاد را چـه در بخـش خصوصـی و
چـه در بخـش عمومـی و دولتـی نـگاه کنیـم گفـت :ایـن دو بخـش

مکمـل و موثـر بـر یکدیگـر هسـتند و بـا یکدیگـر ارتبـاط تنگاتنگـی
دارنـد و اگـر بخواهیـم اقتصـاد را به خوبـی مدیریت کنیـم باید به هر
دو بخـش اقتصـاد توجـه کنیـم.
دادسـتان کل کشـور بـه آسـیب قاچـاق کاال بر پیکـره اقتصاد اشـاره
کـرد و عنـوان کـرد :یکـی از آسـیب های جـدی در بدنـه اقتصـادی
کشـور ایـن می باشـد کـه ممکـن اسـت کـه زمـام امـر تولیـد ،توزیـع
و تامیـن نیازهـای مـردم از دسـت برنامـه ریـزان کشـور خـارج شـود
و یکـی از مهـم تریـن عواملـی کـه می توانـد این آسـیب را بـه اقتصاد
کشـور وارد کنـد بحـث قاچـاق کاال اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :قاچـاق کاال بـرای عـده ای محـدود منافـع
زیـادی دارد امـا بـرای کشـور سـهم مهلکـی اسـت و بـه تعبیـر مقـام
معظـم رهبـری قاچـاق همچـون خنجری اسـت که از پشـت بر پیکر
اقتصـاد کشـور وارد می شـود.
منتظـری افـزود :شـما عزیـزان در عرصـه مقابلـه بـا این پدیده شـوم
بایسـتی بـا تمـام تـوان خـود مانـع از ایـن ضربـه مهلـک بـه اقتصـاد
کشـور شـوید و اجـازه ندهیـد ایـن افـراد خائن خنجـر خود را بـر پیکر
اقتصـاد کشـور وارد کنند.

وزیر کشور:

شهید سلیمانی نشان داد انقالب دچار خدشه نشده است
وزیـر کشـور گفـت :شـهید سـلیمانی بـه تنهایـی
نشـان داد نـه تنهـا انقلاب دچـار خدشـه نشـده،
بلکـه اگـر الزم باشـد آنچنـان فـوران خواهـد کـرد
کـه چشـم دشـمنان را کـور میکنـد.
بـه گزارش ایسـنا ،احمـد وحیدی طی سـخنانی در
نخسـتین همایـش علمی پژوهشـی مکتـب شـهید
سـلیمانی ،گفـت :خیلیهـا تلاش کردنـد بگوینـد
انقلاب اسلامی به جایـی نمیرسـد و مقاومـت
شـریف دچار خدشـه میشـود ،امـا امـروز مقاومت
بیـش از هـر زمـان و درخشـانتر از گذشـته حرکت
پرصالبـت خـود را طـی میکنـد کـه همـه مرهـون
ایـن شـهید بزرگـوار ،اندیشـهورز ،عـارف ،مجاهـد،
مهاجر و شـاهد اسـت.
وحیـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه ملـت مـا ایـن ارزشها

را قـدر میشناسـند ،گفـت :برخـی نسـبت بـه ایـن
ارزش هـا تردیـد میکننـد ،شـهید سـلیمانی بـه
تنهایـی نشـان داد نـه تنهـا انقلاب دچـار خدشـه
نشـده ،بلکـه اگـر الزم باشـد آنچنان عمـل خواهد
کـرد کـه چشـم دشـمنان را کـور میکنـد.
وی بـا بیـان اینکـه وجـود شـهید سـلیمانی بـرای
حقانیـت مسـیری کـه طـی میکنیـم کافـی
اسـت ،گفـت :وجـود و شـهادت سـردار سـلیمانی
خدمتهـای فراوانـی کـرد و انقلاب را بـه تنهایـی
جلـو بـرد .نفسهـای امـروز جوانـان کـه بـا یـاد
سـلیمانی بـه خودسـازی میپردازنـد و کسـانی
کـه در حـوزه شـناخت و رویارویـی بـا دشـمن خـود
را بازیافتنـد و جبهههـای عظیـم تشـکیل دادنـد
و کسـانی کـه بـرای شکسـتن اسـتخوان اسـتکبار

اراده مسـتحکمی دارند ،گوشـههایی از ثمـرات
و هویـدا شـدن الیههـای شـخصیتی سـردار

سـلیمانی اسـت.
وی افـزود :مکتـب یـک راه اسـت و راه باید راهنما
داشـته باشـد و مقصـد میخواهد .این شـهید عزیز
هـم راه و هـم مقصـد را نشـان داد و هـم راهبـر و
راهـور آن بـود و مکتـب یعنـی همیـن .البتـه هنـوز
اول راه اسـت دو سـال از ایـن شـهادت میگـذرد
هـر چـه بیشـتر بگـذرد ذهنهـا و روحهـا بیشـتر
متوجـه آن میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه خـون شـهید سـلیمانی امـروز
در رگهـای ملـت و امـت جریـان دارد ،اظهـار
کـرد :بـرای پیمـودن راهـی کـه نجـات سـعادت
در آن اسـت بـه جریـان افتـاد و ایـن همـان راهـی
اسـت کـه بـرای آزادی همـه انسـانها از دسـت
سـتمکاران عالـم بایـد طـی شـود.

واشنگتن درخواست فوری عربستان برای دادن مصونیت
به محمد بن سلمان را رد کرد
منابـع دیپلماتیـک اعلام کردنـد کـه واشـنگتن
درخواسـت فـوری عربسـتان بـرای دادن مصونیت
بـه ولیعهـد این کشـور بـه دنبـال تحـوالت اخیر در
نـزاع قضایی با مسـؤول سـابق سـازمان اطالعات
عربسـتان را رد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـایت سـعودی
لیکـس ،وزارت خارجـه عربسـتان درخواسـتی را
بـه وزارت خارجـه آمریـکا بـرای دادن مصونیـت به
محمـد بـن سـلمان ،ولیعهـد عربسـتان بـه خاطـر
تـرس و نگرانـی از وقـوع یـک حادثـه بـد در نـزاع
قضایـی بـا سـعد الجبـری ،مسـؤول اطالعاتـی
سـابق عربسـتان در مقابل دسـتگاه قضایی آمریکا
ارائـه کـرد.
بـه گفتـه منابـع ،وزارت خارجـه آمریـکا ،ایـن
درخواسـت را رد و اعالم کرد که محمد بن سـلمان

رئیـس جمهـوری نیسـت کـه بـه او مصونیـت داده
شـود و علاوه بـر ایـن پرونـده شـکایتی علیـه وی
وجـود دارد کـه در دادگاههـا درحال بررسـی اسـت.
روز شـنبه منابـع دیپلماتیـک اعلام کردنـد کـه
محمـد بـن سـلمان تحـرکات خـود و حمایتـش از
گروههـای البـی در آمریـکا را در نـزاع قضایـی بـا
مسـؤول سـابق اطالعاتـی عربسـتان افزایش داده
اسـت.
محمـد بـن سـلمان دسـتوری را بـرای دفتـر
پادشـاهی دربـاره حمایـت مالـی از گروههـای البی
نزدیـک بـه عربسـتان در واشـنگتن بـرای حمایـت
از موضـع وی در مقابلـه بـا الجبـری صـادر کـرده
اسـت.
بـه گفتـه ایـن منابـع ،محمـد بـن سـلمان دیگـر به
کادر وکالی آمریکایـی کـه از او در مقابل دسـتگاه
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قضایـی آمریـکا دفـاع میکننـد اعتماد نـدارد.
ایـن مسـاله پـس از آن صـورت میگیـرد کـه
"ناتانیـل گورتـون" ،قاضـی دادگاه منطقـهای
ماساچوسـت آمریـکا ،شـکایت هولدینـگ دولتـی

سـعودی " "SCABعلیـه سـعد الجبـری ،مشـاور
امنیتـی سـابق عربسـتان را رد کـرد.
قاضـی ایـن پرونـده در ایـن بـاره تصریـح کـرد:
دادگاه متقاعـد نشـده اسـت بـدون اسـتفاده از
مطالبـی کـه دولـت آمریـکا آنهـا را اسـرار محرمانه
دولتـی میدانـد در ایـن پرونـده حکـم کنـد.
وی گفـت :پرونـده  SCABهمچنین هیچ مبنایی
در قوانیـن فدرال یا ماساچوسـت ندارد.
دادگاه اعلام کـرد؛ مداخلـهای که به ندرت توسـط
دولـت آمریـکا انجـام میشـود ،مانـع از پیگیـری
ایـن پرونده شـد.
ایـن حکـم دادگاه ماساچوسـت در واقـع شکسـتی
بـرای دولـت عربسـتان سـعودی و بـه ویـژه محمد
بـن سـلمان ،ولیعهد و حاکم دوفاکتوی این کشـور
محسـوب میشـود.

خیز ائتالف شیعیان عراق برای
تشکیل دولت فراگیر ملی
یـک منبـع در گروههـای هماهنگـی شـیعیان عـراق مدعـی
فشـارهای سیاسـی بـر رهبـر جریان صدر عـراق برای بازگشـت این
جریـان بـه ائتلاف شـیعیان و تشـکیل دولـت آتـی شـد و تأکید کرد
کـه ایـن گروههـا بـرای تشـکیل فراکسـیون بزرگتـر در پارلمـان بـا
مشـارکت همـگان تلاش میکننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقل از شـفق نیوز ،ایـن منبع گفت :نشسـت
قریـب الوقوعـی میـان رهبـران ایـن گروهها بـا مقتدی صـدر ،رهبر
جریـان صـدر عـراق وجـود نـدارد .نشسـتهای دیگری نیـز در مقر
اقامـت صـدر در نجف برگزار نمیشـود و نشسـتهای آتـی رهبران
گروههـای هماهنگـی شـیعیان با تمـام گروههای سیاسـی در بغداد
خواهـد بود.
منبـع مذکـور در گروههـای هماهنگـی شـیعیان اعلام کـرد:
فشـارهای سیاسـی بـر مقتـدی صـدر بـرای بازگشـت بـه ائتلاف
شـیعیان و عـدم خـروج مجـدد از آن وجـود دارد .مقتـدی صـدر
دو گزینـه پیـش رو دارد .یکـی مشـارکت در دولـت توافـق ملـی یـا
پیوسـتن بـه مخالفـان سیاسـی در داخـل پارلمـان.
ایـن منبـع تأکیـد کـرد :گروههـای هماهنگـی شـیعیان تصمیـم
قطعـی خـود را گرفتهانـد و میخواهنـد فراکسـیون اکثریـت را بـا
مشـارکت تمـام گروههـای سیاسـی شـیعه ،سـنی و کـرد بـرای
تشـکیل دولـت توافـق ملـی تشـکیل دهنـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه محمـد الصیهـود ،عضـو ائتلاف شـیعیان
اعلام کـرد ،سـومین نشسـت میـان ایـن ائتلاف و جریـان صـدر
در اسـتان نجـف برگـزار میشـود .هـدف ایـن نشسـت رسـیدن بـه
توافقهایـی دربـاره سـاختار دولـت جدیـد و تشـکیل فراکسـیون
بزرگتـر در داخـل پارلمـان قبـل از برگـزاری اولیـن جلسـات پارلمان
است.
الصیهـود گفـت :اطالعـات تقریبـا تأییـد نشـدهای وجـود دارد کـه
نشـان میدهـد سـومین نشسـت گروههـای هماهنگـی شـیعیان و
جریـان صـدر در الحنانـه در اسـتان نجـف برگـزار میشـود.
وی تأکیـد کـرد :اختالفـات کنونـی میـان صـدر و گروههـای
هماهنگـی شـیعیان دربـاره هویـت یـا نـام نخسـت وزیـر آتـی یـا
تقسـیم پسـتهای وزارتـی در داخـل دولـت نیسـت بلکـه اختلاف
اصلـی دربـاره سـاختار دولـت اسـت .احتماال نـوری مالکـی ،رئیس
ائتلاف دولـت قانون کـه رهبـر بزرگتریـن گروههـای هماهنگی در
داخـل پارلمـان از حیـث تعداد کرسـیهای پارلمانی اسـت ،شـرکت
داشـته باشـد .ایـن گروههـا ُمصـر هسـتند کـه دولـت توافقـی بـا
مشـارکت همـگان تشـکیل دهنـد.
از سـوی دیگـر یـک منبـع سیاسـی اعلام کـرد کـه محمـد
الحلبوسـی ،رهبـر ائتلاف "تقـدم" بـه زودی یـا طـی دو روز آتـی
بـا فراکسـیون صـدر دیـدار خواهـد کـرد .همزمـان نیـز گروههـای
هماهنگـی شـیعیان نشسـتی بـا ائتلاف "عـزم" به رهبـری خمیس
الخنجـر خواهنـد داشـت.
ایـن منبـع اعلام کـرد :رهبـر ائتلاف "تقـدم" معتقـد اسـت کـه
فراکسـیون صـدر حامـی او برای رسـیدن به پسـت ریاسـت پارلمان
اسـت .وی همچنیـن از نامـزد جریـان صدر برای رسـیدن به پسـت
نخسـتوزیری حمایـت میکنـد .سـه تن نامـزد احتمالی این پسـت
هسـتند کـه عبارتند از :مصطفـی الکاظمی ،محمـد توفیق عالوی
و جعفـر صدر.
بـه گفتـه ایـن منبـع تعـداد کرسـیهای جریـان صـدر بـه  ۸۵مـورد
رسـیده اسـت و توانسـته مذاکرات خوبی با سـنیها و کردها داشـته
باشد.

حمالت هوایی و توپخانهای
رژیم صهیونیستی به غزه
ارتـش رژیـم صهیونیسـتی بامـداد امـروز یکشـنبه چندیـن حملـه به
شـمال و جنـوب نـوار غـزه انجـام داد .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل
از عربـی  ،۲۱رسـانههای محلـی گـزارش دادنـد کـه هواپیماهـای
جنگـی اسـرائیل طـی  ۱۰حملـه پایـگاه "القادسـیه"(متعلق بـه
گردانهـای عزالدیـن قسـام ،شـاخه مسـلح جنبـش مقاومـت
اسلامی حماس) در غـرب خـان یونـس در جنـوب نـوار غـزه را
هـدف حملـه قـرار دادند.شـاهدان عینـی هـم اظهـار داشـتند کـه
رژیـم صهیونیسـتی  ۱۰حملـه متوالـی به سـایت مذکور انجـام داده
اسـت.عالوه بر ایـن توپخانه رژیم صهیونیسـتی دو نقطـه دیدهبانی
مـورد اسـتفاده نیروهـای امنیتـی حمـاس را در در بیـت الهیـا در
شـمال نـوار غـزه بمبـاران کرد.شـبکه المیادیـن پیـش از ایـن از
شـنیده شـدن صـدای انفجارهـای مهیـب در نـوار غـزه خبـر داده
بود.وزارت بهداشـت فلسـطین گزارشـی درباره تلفـات احتمالی این
حملات ارائـه نکرده اسـت.کانال  ۱۳تلویزیون اسـرائیل اعالم کرد
کـه ایـن بمبـاران در واکنـش بـه سـقوط دو موشـک پرتاب شـده از
نـوار غـزه بـه نزدیکـی تلآویـو انجـام شـده اسـت.
شـب گذشـته ارتـش رژیـم صهیونیسـتی اعلام کـرد تصمیـم دارد
بـه شـلیک صبـح شـنبه دو راکـت از غـزه بـه تلآویـو پاسـخ دهـد.

اد  امه از ستون روبرو

توسـط افـراد محقـق شـود تا شـاهد اثـر گذاری
نقـش آمـوزش تدریجـی ضمـن خدمـت و بهـره
گیـری از تجربـه و تبحر در سـرعت و دقت انجام
کارها باشـیم  .نمونه هـای فراوان قاعـده گریزی و
اسـتثناء پذیـری در امـور گوناگون نشـان می دهد
کـه با خـروج جامعه از مدار تعادل شـاهد تسـری
نابجایی هـا بـه تمامی بخش هـا و زیرمجموعه هـا
هسـتیم که همه شـئونات زندگی را تحت الشـعاع
قـرار می دهـد  .بـر اسـاس تحلیل هـای اجتماعـی
صـورت گرفتـه حتـی می تـوان افزایـش حجـم
پرونده هـا در محاکـم قضایـی را بـه تغییـرات
شـغلی و طبقاتـی افـراد فاقـد ظرفیت هـای الزم
ربـط داد  .افزایـش تردیدهـا نسـبت بـه اصالـت
مـدارک تحصیلـی  ،مقاله هـای علمـی  ،ثروت های
غیرمتعـارف و برخـی نابجایی هـا از حاشـیه
نشـینی عدالـت اجتماعـی حکایـت دارد  .اگر زخم
نابجایی هـا بـا مرهـم اصالحـات اصولـی التیـام
پیـدا نکنـد و زخم هـا بـا کهنـه شـدن بـه ناسـور
تبدیـل شـوند دیـری نخواهـد گذشـت کـه کالف
سـردرگم مشـکالت از یکسـو و تراکـم مطالبـات
از سـویی دیگـر ،سـقف تـرک خـورده بنیان هـای
برافراشـته فرهنگـی  ،بر سـر دغدغه منـدان فرود
آیـد و رشـته ها را پنیـه کنـد .

فارس
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نذر رهایی ،زمینه ساز آزادی  ۲۵۲زندانی در فارس شد
فرمانده ســپاه فجر گفت :در هفتمین مرحله از طرح نذر رهایی  ۲۵۲نفر از زندانیان
جرائم غیر عمد فارس با یاری خیرین نیک اندیش از زندان آزاد ...

تأکید استاندار فارس بر لزوم بهره گیری از ظرفیت خیرین
در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس اسـتفاده از ظرفیـت خیریـن در تکمیـل طـرح هـای نیمـه
تمـام را بـه عنـوان یکـی از مصوبـه ایـن شـورای اعالم کـرد و گفت:در سـطح
اسـتان فـارس تعـداد  ۴۰۰پـروژه نیمـه تمـام در حـوزه هـای مختلف ورزشـی،
سلامت ،اموزشـی و آبرسـانی برای تکمیـل نیازمند اعتبار زیـر ۵میلیارد تومان
اسـت کـه بـا ایـن مصوبـه خیریـن می تواننـد بـا تکمیل ایـن پروژه ها نسـبت به
نامگـذاری ایـن طـرح بـا نـام هـای مدنظر خـود اقـدام کنند.
دکتـر محمـد هـادی ایمانیـه در جلسـه شـورای برنامـه ریزی و توسـعه اسـتان
فـارس اسـتفاده از ظرفیـت خیریـن در تکمیـل طـرح هـای نیمـه تمـام را بـه
عنـوان یکـی از مصوبـه ایـن شـورا اعلام کـرد و گفـت:در سـطح اسـتان فـارس تعـداد  400پـروژه نیمـه تمام در
حـوزه هـای مختلـف ورزشـی ،سلامت ،آموزشـی و آبرسـانی بـرای تکمیـل نیازمنـد اعتبـار زیـر ۵میلیـارد تومان
اسـت کـه بـا ایـن مصوبـه خیریـن مـی توانند بـا تکمیـل ایـن پروژهها نسـبت به نامگـذاری ایـن طرح با نـام های
مدنظـر خـود اقـدام کنند.
تلاش مدیـران دسـتگاه هـای اجرایی بـرای تخصیص اعتبـارات مصوب اسـتانی در بودجه سـال  1400مصوبه
دیگـر شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان فـارس بـود کـه دکتـر ایمانیـه بـه آن پرداخـت و از دسـتگاه هـای
اجرایـی خواسـت در مـدت باقـی مانـده نسـبت بـه تحقـق بودجه تلاش کنند.
ابطـال مجـوز پـروژه هـای کـه بعد از گذشـت  2سـال هیچ پیشـرفت فیزیکی نداشـته و بـه بهره برداری نرسـیدند
دیگـر مصوبـه ایـن جلسـه بـود کـه نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـه آن اشـاره و تصریـح کـرد :مجـوز
پروژههـای صنعتـی و معـدن اسـتان کـه بـا گذشـت  2سـال و تعهد مجریـان برای به سـرانجام رسـاندن در مدت
مذکـور وارد فـاز اجرایـی نشـده و یـا بـه بهره بـرداری نرسـیده ابطال میشـود.
دکتـر ایمانیـه در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود در جلسـه شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان کـه
بـا حضـور دو تـن از نماینـده مـردم فـارس در مجلـس برگـزار شـد بـا تاکیـد بـر ایـن سـرمایه گـذاری ،منجـر بـه
اشـتغال یکـی از اهـداف سـرمایه گذاری در سـال آینده اسـت گفـت :یکی از سیاسـت های دولت در پـروژه های
سرمایه گذاری ،طرح های است که منجر به کاهش بیکاری،ایجاد اشتغال و تولید می گردد.
دکتـر ایمانیـه گریـزی هـم بـه طـرح آمایـش سـرزمین زد و گفـت :نسـخه طرح آمایـش اسـتان فـارس در اختیار
مدیـران قـرار بگیـرد تـا ایـن طـرح به صـورت مشـخص توسـط رئیـس آن دسـتگاه اجرایـی مطالعـه گرددتـا مورد
مربـوط بـه دسـتگاه هـا بـه عنـوان پیشـنهاد به سـازمان برنامـه و بودجـه ارسـال گردد.
نماینـده علـی دولـت در اسـتان فـارس بـه مدیـران اسـتانی پیشـنهاد داد در صـورت صالحدیـد بـا مدیران اسـبق
سـازمان متبـوع خـود جهـت تقویـت نقـاط قـوت سـازمان در طـرح آمایش سـرزمین مشـورت کنید.
دکتـر ایمانیـه بـا اشـاره بـه پیـش بینی رشـد اقتصـادی  7.5درصـدی اسـتان در الیحه بودجـه از آمادگی اسـتان
فـارس در جهـش رشـد اقتصـادی خبـر داد و تصریـح کـرد :در تحقق ایـن امر پـروژه هایی مانند ظرفیت شـهرک
صنعتـی بـا ظرفیـت کامـل در چرخه مـدار تولید و اشـتغال قـرار بگیرد.
تمرکـز بـر تکمیـل پـروژه های نیمـه تمامی که مـی توانند در چرخـه تولید ناخالص و اشـتغال قرار بگیرنـد از دیگر
مـوارد مـورد تاکیـد اسـتاندار فارس به مدیران در تحقق رشـد اقتصادی اسـتان در سـال  1401بود.
او در ایـن جلسـه از مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی خواسـت کـه بـا اسـتفاده از ظرفیـت نماینـدگان فـارس در
مجلـس بـرای تحقـق بودجـه هـای اسـتانی بـا ظرفیـت چانـه زنـی نماینـدگان در وزراتخانـه هـای متبـوع تالش
کنند .
اسـتفاده از ظرفیـت بودجـه فرهنگـی دسـتگاه هـای دولتـی بـرای تحقـق اعتبـارات تهیه سـند فرهنگی اسـتان
موضـوع دیگـری بـود کـه دکتـر ایمانیـه بعـد از گـزارش نقشـه فرهنگـی اسـتان بـه آن پرداخـت و گفـت :بایـد
مکانیزیـم قانونـی اسـتفاده از بودجـه فرهنگـی بـرای تحقـق برنامـه هـای سـند فرهنگـی اسـتان تبییـن و مـورد
اسـتفاده قـرار بگیرد.
چشم شیشه ای
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اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از  13دی ماه
مدیرکل امور مالیاتی فارس از اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم
خردادماه  1400از تاریخ  13دی ماه سال جاری خبر داد و ...

تأکید استاندار فارس بر لزوم بهره گیری از ظرفیت خیرین در جهت
تکمیل پروژه های نیمه تمام
استاندار فارس استفاده از ظرفیت خیرین در تکمیل طرح های ...
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نذر رهایی ،زمینه ساز آزادی  ۲۵۲زندانی در فارس شد
ایرنا:فرمانـده سـپاه فجـر گفـت :در هفتمیـن مرحلـه از طرح نـذر رهایی ۲۵۲
نفـر از زندانیـان جرائـم غیـر عمد فـارس با یاری خیریـن نیک اندیـش از زندان
آزاد میشـوند.
سـردار سـرتیپ دوم یداللـه بوعلـی در هفتمیـن مرحلـه از آییـن نـذر رهایـی که
بـرای آزادسـازی زندانیـان برگـزار شـد بیان کرد :پیشـتر یـک هـزار و  ۳۰۰نفر
از زندانیـان جرائـم غیـر عمـد فـارس آزاد شـده بودند.
روابـط عمومـی سـپاه فجـر فـارس کـه ایـن مطلـب را بازتـاب داده همچنیـن
از قـول مدیـر کل زنـدان هـای اسـتان فـارس در ایـن مراسـم گفـت :طـرح
نـذر رهایـی بـا تعامـل و همـکاری بیـن نهادهـا از جملـه دادگسـتری ،اداره کل
زنـدان هـا ،سـتاد دیـه ،سـپاه فجـر ،بسـیج حقوقدانـان و سـایر دسـتگاه هـا
اجرایـی شـده اسـت.
اسـحاق ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه اقدامـات بسـیاری بـرای ارتقـا و تعالـی
فرهنگـی و معنویـت مددجویـان انجـام شـده اسـت بیـان کـرد :ارزش مالـی
هفتمیـن مرحلـه از طـرح نـذر رهایـی بیـش از هفـت میلیـارد تومـان بـوده و
همچنیـن در ایـن مرحله بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰بسـته معیشـتی نیـز به خانواده
زندانیـان نیازمنـد اهـدا مـی شـود.
حجت االسلام سـیدکاظم موسـوی رئیس کل دادگسـتری اسـتان فـارس نیز
در ایـن مراسـم بـا تجلیـل از دسـت انـدرکاران طـرح نـذر رهایـی گفـت :آزادی
زندانیـان جرائـم غیـر عمـد یـک حرکـت فرهنگـی تاثیرگـذار در جامعه اسـت و
آسـیب هـای اجتماعـی را کاهـش خواهـد داد.
فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس همچنیـن بـا بیـان اینکـه سـپهبد شـهید

سـلیمانی بـا تمـام وجودش مدافـع حریم انقالب اسلامی بود،گفـت :بصیرت
و انقالبـی گـری دو ویژگـی مهـم شـخصیت ایـن شـهید واالمقـام اسـت.
سـردار سـرتیپ دوم یداللـه بوعلـی بـا گرامیداشـت یاد و خاطره سـپهبد شـهید

حـاج قاسـم سـلیمانی،گفت :ملـت ایـران هرگـز ایثـار و حماسـه آفرینیهـای
ایـن شـهید واالمقـام را فرامـوش نکـرده و جوانـان انقالبـی راه و مکتـب او را
ادامـه خواهنـد داد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن شـهید واال مقـام حامـی ملـت هـای مظلـوم منطقـه
و سـردار محـور مقاومـت بـود ،گفـت :ایـن فرمانـده شـجاع و جهادگـر طـی
سـال هـای متمـادی طـرح هـا و نقشـه هـای خبیثانـه صهیونیسـت هـا برای
منطقه را نقش بر آب کرده و آمریکایی های خبیث نسـبت به او کینه داشـتند.
فرمانـده سـپاه فجـر بـا اشـاره بـه پیـروزی هـای چشـمگیر محـور مقاومـت در
برابـر اسـتکبار جهانـی در سـال های اخیر ،گفت :نقش موثر سـردار سـلیمانی
در ایـن پیـروزی هـا ،سـازماندهی و فرآینـد پشـتیبانی از رزمنـدگان اسلام
غیر قابل چشم پوشی است.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت ترویـج فرهنـگ شـهادت و مقاومـت در جامعـه،
گفـت :جنبـه هـای مختلـف شـخصیت سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی
و راه و سـیره او کـه امـروز از آن بـه عنـوان مکتـب شـهید سـلیمانی یـاد
مـی شـود بهتریـن الگـو و شـاخص بـرای زندگـی فـردی و اجتماعـی در تـراز
انقلاب اسلامی اسـت.
بوعلـی بـا تجلیـل از اقدامـات درخشـان بسـیجیان بـرای مقابلـه بـا کرونـا
و خدمـت رسـانی بـه مـردم گفـت :اجـرای طـرح سـپهبد شـهید حـاج قاسـم
سـلیمانی و یـاری کادر درمـان در کنـار سـایر طـرح هـا نظیـر کمـک هـای
مومنانـه و بخصـوص طـرح نـذر رهایـی نـام اسـتان فـارس را در سـطح کشـور
زبانـزد کـرده اسـت.

اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از  13دی ماه
عصرمردم:
مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس از اجـرای قانـون دائمـی
مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب دوم خردادمـاه 1400
از تاریـخ  13دی مـاه سـال جـاری خبـر داد و گفـت:
اجـرای قانـون جدیـد مالیـات بـر ارزش افـزوده منجـر
بـه شـفاف شـدن اقتصـاد و افزایـش کارایی و اثربخشـی
نظـام مالیاتـی مـی شـود.
ناصـر هاشـمی بـا اشـاره بـه اجـرای قانـون دائمـی
مالیـات بـر ارزش افـزوده عنـوان کـرد :قانـون مالیـات
بـر ارزش افـزوده یکـی از قوانیـن مترقـی نظـام مالیاتـی
اسـت و بـا اجـرای آزمایشـی ایـن قانـون از سـال 1387
و دائمی شـدن آن از  13دی مـاه سـال جـاری ،یکـی
از برنامـه هـای مهـم تحـول نظـام مالیاتـی به سـرانجام
مـی رسد.هاشـمی ادامـه داد :بـر اسـاس قانـون دائمی
مالیـات بـر ارزش افـزوده ،اصـل طلا ،جواهـر و پالتین
از مالیـات بـر ارزش افـزوده معـاف اسـت و صرفـا اجرت
سـاخت ،حق العمل و سـود فروشـنده مشـمول  9درصد
مالیـات بـر ارزش افـزوده مـیباشـد و عرضـه کننـدگان
کاالهـای مذکـور مکلف انـد  9درصد مالیـات و عوارض

محاسـبه و از طـرف معاملـه اخـذ نماینـد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس اظهـار داشـت :مطابـق
مـاده  25قانـون دائمـی مالیـات ارزش افـزوده ،مفـاد
مـاده  186، 235قانـون مالیـات های مسـتقیم و تبصره
یـک آن از تاریخ  13دی ماه سـال جـاری در مورد قانون
دائمـی ارزش افـزوده جـاری اسـت و صـدور و تمدیـد
گواهـی و صـدور مفاصاحسـاب علاوه بر منبع مسـتقیم
نیازمنـد تسـویه بدهـی ارزش افـزوده نیـر مـی باشـد.
وی بـه افزایـش یـک درصـدی سـهم شـهرداری هـا و
دهیـاری هـای اسـتان از وصـول عوارض مالیـات ارزش
افـزوده اشـاره کـرد و افـزود :بـر اسـاس تسـهیم مالیات
و عـوارض موضـوع مـاده (%9 )7و بنـد هـای الـف و ب
مـاده( 26کاالهـای نفتـی و طال،جواهـر و پالتین)%4 ،
سـهم مالیـات  %4 ،سـهم شـهرداری و دهیـاری هـا و
 %1بـه عنـوان مالیـات سلامت سـهم وزارت بهداشـت
می باشـد.
وی اعلام کـرد :بـا توجـه بـه عـدم راه انـدازی سـامانه
مؤدیـان در تاریـخ  13دی مـاه سـال جـاری ،تـا زمانـی
کـه ایـن سـامانه راهانـدازی شـود ،صرفـا اشـخاص

بازدید شماری از دانشجویان رشته های خبرنگاری و روابط عمومی دانشکده غدیر شیراز از دفتر روزنامه عصرمردم

مشـمول موضـوع فراخـوان هـای هشـتگانه (اختیـار
حاصلـه از مـاده  18قانـون مصـوب  )1387مکلـف بـه
انجـام تکالیـف قانونـی از جملـه ارائه اظهارنامـه مالیاتی
و پرداخـت مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده حداکثـر
 15روز پـس از پایـان هـر دوره مالیاتـی خواهنـد بـود و
سـایر مـوارد از جملـه تعاریـف ،تاریـخ تعلـق ،مأخـذ،
نـرخ ،معافیـت هـا ،اسـترداد ،مالیـات کاالهـای خاص،
مالیـات و عـوارض خـاص ،جرائـم ،نحـوه تخصیـص،
انتقـال و توزیـع مالیـات و عـوارض ،رفـع اختلاف و
دادرسـی مالیاتـی تابـع قانـون جدیـد مـی باشـد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس اعلام کـرد :از جملـه
مزایـای ایـن قانـون مـی تـوان بـه شـفافیت مبـادالت
اقتصـادی در کشـور ،حمایـت از بخـش هـای تولیـد و
سـرمایه گـذاری ،سـاماندهی معافیـت هـای مالیاتـی،
اصلاح فرآینـد دادرسـی مالیاتـی ،کمـک بـه توسـعه
شـهرها و روسـتاها ،رفـع برخـی ایـرادات قانـون قبـل به
ویـژه در زمینه تسـهیل فرآیند انتقال بـار مالی به مصرف
کننـده نهایـی و نهایتا افزایـش کارآیی و اثربخشـی نظام
مالیاتـی و کاهـش فـرار مالیاتـی اشـاره کـرد.
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م
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آماده باش آتشنشانی شیراز برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت :به دلیل بار 
ش
باران و احتمال جاری شدن سیالب در معابر عمومی ...

آماده باش شهرداری شیراز در جریان بارشهای اخیر
ش باران که
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز با یادآوری اینکه بار 
از بامداد امروز در این شهر آغاز شده ،همچنان ادامه دارد ...

عضو شورای شهر خطاب به شهردار شیراز:

انتخاب مدیران خسته و ناکارآمد پاسخگوی نیازهای شهری نیست
زهرا جعفری

رییـس کمیسـیون سـاماندهی حاشـیه نشـینی و رفـع محرومیـت از مناطـق
کـم برخـوردار شـوراي اسلامي شـهر شـيراز بابيـان اينكـه جامعـه مسـلح بـه
مهـارت هـاي فنـي ،فكـري و فيزيكـي نـه تنهـا در برابـر بيگانـگان خـم نمـي
شـود بلكـه در عرصـه هـاي اشـتغال و كارآفريني به رشـد و بالندگي مي رسـد ،
گفـت؛ جامعـه اي كه گسـترش عادالنـه امكانـات و خدمات در سـطح مناطق
و محلات شـهري و عـدم تبعيـض در برخـورداري شـهروندان از منابع موجود
سـرلوحه مديـران و متوليـان باشـد ،از فقـر ،فسـاد ،فحشـا ،ناهنجـاري هـا،
بـزه كاري و آسـيب هـاي اجتماعـي دور بـوده و اگـر مـواردي هم باشـد به فكر
كاهـش و رفـع آن بـر خواهد آمد.
سـیده مریم حسـینی از وجـود آمارهای متناقـض ومتفاوت در حوزه اشـتغال و
کار آفرینـی سـخن گفـت و اظهار داشـت  :دسـتگاههاي متولي و مسـوول در
امـر اشـتغال و كارآفرينـي آمارهـاي متفـاوت ،و گاها متناقض ارائـه مي دهند،
اگـر چـه همـه در حـد تـوان و تجهيزات تلاش نمـوده و خدمت كـرده اند اما
نـه تنهـا امارهـا در ايـن سـالها به هم نزديك نشـده أسـت كـه در كاهـش تعداد
بيـكاران و در افزايـش امـر اشـتغال و كارآفرينـي تفـاوت معنـاداري حـس
نمي شود.
حرفي براي گفتن نداريم
وی تصریـح کـرد :حتـي در حـوزه اشـتغال خانگـي و محلـي و كارگاههـاي
كوچـك زودبـازده جهـت بانـوان خـود سرپرسـت ،بي سرپرسـت و بد سرپرسـت
هـم حرفـي بـراي گفتـن نداريـم.
وي تصريـح كـرد؛ بانـوان كـه نقـش مـادري و حامـي خانـواده هـا را بـه عهـده
دارنـد اگـر بـا مهـارت هـاي كارآفرينـي مسـلح و مجهـز شـوند شـاهد فقـر و
بيسـوادي در خانـه خـود نخواهنـد بـود.
حسـيني خاطرنشـان كـرد :برنامـه ريـزي اصولـي ،علمـي و مبتنـي بـر
اسـتاندارهاي روز مـي توانـد گره گشـاي بخشـي از اين مشـكل باشـد و با تكيه
بـر ظرفيـت هـاي اجتماعـي گروههـاي جهـادي مـي تـوان در درمان بخشـي
از ايـن كار مؤثـر بـود.
وي خواسـتار اسـتفاده از ظرفيـت هـاي بيـن بخشـي دسـتگاه ها و نهادهـاي
مسـوول و متولـي امـر اشـتغال شـد وافـزود :شـورا و شـهرداري نيـز مي تواننـد
نقـش مكمـل در ايـن بخـش ايفـا نمايند.
عشـو شـوراي اسلامي شـهر شـيراز تأكيد كرد :با حضـور در محلات محروم
و كـم برخـوردار و حاشـيه نشـين ،مي تـوان فاصلـه طبقاتـي را كـم كـرده و
توانمندسـازي بانـوان و جوانـان در محل زندگي را تقويت نمـوده و امنيت رواني
خانـواده هـا را نيـز تاميـن كرد.
وي ادامـه داد:بـا بسـيج امكانـات موجـود شـهرداري در فرهنگسـراها و
سـراهاي محلات و سـالن ها و سـوله هـا مي تـوان فرصـت هـاي بيشـمار
كارآفرينـي جهـت جوانـان تحصيلكـرده فاقـد كار را فراهـم كرد و با اسـتفاده از
نظرات تخصصي و تجربي كارشناسـان شـهرداري ،نهادهاي مجري اشـتغال
را همراهـي نمـود تـا بـا همفكـري طـرح هـاي ميدانـي و انقالبـي ارائـه دهنـد
رییـس کمیسـیون نامگـذاری معابـر و اماکـن عمومی شـوراي اسلامي شـهر
شـيراز با بيان اينكه برجسـتگی و محوریت "شـيراز ،سومين حرم اهل بيت (ع)
بایـد در تبلیغـات عمومـی و رسـانه ای مـورد توجـه قـرار گيرد،گفـت :ايـن
نامگـذاري از سـوي مقـام معظـم رهبـري مسـئولیت سـنگینی را بـر دوش

تمـام مسـئولین اسـتان و شـهر از نماینـدگان شـورای اسلامی شـهر شـیراز و
شـهرداری قـرارداده اسـت
افسـانه خواسـت خدايـي افـزود؛ باید واقف بر سـنگینی اين مسـؤليت باشـیم و
اگـر در مـدت انجـام ايـن مهم لحظه ای احسـاس آرامـش نکنیم رواسـت چرا
کـه حـرم اهـل بیت (ع)حرمت بسـیار و تعریـف خاص خـود را دارد .
وي تصريـح كـرد :در حـرم اهـل بیـت (ع)خدمتگـزاران بـا هـم هماهنـگ و
یکپارچـه هسـتند و در راسـتای انجـام وظایـف هر نهاد ،سـازمان و فردی سـاز
خـود را نمیزنـد و رقابـت بـرای گرفتـن پسـت و مقام تنهـا دغدغه آنها نیسـت.
خواسـت خدايـي خاطـر نشـان كرد:حـرم اهـل بیـت (ع) بـه طریقـی مدیریت،
اداره و سـاخته نمـی شـود کـه سـاکنان حـرم در آن امـکان بهـرهوری از
خدمـات عمومـی و حداقـل امکانات رفاهی را در مناطق جنوبی شـهر نداشـته
باشـند.وب افـزود؛ مسـئولین آبادسـازی حـرم اهـل بیـت تـا زمانی که حـرم در
شـان صاحـب حـرم نباشـد خـواب و خـوراک ندارنـد و بیـن شـمال و جنـوب و
شـرق و غـرب حـرم بیـن بافت جدیـد و قدیم حرم نبایـد از لحاظ وفـور یا کمبود
امکانـات تفاوت باشـد.
وی تأکیـد کرد:موضـوع عدالـت شـهروندی و محرومیـت زدایـی بايـد در همـه
برنامهریزیهـای شـهری مـد نظـر قـرار میگیـرد تـا همـه شـهروندان حـرم از
خدمـات شـهری به گونـه ای عادالنـه برخوردارشـوند.
ايـن عضـو شـورا ادامـه داد :مسـئولین آبادسـازی حـرم اهـل بیـت (ع) نبایـد
ً
چشـم خود را بر روی پدیده ناخوشـایند معتادان متجاهر سـطح شـهر خصوصا
اطـراف حرمیـن مطهـر ،زبالـه گـردی و کارتـن خوابـی عـدهای از جوانـان،
پیـران ،زنـان و کـودکان شـهر ببندنـد و جمـع کـردن ایـن معضل را بـه یکدیگر
محـول کنند.

وي افـزود:در حـرم اهـل بیـت (ع)نبایـد معلولیـن شـهر کـه حـدودا  ۱۰درصد
جامعـه شـهری را تشـکیل میدهنـد وبـه دلیـل عـدم مناسـب سـازی فضـای
شـهر ،کمبـود امکانـات و حمـل و نقـل مناسـب از بیـرون آمـدن از منـزل
منصـرف شـوند و از کمتریـن حقـوق شـهروندی خـود شـان محـروم گردنـد.
خواسـت خدايـي گفـت :در حـرم اهـل بیـت (ع) بـه تمـام کـودکان حـرم
مي بايسـت بـه عنـوان فرزنـدان امام زمـان ارواحنا فدا نگاه شـده و بـه نیازهای
فرهنگـی ،تربیتـی و تفریحـی آنهـا کـه ابتداییترین سـهم کـودکان از امکانات
شـهری بـه بهتریـن شـکل و مبتنـی بـه شـان حـرم توجـه گردد
وي خاطر نشـان كرد :نمي توان عنوان مسـئول و شـورای شـهری که مسـمی
بـه حـرم سـوم اهـل بیت اسـت را داشـت اما نسـبت بـه کودکانی کـه در دوران
طالیـی کودکـی خـود بـه هـر دلیلی چه فقـر اقتصادی و چه اجیر شـده توسـط
عـدهای سـودجو بـه جـای درس خوانـدن و بـازی کـردن تـن بـه سـخت تریـن
کارهـا میدهنـد بیتفـاوت بـود و کاری نکرد.
وي افـزود :روا نیسـت کـودکان حـرم در حیـن بـازی در شـهربازی و پارک هـا
و دسـتگاههای تعبیـه شـده در آنجـا در معـرض شـنیدن انـواع موسـیقی های
ً
نامناسـب با ،سـن شـان و بعضا مسـتهجن قرار گیرند و روح پاک کودکانه شان
دچار آسیب شود.
وي تأكيـد كـرد؛ رسـیدگی بـه وضعیـت زنـان آسـیب دیـده اجتماعیبايـد در
اولویـت برنامههـای فرهنگـی شـهر قرارگيـرد و بـرای افزایش کیفیـت زندگی و
ارائـه خدمـات آموزشـی ،مشـاورهای و حمایت مالـی جهت توانمند نمـودن آنها
در حوزه کسـب و کار ،بودجه های هدفمند تخصیص داده میشـودتا بخشـی
از آالم آنهـا تسـکین یابد.
وي خطـاب بـه شـهر شـيراز،گفت؛ امـروز انتخاب مدیـران خسـته و ناکارآمدی
کـه سـالها هیـچ نقـش موثـر و خالقیـت از خـود در راسـتای مدیریـت اصولی
شـهری نشـان ندادهانـد نـه تنهـا پاسـخگوی نیازهـای شـهری نیسـت بلکـه
دردی از ایـن شـهر را نیـز دوا نمیکنـد.
وی افـزود :تکلیـف شایستهسـاالری در شـهرداری و تربیـت مدیـران تـراز
انقالبـی بـرای آینـده شـهر را بهعهـده چـه کسـی گذاشـتهاید؟!
خواسـت خدایـی تصریـح کرد:موضوع بالتکلیفـی برخی از مدیران شـهری که
تـوان تصمیمگیـری و برنامهریـزی آنهـا را کاهش دادهاسـت چـه زمانی پایان
میپذیـرد ؟!
وی گفـت  :امـروز نیروهـای حجمـی شـهرداری ،راننـدگان اسـتیجاری در
بدتریـن وضعیـت معیشـتی قـرار گرفتهانـد ،امـروز تبدیـل وضعیـت فرزنـدان
شـاهد و ایثارگـر کمتریـن حقوق قانونی آنهاسـت که همگـی نیازمند مدیریت
نظاممنـد منابـع انسـانی در شـهرداری اسـت.
وی یادآور شد:
مـردم بـا انتخـاب و اعتمـاد بـه افـراد انقالبـی توقـع دارنـد ،شـهر بهگونـهای
اداره شـود کـه معضلات زیرسـاختی ،خدماتـی ،فرهنگی و اجتماعی سـریعتر
حل شود.
خواسـت خدایـی افزود :شـورای ششـم بیشـترین مصوبات را نسـبت بـه زمان
مشـابه در ادوار گذشـته داشـته امـا از اجرایـی شـدن اکثـر مصوبـات شـورای
اسلامی شـهر خبری نیسـت؟!
وی اطهـار داشـت :نگذاریـد ایـن اعتمـاد بـه واسـطه ناکارآمـدی اجرایـی و
سـهلانگاری کمرنـگ و خدشـهدار شـود.

آماده باش شهرداری شیراز در جریان بارشهای اخیر
ایسـنا :سرپرسـت معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری
شـیراز بـا یـادآوری اینکه بارش بـاران که از بامـداد دیروز
در ایـن شـهر آغـاز شـده ،همچنـان ادامـه دارد ،گفـت:
بـا وجـود بارندگـی مـداوم طـی  24سـاعت گذشـته،
خوشـبختانه تاکنون مشـکل آبگرفتگـی خاصی در نقاط
مختلـف شـیراز اعلام و گـزارش نشـده اسـت.
حمیـد کشـتکار با بیـان اینکه شـهرداری شـیراز آمادگی
الزم را در مواجهه با بارندگی داشـته اسـت ،گفت :بیش
از هـزار نفـر از نیروهـای شـهرداری شـیراز بـه همـراه
ماشـین آالت و تجهیـزات در آمـاده بـاش هسـتند و بـه
شـهروندان خدمـات رسـانی میکننـد.
او اضافـه کـرد :ایـن نیروهـا در نقـاط پیشبینـی شـده
مسـتقر هسـتند و همچنیـن تعـدادی از آنهـا در سـطح
شـهر گشـت زنـی میکننـد و اگـر مشـکل آبگرفتگـی

مشـاهده یـا گـزارش شـد ،آن را در اسـرع وقـت مرتفـع
میکننـد.
سرپرسـت معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری شـیراز،
از امادگـی ایـن مجموعـه بـرای مواجهـه بـا بـارش
احتمالـی بـرف خبـر داد و افزود :تجهیزات بـرف روبی و
برف تکانی مهیا شده است.
کشـتکار از ادامـه آمـاده بـاش نیروهـای مجموعـه
شـهرداری شـیراز تـا هنگامـی کـه اداره مدیریـت بحران
اسـتانداری فـارس و هواشناسـی اعلام بـارش بـاران
کننـد ،خبـر داد.
ایـن مقـام مسـئول در شـهرداری شـیراز همچنیـن از
شـهروندان خواسـت کـه از تـردد غیـر ضروری در سـطح
شـهر و همچنیـن تجمـع و تـردد در مسـیر و حاشـیه
رودخانههـا خـودداری کننـد.

رییس کل دادگستری فارس:

دانش آموزان عشایری می توانند محور تحوالت در جامعه باشند
عصرمردم:
رییـس کل دادگسـتری فـارس در آییـن بزرگداشـت
دومیـن سـالگرد شـهادت شـهید سـلیمانی و ششـمین
مرحله ارسـال تجهیزات آموزشـی و پرورشی به مدارس
عشـایری فـارس در شـیراز گفـت :ظرفیـت هـای
خوبـی در دانـش آمـوزان عشـایری وجـود دارد و دانش
آمـوزان عشـایر مـی تواننـد محـور تحـوالت و حرکت رو
بـه جلـو در جامعه باشـند.
حجـت االسلام والمسـلمین سـیدکاظم موسـوی در
جمـع مسـئوالن آموزش و پـرورش و فرهنگیان اسـتان
گفـت :بـا توجهاتـی کـه ریاسـت وقـت قـوه قضاییـه در
سـفر به فـارس داشـتند اقدامـات و کمک هـای خوبی
در جهـت خدمـات رسـانی بـه دانـش آمـوزان عشـایر

اسـتان انجام شـده اسـت.
نمانیـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان فـارس افـزود:
بخاطـر حساسـیتی کـه بـه مسـاله داشـتیم اجنـاس
خریـداری شـده بـرای دانـش آمـوزان عشـایر را بـه
صـورت دقیـق مـورد بررسـی قـرار دادیـم تـا کیفیـت
اجنـاس بـاال باشـد.
حجت االسلام والمسـلمین موسـوی گفـت :از وزارت
آمـوزش و پـرورش انتظـار می رود نسـبت بـه تخصیص
وسـایل نقلیـه مناسـب بـه اداره آمـوزش و پـرورش
عشـایری فـارس اقداماتـی را صـورت دهنـد تـا فراینـد
خدمـات رسـانی ایـن عزیـزان تسـهیل شـود.
وی افـزود :اگـر بـه دنبـال تحـول و تغییـر در جامعـه
هسـتیم بایـد از ظرفیت بـی نظیر دانش آموزان عشـایر

بـه صـورت درسـت بهـره بگیریم.
رییـس کل دادگسـتری فـارس در بخشـی دیگـر از
صحبـت هـای خـود افـزود :فضـای مجـازی در کنـار
فوایـدی که داشـت آسـیب های را نیز بـه دانش آموزان
وارد سـاخته اسـت کـه بایـد بـا کمـک تعامل مسـئوالن
فضـا را بـرای آموزشـهای حضـوری فراهـم کنیـم.
وی تصریح کرد :از اولویت های ما این است که دانش
فضـای مجـازی را در جهت پیشـگیری از آسـیب های
اجتماعـی بـه دانـش آمـوزان منتقـل کنیـم و ایـن امـر
بـا تعامـل و همـکاری دو سـویه معاونـت اجتماعـی
و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان بـا
مجموعـه هـای آمـوزش و پـرورش در حـال انجـام
است .

گفتنـی اسـت در پایـان مراسـم  400میلیـارد ریـال
تجهیـزات آموزشـی و پرورشـی شـامل تبلـت ،گوشـی،
پوشـاک و لـوازم التحریـر و  ...بـه مـدارس عشـایری
فـارس ارسـال شـد.
همچنیـن در ایـن همایش از سـوی یوسـف نـوری وزیر
آمـوزش و پـرورش از تلاش هـای حجـت االسلام
و المسـلمین موسـوی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان
فـارس  ،بحرینـی دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز
اسـتان  ،اکرمـی مدیـر کل بازرسـی و زارعـی معـاون
قضایـی دادگسـتری فـارس بـه لحـاظ پیگیـری اجرای
مصوبـات سـفر ریاسـت وقـت قـوه قضائیـه و همچنین
تحویـل اقلام مـورد نیـاز دانـش آموزان عشـایر اسـتان
تقدیر شـد.

 ۹۶بیمار جدید مبتال به کرونا در فارس بستری شدند
مهر:بـا بسـتری  ۹۶بیمـار جدید ،هم اکنـون  ۵۰۸بیمار
مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کرونـا در بیمارسـتان
هـای اسـتان بسـتری هسـتند .از ابتـدای شـیوع ایـن
بیمـاری تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۸۴۲هزار و  ۷۱تسـت
تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع در آزمایشـگاههای
اسـتان تهیه شـده که با بررسـی نمونههای انجام شـده،
 ۵۱۲هـزار و  ۲۲۳بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـتهای انجـام شـده از ابتـدای شـیوع
تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۵۶۴هـزار و  ۴۶۲تسـت

تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۴۴۸هـزار و  ۴۵۱مـورد
بیمار مثبت قطعی شناسـایی شـده ،همچنیـن از ابتدای
آغـاز طرح شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی» تاکنون ۲۷۷
هزار و  ۶۰۹مورد تسـت سـریع انجام شـده و  ۶۳هزار و
 ۷۷۲بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
بـا بسـتری  ۹۶بیمـار جدیـد طـی  ۲۴سـاعت گذشـته،
هـم اکنـون  ۵۰۸بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالئم
کرونـا در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند که از
ایـن تعـداد ۷۸ ،بیمـار به دلیل وخامت شـرایط جسـمی،

در بخشهـای  ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانـی
دریافـت میکننـد.
متأسـفانه در  ۲۴سـاعت گذشـته چهـار هـم اسـتانی
دیگـر در اثـر ایـن بیمـاری جـان خـود را از دسـت دادنـد
و مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از
ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا کنـون به هفـت هـزار و ۴۱۲
نفـر رسـید .همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری
تاکنـون  ۵۰۲هـزار و  ۹۷۹هـم اسـتانی مبتال بـه کووید
 ۱۹بهبـود یافتـه کـه از بیمارسـتانها ترخیـص شـده و
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یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـدهاند.در حـال حاضـر
مجمـوع تعـداد دوز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در
شهرسـتانهای زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی
و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز بـا احتسـاب سـه
دوز ،بـه  ۶میلیـون و  ۵۸۳هـزار و  ۷۹۳دوز رسـیده
کـه از ایـن تعـداد سـه میلیـون و  ۲۳۹هـزار و  ۸۱۴دوز
نوبـت اول ،دو میلیـون و  ۹۲۴هـزار و  ۸۰۱دوز نوبـت
دوم و  ۴۱۹هـزار و  ۱۷۸دوز نوبـت سـوم واکسـن بـوده
است.

انتخاب مدیران خسته و ناکارآمد پاسخگوی نیازهای شهری نیست
رییس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار
شوراي اسالمي شهر شيراز بابيان اينكه جامعه مسلح به ...

عطر شهید حبیب اهلل حقیقی در صحن شورای شهر شیراز پیچید
عصرمردم:
شـورای اسلامی شـهر شـیراز همزمـان ایـام فاطمیـه رنـگ و بـوی شـهدا بـه خـود گرفـت و فضـای معنـوی
حاضـران بـا عطـر شـهدا پیونـدخـورد.
همزمـان بـا ايـام شـهادت حضـرت فاطمـه زهرا (س) و سـالروز شـهادت سـردار دل ها ،حاج قاسـم سـليماني و
همرزمـان شـهيدش ،جلسـه صحـن علنـی شـورای شـهر شـیراز ميزبان پیکر مطهر بسـیجی شـهید حبیـب الله
حقیقـی از شـهدای دفاع مقـدس بود.
مهـدی طاهری رئیس شـورای شـهر شـیراز در حاشـیه ایـن برنامه گفت :پیکـر مطهر شـهید دوران دفاع مقدس
«شـهید حبیـب اللـه حقیقـی» کـه پـس از  ۳۹سـال بـه تازگـی در تفحـص ،شناسـایی شـده بـود ،ظهـر دیـروز در
صحـن شـورای شـهر شـیراز مورد اسـتقبال اعضـا ،کارکنـان و اصحاب رسـانه قـرار گرفت.
وی افـزود :خادمـان مـردم شـریف شـیراز در ایـن میزبانـی ،بـا آرمانهـای شـهدای هشـت سـال دفـاع مقدس
بیعـت کردنـد و بـا آنهـا بـرای خدمت بـه مـردم پیمان بسـتند.
الزم بـه ذکـر اسـت بسـیجی شـهید حبیـب الله حقیقـی  ۱۸سـاله فرزند مرتضـی در تاریـخ  ۱فروردین مـاه ۱۳۴۴
در شهرسـتان قیـر و کارزیـن چشـم بـه جهـان گشـود و در تاریـخ  ۱خـرداد  ۱۳۶۱در عملیات بیـت المقدس و در
منطقـه خرمشـهر بـه درجه رفیع شـهادت نائـل آمد.
پیکـ ر مطهـر ایـن شـهید واالمقـام که پس از  ۳۹سـال به تازگی تفحص شـده ،و جهت خاکسـپاری بـه زادگاهش
در مبـارک آباد شهرسـتان قیروکارزیـن بازمیگردد.

استاندار فارس خواستار
تشکیل دبیرخانه ارتباط صنعت و دانشگاه شد
ایرنا :اسـتاندار فارس در نشسـت ارتباط بین صنعت و دانشـگاه در شـیراز خواسـتار تشـکیل دبیرخانه ارتباط بین
صنعت و تولید با دانشـگاه شـد.
دکتـر محمـد هـادی ایمانیـه گفـت :طـی روزهـای آتـی بـا حضـور معـاون توسـعه مدیریـت و معـاون هماهنگـی
امور اقتصادی اسـتانداری ،مشـاورین اقتصادی و علمی و فناوری اسـتاندار ،دانشـگاه صنعتی شـیراز ،سـازمان
صنعـت و معـدن اسـتان و اتـاق بازرگانـی جلسـهای بـرای شـکل گیـری سـاختار این دبیرخانه تشـکیل شـود.
وی ادامـه داد :پس از شـکل گیری سـاختار ،مشـخص شـود که جلسـات ایـن دبیرخانه یا هر عنـوان دیگری که
برای آن مشـخص شـود در چه مقطع زمانی برگزار شـود.
اسـتاندار فـارس بیـان کـرد :بـا همتی کـه در همـه دانشـگاهیان و صنعتگران اسـتان وجـود دارد این اسـتان در
زمینـه ارتبـاط بیـن صنعت و دانشـگاه سـرآمد خواهـد بود.
وی بیـان کـرد :البتـه تاکنـون اقداماتـی را در ایـن زمینـه هـم دانشـگاه و هـم صنعـت انجـام داده امـا چـون هم
راسـتا نبـوده آن نتایجـی کـه انتظـار بـوده حاصل نشـده اسـت.
ایمانیـه گفـت :اقتصـاد بایـد دانـش بنیـان و پویاتـر باشـد و تولید ثـروت کند و دانشـگاه نیـز باید کاربردی باشـد و
محصـوالت آن گـرهای از مشـکالت جامعه بـاز کند.
او بیان کرد :تولید و صنعت هم باید بتوانند از جدیدترین اطالعات موجود در دانشگاهها بهرهمند شوند.
اسـتاندار فـارس گفـت :بـا توجـه بـه اهمیـت بحـث ارتباط صنعـت و دانشـگاه بایـد سـاز و کاری تعریف شـود که
وقتـی تولیـدات و صنایـع مختلـف و متنـوع را بـا هـم مقایسـه میکنیـم یکـی از شـاخصهای اصلـی را نحـوه
اسـتفاده صنایـع از علـم و میـزان ارتبـاط آنهـا بـا دانشـگاه قـرار دهیم.
ایمانیـه افـزود :یکـی از معیارهـای ارزیابی ادارات کل اسـتان هم باید همین باشـد که چه میـزان ادارات ما برای
پیشـبرد امور و عملیاتی کردن برنامهها از هم اندیشـی اسـتادان دانشـگاه اسـتفاده میکنند.
وی اظهـار داشـت :اگـر در ارزیابـی صنعتگـران ،ادارات کل و دانشـگاهیان ایـن مسـاله و معیـار یعنـی ارتبـاط
متقابـل لحـاظ شـود سـریعتر بـه نتیجـه خواهیـم رسـید.
اسـتاندار فـارس ،بـر لـزوم افزایـش درآمـد دانشـگاهها از محـل منابـع پژوهشـی تاکیـد کـرد و گفـت :امـروز در
بسـیاری از دانشـگاههای بـزرگ دنیـا بخـش قابـل توجهـی از منابـع اداره دانشـگاهها (بیـن  ۳۰تـا  ۴۰درصـد)
از محـل منابـع پژوهشـی تامیـن میشـود در حالـی کـه در اکثـر دانشـگاههای مـا ایـن عـدد کمتر از یـک درصد
است.
وی ،بـا اشـاره بـه دیـدار اخیـر خـود بـا وزیـر نفـت (آبـان مـاه) افـزود :در ایـن دیـدار وزیـر نفت بیـان کرد کـه این
وزارتخانـه بناسـت رقـم قابـل توجهـی بـرای حمایـت از دانـش بنیانهایـی کـه در زمینـه اکتشـافات و افزایـش
بهـرهوری فعالیـت دارنـد اختصـاص دهد و همچنین انتظار اسـت که دانشـگاههای اسـتان فـارس در این زمینه
بیشـترین مشـارکت و جذب را داشـته باشـند.
اسـتاندار فـارس همچنیـن خواسـتار اسـتفاده از تجربـه صنعتگـران موفـق در دانشـگاهها بـرای ارائـه آموزش به
دانشـجویان و همچنیـن اسـتفاده از تخصـص و ظرفیـت اسـتادان دانشـگاه در صنایع شـد.

آماده باش آتشنشانی شیراز برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی
ایسـنا :رئیس سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری شـیراز گفت:
ش بـاران و احتمال جاری شـدن سـیالب در معابـر عمومی ،این
بـه دلیـل بـار 
مجموعـه بـه حالت آمـاده باش درآمده اسـت.
محمدهـادی قانـع یکشـنبه  ١٢دی در گفتوگـوی مجـازی بـا خبرنـگاران بـا
بیـان اینکـه بـا شـروع فعالیت سـامانه جدید بارشـی از بامـداد دیـروز و احتمال
وقـوع تصادفـات رانندگـی و سـایر حـوادث غیرمترقبـه آتـش نشـانان در حـال
آمـاده بـاش قـرار گرفتهانـد ،افـزود :ایـن آمـاده بـاش تـا اتمـام بارشهـا ادامه
خواهد داشـت.
او اظهـار کـرد :بـا شـروع بارشهـای جـوی و احتمـال وقـوع تصادفـات
رانندگـی و آب گرفتگـی معابـر ،تعـداد  ۲۳ایسـتگاه عملیاتـی سـازمان آتـش
نشـانی شـیراز بـرای ارائـه خدمـات ایمنـی بـه شـهروندان در حـال آماده بـاش قـرار گرفته و تـا برقـراری وضعیت
عـادی جـوی ایـن رونـد ادامـه مییابـد.
قانـع بـا اشـاره بـه اینکـه از اواخـر سـال گذشـته آتـش نشـانان در راسـتای اقدامـات پیشـگیری از شـیوع ویروس
کرونـا در حـال آمـاده بـاش بـه سـر میبرنـد ،از شـهروندان درخواسـت کـرد از ترددهـای غیرضـروری در سـطح
شـهر خـودداری کـرده و در صـورت بـروز حـوادث رانندگی و یا مشـاهده هرگونـه آب گرفتگی کـه میتواند موجب
سـقوط و گرفتـاری شـهروندان شـود ،بـا سـامانه  ۱۲۵سـازمان آتـش نشـانی شـیراز تماس حاصـل کنند.
رئیـس سـازمان آتـش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری شـیراز همچنیـن با تاکید بـر رعایت توصیههـای ایمنی
از شـهروندان خواسـت تا مسـیر خروجی آب در پشـت بام سـاختمانها و ناودانهاپاکسـازی شـود.
او بـا بیـان اینکـه بـا تشـدید بـارش بـاران حتیاالمـکان باید از تـردد افراد خردسـال و کـودکان در بیـرون از منزل
جلوگیـری کـرد ،گفـت :از قـراردادن زبالـه در مسـیر آب باران و جـوی آب در راسـتای تجمـع آب در درون منازل
خودداری شـود.
قانع همچنین از شهروندان خواست تا از سالم بودن دودکشها اطمینان حاصل کنند.
او بـا تاکیـد بـر خـودداری از تـردد حاشـیه رودخانههـا و جویهـای آب بـا فشـار زیـاد ،از شـهروندان خواسـت تـا
در هنـگام تـردد از عـرض خیابـان و یـا پیـاده روهـا ،از مکانهایـی عبـور کننـد که خطر سـقوط در کانـال و محل
تجمـع آب وجـود ندارد.

قیروکارزین بیشترین میزان بارندگی را در فارس داشت
ایرنـا :سرپرسـت هواشناسـی اسـتان فـارس اعلام کـرد :از بامـداد یکشـنبه  ۱۲دیمـاه تـا سـاعت  ۱۲ /۳۰ظهر
بررسـی  ۲۹ایسـتگاه هواشناسـی اسـتان نشـانگر  ۱۸۴میلـی متـر باران اسـت کـه شهرسـتان قیرو کازریـن با ۳۰
میلـی متـر بیشـترین میزان بارندگی در اسـتان داشـته اسـت.
سـعید رنجبـر یکشـنبه در مصاحبـه بـا خبرنـگار ایرنـا بیـان داشـت:پس از شهرسـتان قیروکارزیـن کـه بیشـترین
میـزان بارندگـی داشـت ،جهـرم بـا  ۱۸میلـی متر ،خفر ،فسـا و فیروزآبـاد هم با  ۱۴میلـی متر در رتبـه های بعدی
جای داشـتند.
وی اصافـه کـرد  :همچنیـن از هشـتم لغایـت ۱۲ /۳۰ظهـر یکشـنبه  ۱۲دیمـاه ،فیـروز آبـاد بـا  ۱۰۳میلـی متر،
نورآبـاد ممسـنی بـا  ،۷۸قیـرو کارزیـن بـا  ۷۲و کازرون بـا  ۷۰میلـی متـر بیشـترین بارندگـی طـی ایـن چهـار روز
داشـته اند.
همچنین در مرکز استان هم طی این چهار روز  ۴۷میلی متر باران باریده است.
سرپرسـت هواشناسـی فـارس ادامـه داد :دوشـنبه  ۱۳دیمـاه سـامانه بارشـی از اسـتان خـارج مـی شـود و
آسـمان صـاف تـا قسـمتی ابـری ،در برخـی نقـاط مـه صبحگاهـی ،در نواحـی شـرق وزش بـادی ،کاهـش دمـا
در کل اسـتان و بـارش هـا بـه صـورت پراکنـده در برخـی نقـاط اسـتان بـه ویژه شـمال غـرب و جنوب شـرق هم
پیش بینی شده است.
رنجبـر اظهـار داشـت :منطقـه ایزدخواسـت و آبـاده با منهای یـک درجه زیر صفر سـردترین نقاط اسـتان بودند و
بخـش خشـت کازرون هـم بـا  ۲۳درجه باالی صفرگرمترین منطقه اسـتان فارس گزارش شـده اسـت.
همچنیـن دمـای هـوای مرکز اسـتان طی  ۲۴سـاعت گذشـته بـه پنج درجـه باالی صفـر رسـید و حداکثر دمای
شـیراز هـم بـه  ۱۴درجه بـاالی صفر گزارش شـد.
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تحصیالت دانشگاهی
تاثیر مثبت بر روند پیری مغز دارد

مهر :یافته های اولیه یک مطالعه بلندمدت نشــان می دهد که برخی از فرآیندهای تخریبی
در مغز افراد دانشــگاهی کاهش می یابد .مغز آنها بهتر قادر به جبران محدودیت های شناختی
و عصبی مرتبط با ســن است .محققان دانشگاه زوریخ سوئیس بیش از  ۲۰۰شهروند سالخورده
را بــه مدت بیش از هفت ســال تحت نظر گرفتند .شــرکت کننــدگان در مطالعه تحت تأثیر
زوال عقل نبودند ،ضریب هوشــی متوســط تا باالتر از حد متوسط داشــتند و زندگی اجتماعی
بســیار فعالی داشــتند .آنها از نظر عصب آناتومیک و همچنین عصب روانشناختی با استفاده از
تصویربرداری رزونانس مغناطیســی در فواصل زمانی معین مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس
تجزیه و تحلیلهای آماری پیچیده ،محققان توانستند نشان دهند که تحصیالت آکادمیک تأثیر
مثبتی بر انحطاط مغز مرتبط با سن دارد.
یافتهها نشان داد که در طول هفت سال ،شهروندان سالخورده با مدرک تحصیلی دانشگاهی
افزایش قابلتوجه کمتری در عالئم معمولی انحطاط مغزی نشان دادند.
عالوه بر این ،دانشــگاهیان نیز اطالعات را سریعتر و دقیقتر پردازش میکردند .در مجموع
کاهــش عملکرد پردازش ذهنی آنها کمتر بود .این یافتهها به یافتههای اولیه ســایر گروههای
تحقیقاتی میافزاید که تحصیالت تأثیر مثبتی بر پیری مغز دارد .مطالعات قبلی همچنین نشان
میدهد که سرعت پردازش ذهنی به یکپارچگی شبکههای عصبی در مغز بستگی دارد .اگر این
شبکهها تحت تأثیر قرار گیرند ،سرعت پردازش ذهنی کاهش مییابد.
بــا وجود اینکه هیچ رابطه علّی بیــن تحصیالت و کاهش انحطاط طبیعی مغز تاکنون یافت
نشده است ،اما محققان معتقدند که سطح باالی تحصیالت منجر به افزایش شبکههای عصبی
و شناختی در طول زندگی افراد میشود .در نتیجه در سنین باال ،مغز آنها بهتر میتواند هر گونه
نقصی را که رخ میدهد ،جبران کند .ممکن است مغزهایی که در سنین باال فعال هستند کمتر
در معرض فرآیندهای انحطــاط و نابودی قرار گیرند ،اگرچه این امر باید در دوره بعدی مطالعه
طوالنی مدت در حال انجام تأیید شود.

رژیم غذایی سالم اوایل حاملگی
ریسک دیابت بارداری را کاهش می دهد

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد که یک رژیم غذایی سالم که التهاب بدن را کاهش
دهد ،خطر ابتال به دیابت بارداری را کاهش می دهد.
چاقی یک عامل خطر مهم برای ابتالء به دیابت بارداری اســت و تعداد زیادی از زنان باردار
اضافه وزن داشته یا چاق هستند .عادات غذایی هم بر چاقی و هم بر شروع دیابت بارداری تأثیر
دارد .محققان دانشــگاه تورکو فنالند ارتباط بین دریافت رژیم غذایی و شروع دیابت بارداری را
در  ۳۵۱زن دارای اضافه وزن یا چاق بررسی کردند.
«لوتا پاجونن» ،سرپرست تیم تحقیق ،میگوید« :نتایج تحقیقات ما نشان میدهد که پیروی
از یک رژیم غذایی سالم در اوایل بارداری خطر ابتالء به دیابت بارداری را کاهش میدهد».
این مطالعه همچنین نشــان داد که شــاخص التهابی باالتر در رژیم غذایی ،با افزایش خطر
ابتالء به دیابت بارداری مرتبط اســت .عالوه بر این ،مصرف بیشتر چربی و به ویژه چربیهای
اشباع شده با دیابت بارداری مرتبط بود .این مورد جالب است زیرا مصرف چربیهای اشباع شده
باعث افزایش التهاب بدن میشود.
روشهای مختلفی در این مطالعه برای بررسی رژیم غذایی در اوایل بارداری استفاده شد .این
تجزیه و تحلیلها نشان داد که یک رژیم غذایی که سالمت را ارتقا میدهد با خطر کمتر ابتالء
به دیابت بارداری مرتبط است .مصرف سبزیجات ،میوهها ،انواع توتها و محصوالت سبوسدار
و همچنین چربیهای غیراشــباع از اهمیت ویژهای برخوردار است .این مواد مغذی التهاب را در
بدن کاهش میدهند و در نتیجه خطر ابتالء به دیابت بارداری را نیز کاهش مییابد.

بهترین زمان تزریق واکسن کووید ۱۹
در دوره بارداری

مهر :محققان دریافتند میزان آنتی بادی ها در هنگام زایمان زمانی که دوره اولیه واکسیناسیون
در سه ماهه سوم انجام شده باشد ،بیشتر می شود.
با این حال ،محققان دانشــکده پزشــکی ویل کورنل نیویورک همچنیــن دریافتند که اگر
واکسیناســیون در اوایــل بارداری یا حتی چند هفته قبل از بارداری انجام شــده باشــد میزان
آنتی بادی در هنگام زایمان هنوز باال اســت و احتما ًال همچنان محافظت کننده است ،و تزریق
دوز تقویت کننده در اواخر بارداری میتواند سطح آنتی بادی را بسیار باالتر ببرد.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده واکسیناسیون کووید  ۱۹را برای زنان
باردار توصیه میکند .مطالعات قبلی نشــان میدهد که کووید  ۱۹در زنان باردار شــدیدتر است
و خطر تولد زودرس ،مردهزایی و سایر پیامدهای نامطلوب را برای نوزادانشان افزایش میدهد.
واکسیناســیون کووید  ۱۹از زنان باردار در برابر نوع شــدید این بیماری محافظت میکند و
آنتــی بادیهایی را ایجــاد میکند که از جفت عبور کرده تا پس از زایمان در خون نوزادشــان
گردش کنند .مطالعات انجام شده روی واکسنهای رایج تاکنون هیچ افزایشی از عوارض جانبی
نامطلوب را برای مادران یا نوزادانشان پیدا نکرده است.
محققان این مطالعه جدید را برای بررســی بهترین زمان واکسیناسیون کووید  ۱۹در دوران
بارداری انجام دادند .در این تجزیه و تحلیل  ۱۳۵۹زن باردار تحت پوشــش بودند که در طی یا
حداکثر  ۶هفته قبل از بارداری واکسیناسیون علیه کووید  ۱۹را انجام داده بودند و پس از گذشت
 ۳۴هفته یا بیشتر از بارداری در بیمارستان زایمان کردند.
آنها دریافتند که آنتیبادیها عموم ًا در هنگام زایمان ،در خون مادر و بند ناف ،در میان تمام
زنان کام ً
ال واکسینهشــده ،بدون توجه به زمان اولین دوز واکسنشان ،قابل تشخیص است .در
میان زنان بدون سابقه ابتالء به کووید  ۱۹که دو دوز واکسن دریافت کردهاند ،سطح آنتیبادیها
در هنگام زایمان پس از واکسیناســیون قبل از بارداری یا سه ماهه اول کمترین میزان و پس از
واکسیناسیون سه ماهه سوم باالترین میزان بوده است .محققان تاکید میکنند زنان باردار نباید
واکسیناسیون کووید  ۱۹را تا اواخر بارداری به تأخیر بیندازند.

کاهش زیاد وزن به پیشگیری از ابتال به کووید ۱۹
کمک می کند

مهر :در حال حاضر ،بیشــتر مردم میدانند که چاقی یک عامل خطر اصلی ابتال به کووید۱۹
شدید اســت ،اما یک مطالعه جدید نشان میدهد که کاهش قابل توجه وزن میتواند این خطر
را کاهش دهد .دکتر «علی امینیان» ،سرپرســت تیم تحقیق و مدیر مؤسسه متابولیک کلینیک
کلیولند ،میگوید« :یافتههای تحقیق نشــان میدهد کــه در بیماران مبتال به چاقی که قبل از
عفونــت کووید  ۱۹با جراحی چاقی ،کاهش وزن قابل توجه و پایداری داشــتند ،خطر ابتالء به
بیماری شدید تا  ۶۰درصد کمتر بوده است ».امینیان در ادامه افزود« :مطالعه ما شواهد قوی ای
ارائه میدهد که چاقی یک عامل خطر قابل اصالح برای کووید  ۱۹است که میتواند از طریق
یک اقدام موفقیت آمیز کاهش وزن بهبود یابد».
محققــان بیش از  ۲۰هزار بزرگســال مبتال به چاقی را در این مطالعه بررســی کردند .آنها
گروهی متشــکل از بیش از  ۵۰۰۰بیمار با شــاخص توده بدنی  ۳۵یا بیشتر را که بین سالهای
 ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۷تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار داشــتند ،با بیش از  ۱۵۰۰۰بیمار در قالب
گروه کنترل که این جراحی را انجام ندادهاند ،با نسبت  ۱به  ۳مقایسه کردند.
بیمارانی که جراحی چاقی انجام داده بودند ۱۹ ،درصد بیشــتر از افراد گروه کنترل ،وزن بدن
خود را قبل از  ۱مارس  ۲۰۲۰از دســت دادند .محققان سپس به بررسی چهار پیامد کووید ،۱۹
از جمله میزان ابتالء به ویروس ،بســتری شدن در بیمارستان ،نیاز به اکسیژن مکمل و بیماری
شدید پرداختند ،که در قالب بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه ،نیاز به تهویه مکانیکی یا
مرگ تعریف شــدند .آنها دریافتند که نرخ ابتالء به عفونت بین گروههای جراحی و غیرجراحی
مشابه است ،اما بیمارانی که جراحی کاهش وزن انجام دادهاند ۴۹ ،درصد کمتر در معرض خطر
بستری شدن در بیمارستان ۶۳ ،درصد با ریسک کمتر نیاز به اکسیژن مکمل و  ۶۰درصد خطر
کمتر ابتالء به کووید  ۱۹شدید مواجه بودند .این مطالعه نشان میدهد که تأکید بر کاهش وزن
بهعنوان یک راهکار بهداشت عمومی میتواند نتایج را در طول پاندمی کووید  ۱۹و اپیدمیهای
آینده یا بیماریهای عفونی مرتبط بهبود بخشد.
دلیل اینکه کاهش وزن چنین تأثیری دارد مشــخص نیســت ،اما دادهها نشان میدهد که
بیمارانی که تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار گرفتهاند در زمان عفونت ســالمتر بودهاند که
نتیجه بهتری را در پی داشــته است .به گفته محققان ،چاقی همچنین سیستم ایمنی را تضعیف
میکند ،یک حالت التهابی مزمن ایجاد میکند و خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی ،لخته
شدن خون و بیماریهای ریوی را افزایش میدهد.
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تبیان :عفونتهای گوش معمو ًال در گوش میانی
روی میدهنــد اما پرد ٔه گــوش و کانال گوش هم
میتواننــد به عفونت دچار شــوند .عفونت گوش در
کودکان (و بزرگســاالن) اغلب بــا عالئم زیر همراه
است:
 .کشیدن یک یا هر دو گوش به دلیل درد
 .گریه کردن
 .تب
 .مشکل در خوابیدن
 .ترشحات گوش
 .کاهش شنوایی
 .احساس ُپری در گوش
 .تهوع
 .استفراغ
 .احساس سرگیجه
 .صدای وزوز در گوش
 .کاهش اشتها
 .مشکل در غذا خوردن
عفونــت گوش چگونه تشــخیص داده
میشود؟
عفونت گوش توســط پزشــک و با معاینهٔ گوش
و با توجه به ســوابق پزشــکی بیمار تشخیص داده
میشود .پزشک با استفاده از اتوسکوپ یا گوشبین،
داخــل کانال گوش را میبینــد و اگر عفونت گوش
وجود داشته باشد آن را تشخیص میدهد و اینکه آیا
عفونت در گوش میانی رخ داده یا در کانال گوش.
درمان عفونت گوش چگونه است؟
داروهایی که برای درمــان عفونت گوش تجویز
میشوند:
 .داروهای مسکن
 .استامینوفن
 .ایبوپروفن
 .پزدوافدرین برای کاهش فشار گوش
 .قطــره گوش آنتیبیوتیک بــرای عفونت کانال
گوش
 .قطره گوش استروئید برای عفونت کانال گوش
 .هیدروکورتیزون
 .آنتیبیوتیکهــای خوراکی برای عفونت گوش
میانی و عفونتهای شدید گوش خارجی
پزشــکان از چه آنتیبیوتیکهایی برای
درمان عفونت گوش استفاده میکنند؟
اگــر عفونت گوش ناشــی از باکتری باشــد (نه

بیتوتــه :همان طور کــه می دانیــد آب یکی از
خوراکی های بســیار مهم و ضروری برای افراد است
کــه در طول روز به مقــدار فراوانی به آن نیاز داریم.
آب بر روی ســامت انسان بسیار تاثیر گذار است .به
همین علت همواره باید از آب های سالم و مفید برای
آشامیدن و مصارف خوراکی استفاده کنیم.
کودکان و نوزادان با توجه به حساسیت باالیی که
دارند نیازمند مصرف آب مناسب می باشند .از این رو
در تهیه آب برای آن هــا باید کارهای الزم را انجام
دهید چرا که آب می تواند روی قسمت های مختلف
بدن از جمله گوارش و هضم آن ها تاثیرگذار باشــد.
برخی از آب های لوله کشــی به ویژه در شــهرهای
بزرگ ممکن اســت چنــدان تصفیه شــده و پاکیزه
نباشــند .به همیــن علت این موضــوع نگرانی های
فراوانی را برای خانواده ها ایجاد کرده است.
در این حالت برخی از خانواده ها از دستگاه تصفیه
آب استفاده کرده و برخی دیگر به خریدن آب معدنی
روی می اورند .ما در این مقاله تالش داریم تا شــما
را در این خصوص راهنمایی کرده و نگرانی های تان
را برطرف نماییم.
مناسب ترین آب برای نوزادان کدام آب
است؟
بهترین و مناســب ترین آب بــرای کودکان آبی
ســالم و تمیز اســت .این آب باید عاری از هرگونه
مواد مضر مانند ســرب و مس باشد .توصیه می شود
که از آب های سخت برای مصارف خوراکی نوزادان
اســتفاده ننمایید .شما باید از آبی اســتفاده کنید که
میزان مواد معدنی ان مانند کلســیم ،منیزیم ،پتاسیم،
ســدیم و ســایر نمک ها در آن به مقدار کافی وجود
داشته باشند.
یعنی نه آن قدر زیاد که آب ســخت بوده و باعث
ایجاد مشکل شــود و نه آن قدر کم که میزان مورد
نیاز این مواد برای نوزاد نتواند فراهم شود .از بهترین
آب هایــی که می توانید از آن برای دادن به نوزادتان
اســتفاده کنید آب جوشیده شده است .این آب دارای
غلظت مواد معدنی متعادلی بوده و در حین جوشیدن
میکروب ها و عوامل بیماری زای آن از بین رفته اند.
اگر شــما قصد دادن شیر خشــک به نوزاد تان را
دارید باید بدانید که حتما الزم است تا از آب جوشیده
شده سرد شده برای این منظور استفاده کنید .بسیاری
از افــراد گمان می کننــد که برای درســت کردن
شیرخشــک تنها باید آب لوله کشــی شده شهری را
جوشاند اما این تصور کامال اشتباه است.

ایســنا :متخصصان پزشکی ادعا کردند که ممکن
است بتوان ابتال به سویه جدید ویروس کرونا را قبل
از ایجاد بیماری با یک عالمت اولیه ســاده شناسایی
کرد .اولین عالمت و نشــانه ابتال به سویه اُمیکرون
تغییر در صدای شماســت؛ به این معنا که باید مراقب
هر گونه تغییر در صدای خود باشید.
ابتال به اُمیکرون با گرفتگی و خشــن شدن صدا
همراه اســت زیرا این ســویه باعث بروز بیماری در
گلــوی فرد میشــود؛ بنابراین تغییــر در صدا اولین
عالمت ابتال به ویروس خواهد بود.
ســویه اُمیکرون بــه دلیل ماهیت بســیار عفونی
خود ســریعتر از ســویههای قبلی ویــروس کرونا
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بهترین آنتیبیوتیکها
برای عفونت گوش

ویروس) ،پزشــک آنتیبیوتیک خوراکی یا موضعی
تجویــز خواهد کرد .برخــی از آنتیبیوتیکهایی که
پزشــکان برای درمان عفونت گوش تجویز میکنند
شامل موارد زیر میشوند:
 .آموکسیل (آموکسیسیلین)
 .آگمنتین (آموکسیسیلین کالوولونات پتاسیم)
 .کورتیســپورین (نئومایســین ،پلیمیکسینبی،
هیدروکورتیزون) بهصورت محلول یا سوسپانسیون
 .کورتیسپورین تیســی (کولیستین ،نئومایسین،
تونزونیوم ،هیدروکورتیزون) به صورت سوسپانسیون
 .سیپرودکس (سیپروفلوکساسین ،دگزامتازون) به
صورت سوسپانسیون
 .ســیپرو اچ ســی (سیپروفلوکساســین،
هیدروکورتیزون) به صورت سوسپانسیون
 .سیلوکزان (سیپروفلوکساسین) به صورت محلول
 .اوکوفلوکس (افلوکساسین) به صورت محلول
 .فلوکسین (افلوکساسین) به صورت محلول
 .استاســول اچ ســی (هیدروکورتیزون ،استیک
اسید) به صورت محلول
 .ازیترومایسین (زیترومکس)

 .اریترومایسین
 .داکسیسایکلین
پزشک نوع باکتری که باعث عفونت گوش شده را
ارزیابی میکند تا معلوم شود کدام آنتیبیوتیک برای
درمان الزم اســت .بیشتر افراد در عرض  ۲۴ساعت
بعــد از شــروع دوره درمان بــا آنتیبیوتیک کمکم
احســاس بهبودی میکنند و عالئــم باید در عرض
 ۴۸تا  ۷۲ساعت به میزان چشمگیری تسکین بیابند.
برای موارد خفیفتر عفونت گوش ،پزشکان اغلب
توصیه میکنند پیش از شروع مصرف آنتیبیوتیک،
مراقبــت و کمــی صبر کنیــد زیرا خیلــی از موارد
خودبهخود برطرف میشوند.
از کمپرس گرم برای تســکین درد استفاده کنید.
از قطره گوش تنها زمانی اســتفاده کنید که پزشک
اجازه داده باشد.
چه زمانی به آنتیبیوتیک نیاز دارید و چه
زمانی نه؟
آنتیبیوتیکهــا داروهایــی قــوی هســتند که
باکتریهــا را از بین میبرند .بــرای عفونت گوش،
پزشــکان آنتیبیوتیکهایی به صورت مایع یا قرص

بهترین و مناسب ترین آب آشامیدنی
برای کودکان و نوزادان

در واقع برای تهیه شــیر خشک نوزادان شما باید
هر نوع آب از جمله آب لوله کشــی شده ،آب معدنی،
آب چشــمه ,آب های بسته بندی شده و به طور کلی
هر نوع آبی را بجوشــانید و اجازه دهید که ان آب با
محیط هم دما شــود و بعد از ان آب برای تهیه شیر
خشک استفاده کنید.
چرا برای نوزادان باید از آب جوشــیده
شده استفاده کرد؟
دالیل زیادی برای دادن آب جوشیده شده به نوزاد
وجــود دارد .یکی از این دالیل به خاطر نوع عملکرد
بدن خود نوزاد می باشــد .در واقع آب جوشیده نشده
می توان هضم و گوارش نوزاد را با مشکل مواجه کند
و گاهی آب نجوشــیده ممکن است دارای مقادیری
مــواد مضر از جمله میکروب باشــد کــه در صورت
مصرف نوزاد منجر به بیماری او می شود.
به همین علت توصیه می شــود که تا  6ماهگی
برای نوزادان حتما از آب جوشیده شده استفاده شود.
همچنین تا یک سال بعد از شروع شدن تغذیه کودک
بعد از هر وعده غذایی باید کمی آب جوشــیده شده
سرد شده به آن ها بدهیم.
برای نگهداری آب جوشیده شده می توانید آن را
به مقدار کم در یک ظرف استیل در بسته نگه داری

کنید .همچنین این آب به مدت سه روز در یخچال و
یک روز در دمای محیط قابل استفاده می باشد .دقت
کنید که جوشاندن آب باعث حذف و از بین رفتن مواد
شیمیایی و مواد معدنی آب نخواهد شد.
آیا آب لوله کشی شــده برای نوزادان و
کودکان مناسب است؟
در مکان ها و شــهرهای مختلف به علت عواملی
از جملــه میزان آالینده های هــوا ,نوع تصفیه آب و
غیره کیفیت آب های لوله کشی شده متفاوت است.
به عنوان مثال معموال در مناطق غربی و شــمال که
منطقی کوهســتانی و پر بارش هستند کیفیت آب تا
حدی خوب و قابل قبول است.
در برخی از شــهرها متاسفانه آب اشــامیدنی از
سالمت باالیی برخوردار نیست .در این صورت توصیه
می شــود که از آب های معدنی جوشیده شده برای
کودکان به خصوص نوزادان خود کمک بگیرید تا از
سالمت آبی که می نوشند مطمئن باشید.
آیــا آب مصرفی برای نــوزاد باید فاقد
هرگونه مواد معدنی باشد؟
متاســفانه برخی افراد گمان می کنند که به خاطر
توصیه جوشــاندن هر آبی ،آب مصرفــی نوزاد باید
دارای مقادیر بســیار کم و یا حتــی فاقد مواد معدنی

آیا گرفتگی صدا
از عالئم ابتال به ُامیکرون است؟

گســترش مییابد و همچنان افراد را با عالئمی شبیه
ســرماخوردگی گرفتار میکند .کارشناســان هشدار
میدهند عالئم و نشانهها خفیفتر و بسیار شبیهتر به
سرماخوردگی است؛ به همین دلیل ممکن است ابتال
به این سویه نادیده گرفته شود.
این ســویه حتی با چنین روندی و ایجاد بیماری
خفیفتر همه جا را فرا میگیرد و شاهد رکوردشکنی

موارد روزانه در ماه دسامبر بودیم.
در حــال حاضر هر روز بیــش از  ۱۰۰هزار مورد
جدید در بریتانیا ثبت میشود که این رقم برای اولین
بار در  ۲۲دســامبر به  ۱۰۰هزار بیمار رســیده است.
این موضوع باعث شده ایرلند شمالی ،اسکاتلند و ولز
محدودیتها و اقدامات جدیدی را معرفی کنند.
در همیــن حــال انگلیــس هنــوز اقدامــات
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تجویز میکننــد اما گاهی قطرههــای آنتیبیوتیک
میتوانند مؤثرتر و بیضررتر از انواع خوراکی باشند،
به این دالیل:
آنتیبیوتیکهای خوراکی عوارضی دارند:
 .آنتیبیوتیکهای خوراکی بیشــتر احتمال دارد
که در خارج از گوش سبب مقاومت باکتریها شوند.
وقتی این اتفاق میافتد ،این داروها ممکن اســت در
آینده بهخوبی اثر نکنند و بیماریها ســختتر درمان
شوند.
 .قطرههای آنتیبیوتیک باکتریها را ســریعتر و
کاملتــر از آنتیبیوتیکهای خوراکی نابود میکنند.
ایــن قطرهها وارد خون نمیشــوند ،بنابراین داروی
بیشتری به ناحیهٔ عفونت میرسد.
آنتیبیوتیکهای خوراکی عوارض جانبی
بیشتری دارند:
آنتیبیوتیکهــای خوراکــی میتوانند عوارض
جانبی بیشتری نســبت به آنتیبیوتیکهای موضعی
داشته باشــند .این عوارض شامل اســهال ،تهوع و
استفراغ ،شــکم درد ،کهیر ،ســردرد و واکنشهای
آلرژیک خطرناک میشوند.
چه کســانی بایــد از قطرههای گوش
آنتیبیوتیک استفاده کنند؟
قطرههــای آنتیبیوتیک گوش میتوانند در موارد
زیر مؤثرتر و کمضررتر باشند:
 .افرادی که دچار عفونت گوش شــناگر میشوند.
این عفونت بهواسطهٔ آب در گوش ایجاد میشود.
 .بچههایــی که لولــه تهویه گــوش دارند .این
لولهها جلوی بیشــتر عفونتها در پشت پرده گوش
را میگیرند (قســمتی که به نام گوش میانی معروف
اســت) .اگر عفونتی در گوش باشد میتوان از قطره
آنتیبیوتیک در کانال گوش استفاده کرد.
چه کســانی بایــد از آنتیبیوتیکهای
خوراکی برای عفونت گوش استفاده کنند؟
 .کودکانی که لوله تهویــه در گوش ندارند برای
عفونت گوش میانــی باید آنتیبیوتیکهای خوراکی
اســتفاده کنند ،خصوص ًا وقتی درد شــدید یا تب باال
دارند.
 .بچههایــی که لوله تهویه در گوش دارند باید در
موارد زیر آنتیبیوتیک خوراکی مصرف کنند:
 .بسیار بیمارند.
 .به دلیل دیگری باید آنتیبیوتیک مصرف کنند.
 .عفونت با قطره برطرف نشده است.

باشــد .در واقع وجود مواد معدنی برای هر انسانی از
جملــه نوزادان جزو مواد مفید و ضروری به حســاب
می آید به شــرطی که میزان این مواد در آب مصرفی
با مقدار مناسبی وجود داشته باشد.
مواد معدنی دارای خواص بسیار فراوانی هستند که
در ادامه به برخی از ان ها اشاره می کنیم.
 -1کلسیم :تشکیل استخوان و دندان
 -2سدیم و پتاسیم :رشد و تقویت عضالت
 -3منیزیم :استخوان ســازی ،استحکام دندان و
عملکرد صحیح عضالت
تهیه شیر خشک با آب معدنی
طبــق توصیه هایــی که اخیرا شــده میزان مواد
معدنی موجود در آبی که برای شــیر خشــک از آن
اســتفاده می کنیم باید کمتر از  100میلی گرم باشد.
آب هــای معدنی ســبک دارای  120میلی گرم مواد
معدنی درون خود می باشند .پس متوجه خواهید شده
که نه تنها از آب معدنی سخت برای تهیه شیر خشک
نباید استفاده کنید بلکه میزان مواد معدنی آب معدنی
سبک نیز بیش از حد نیاز می باشد.
بنابراین توصیه می شود که برای تهیه شیر خشک
از هیچ گونه آب معدنی اســتفاده نکنید مگر این که
خود پزشک نوزاد تشخیص دهد که مصرف این نوع
آب برای کودک شما مضر نخواهد بود.
درســت است که برای تهیه شــیر خشک توصیه
می شود تا آب را بجوشانید اما باید بدانید که جوشاندن
آب معدنی می تواند عملی خطرآفرین باشــد .چرا که
جوشاندن آب معدنی می تواند باعث آزاد شدن نیترات
در آب شــده و خطراتی جدی را به نوزاد شــما وارد
نماید.
البتــه در شــرایط اضطراری و در صــورت عدم
دسترسی به آب تصفیه شده لوله کشی می توانید آب
معدنی را تنها مقــداری حرارت دهید ولی دقت کنید
که دمای ان نباید به دمای جوش برسد.
همان طور که در این مطلب به آن اشــاره شد آب
به عنوان مایه حیات جزو مواد بسیار مهم و ضروری
به حســآب می آید .بســیاری از عملکرد های بدن و
همچنین میزان رشــد کودکان به آب بســتگی دارد
و در صــورت کمبــود و یا آلوده بــودن آب می تواند
آسیب هایی جدی به کودکان تان وارد شود.
همیشــه ســعی کنید که میزان آب فراوانی را در
طول روز در برنامه غذایــی خانوادگی تان بگنجانید.
همچنین توجه کنید که چه آبی را مصرف می کنید.

سختگیرانهتری نســبت به اقداماتی که در اوایل ماه
جاری به اجرا گذاشــته شــده بود ،از جمله پوشیدن
ماســک در همه مکانهای عمومــی و گذرنامههای
کووید برای حضــور در رویدادهای بزرگ اجرا نکرده
است.
پروفسور تیم اســپکتور ،از برنامه مطالعاتی زویی
کوویــد ،هشــدار داده عالئم و نشــانههای ابتال به
اُمیکرون میتواند از آبریزش بینی و ســردرد گرفته تا
خستگی و صدای گرفته متفاوت باشد.
احتقان ،عطســه و تعریق شــبانه نیز با این سویه
جدید که اکنون از دلتا بهعنوان سویه غالب در بریتانیا
پیشی گرفته مرتبط است.
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بیتوته :خلیج فارس ،آبراهی حائز اهمیت در منطقه خاورمیانه و آسیای
غربی به شمار می رود .کشور های مهمی اعم از عمان ،عربستان سعودی،
امارات متحده عربی ،ایران ،عراق ،عمان ،بحرین و قطر در اطراف خلیج
فارس وجود دارند.
آبراهه خلیج فارس در سطح بین المللی به موجب برخورداری از منابع
نفت و گاز به طرز چشمگیری اهمیت دارد .جزایر متعددی در خلیج فارس
وجود دارند .مهم ترین جزایر خلیج فارس شامل جزیره خار ،جزیره الوان،
کیش ،قشم ،ابوموسی ،بحرین ،تنب بزرگ و تنب کوچک می شود.
یکی از جزایر مسکونی که در خلیج فارس قرار دارد ،جزیره خارک
یا خارگ است .جزیره خارک در فاصله  38کیلومتری بندرگناوه ،بخش
خارگ در خلیج فارس تعبیه شده است و به عنوان توابع استان بوشهر
محسوب می شود .این جزیره به موجب وجود شرکت های نفتی گسترده
نظیر قالت قاره ،پتروشیمی خارگ و شرکت پایانه های نفتی از اهمیت
اقتصادی فراوانی بهره مند است.
در الیه های زمین جزیره خارک به صورت مالیم تاقدیس وجود دارد.
به صورت میانگین چین های الیه های سطحی جزیره  10الی  15درجه
تخمین زده شده است.
در بخش غربی جزیره ،بلندی هایی اعم از کوه لشکری ،کوه گردن
اشتر ،کوه تخت و کوه دیده بان مشهود است .در میان بلندی های مختلف
غربی ،بلند ترین نقطه جزیره خارک ،کوه دیده بان با ارتفاع  87متر از
سطح دریا است .در ادوار گذشته به منظور کمک به ناوبری در جزیره ،یک
فانوس دریایی کوچک بر روی کوه دیده بان تعبیه شده است.
طول جغرافیایی جزیره خارک (از شمال به جنوب) حدود  8کیلومتر
مربع و عرض آن بالغ بر  4کیلومتر برآورد شده است .عالوه بر این،
متوسط ارتفاع جزیره خارک از سطح دریا  3متر می باشد .بهتر است بدانید
جزیره خارک از شهرداری بهره مند است .همچنین در بخش شمالی
جزیره خارک ،یک جزیره کوچک و کشیده با عنوان خارگو با عرض 400
متری قرار دارد.
جزیره خارک؛ از گذشته تا کنون
قدمت تاریخی شکل گیری جزیره خارک بر اساس نقشه های اروپایی
اقیانوس هند و خلیج فارس به سده  16میالدی باز می گردد.
در سال های آغازین ظهور ،جزیره خارک به موجب پشتیبانی از
ناخدایان و دریانوردان کشتی های بادبانی در طول دسترسی به بندر بصره
اهمیت چشمگیری پیدا کرد.
عالوه بر این جزیره خارک در عرصه نظامی و بازرگانی انگلیس و هند
کمک شایانی کرده است .اهالی جزیره خارک ،با دین اسالم پیرو مذاهب
شیعه و سنی هستند .به استناد از برخی روایان  50درصد جمعیت جزیره
خارک شیعه و  50درصد جمعیت آن اهل سنت می باشند.
معماری خانه های سنتی و مهندسی جزیره خارک
جزیره خارک از لحاظ شهرسازی از دو نوع ساخت و ساز مهندسی و
سنتی بهره مند است .شهرسازی به روش سنتی در بخش شمال شرقی
جزیره خارک مشهود است .این شیوه ساخت و ساز به وسیله اهالی بومی
منطقه با بافت شهری فشرده و کوچه های باریک ساخته شده است.
به طور معمول ساختمان های موجود در منطقه شمال شرق خارک یک
طبقه با حیاط کوچک طراحی شده اند.
قوانین جمهوری اسالمی ایران حاکی از آن دارد که اجازه ساخت و ساز
در ضلع شرقی جزیره خارک به اهالی بومی محدود است و بخش های
مختلف جزیره تحت نظارت و تسلط وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران
و شرکت پایانه های نفتی ایران قرار دارد.
در واقع شهر سازی در نواحی های مختلف جزیره خارک (به استثنا
ضلغ شرقی) به وسیله شرکت پایانه های نفتی و بر اساس اصول مهندسی
شکل می گیرد.
در طی افزایش میزان جمعیت جزیره خارک ،ساخت و ساز به صورت
آپارتمانی رواج یافته است .میان خانه های آپارتمانی با آب و هوای گرم
جزیره تضاد وجود دارد.
در ساخت و ساز های قدیمی شهر خارگ خانه های ویالیی بی نظیر
با دو طرح کارگری و کارمندی مشهود است .در بخش جلویی ویالهای
کارگری یک حیاط کوچک قرار دارد و در بخش پشت ساختمان حیاط
بزرگ تری نسبت به حیاط جلویی تعبیه شده است .خانه های کارگری
به هم متصل هستند و در حد فاصل حیاط های پشتی آن ها یک کوچه
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ایران سکونت گزیده بودند ،وارد جزیره های مختلف خلیج فارس شدند.
در سال  1748فردی به نام بارون کنیپ هاوزن قلعه ای را به نام
پرتغالی ها در جزیره خارک بنا کرد .متأسفانه دیواره های برج و باروهای
قلعه پرتغالی در طی سال های متمادی تخریب شده است.
گور دلمن
در کوهستان بزرگ جزیره خارک دو تکه سنگ به صورت ضربدری
وجود دارد .نظریه های مختلفی درباره تکه سنگ های جزیره خارک ارائه
شده است .اهالی جزیره تکه سنگ ها را به دو خواهران می شناسند.
ساکنین خارک بر این باور هستند که در قدیم االیام ،دو خواهر از خداوند
خواستار رهایی از بند اجنبی ها بودند که به صورت آنی به دو تکه سنگ
مبدل شده اند.
یک مورخ به نام گریشمن ادعا می کند تکه سنگ های کوهستان ،گور
دلمن هستند .طبق نظریه گریشمن قدمت تاریخی تکه سنگ ها به دوره
قبل از میالد مسیح باز می گردد.
امامزاده میرمحمد حنفیه
در بخش جنوب غربی جزیره خارک ،آرامگاه امامزاده میرمحمد حنفیه
قرار دارد .ساختمان این امامزاده متشکل از خشت و کاهگل است .فضای
داخلی امامزاده نیز به وسیله کاشی کاری های ستاره ای هشت ضلعی
مربوط به عهد مغول مزین شده است .دیرینگی امامزاده میرمحمد حنفیه
به سال  738هجری قمری به دوره حکمرانی سلسله سلجوقیان در ایران
باز می گردد .بر فراز ساختمان امامزاده دو گنبد بزرگ و کوچک با معماری
مضرس و مدور طراحی شده است.
در داخل بقعه میرمحمد حنفیه کتیبه ای قرار دارد که امامزاده میرمحمد
حنفیه را به عنوان یکی از فرزندهای امیرالمومنین علی(ع) معرفی می نماید.
امامزاده میر محمد حنفیه به عنوان یک یادگار از صدر اسالم به شمار
می رود این عمارت به شماره ی  2205در لیست فهرست آثار ملی ایران
قرار دارد.
از سری جاذبه های تاریخی موجود در جزیره خارک می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
• باغ هلندی ها
• گورستان اسالمی
• گورستان مسیحی
• گورستان پیش اسالمی
• بقعه میر محمد
• قلعه هندی ها واقع در شمال خاوری جزیره خارک
• قبر ابوبکر
• دخمه ها
• امامزاده میرارم مزین به نقوش اسلیمی و طرح سرو کنده کاری
• قبر دیده بان
• کلیسا نسطوریان
• دو خواهرون
• کره انگیز ها
• آتشکده ساسانی
• گور معبد های پالمیران
مناسب ترین زمان برای سفر به جزیره خارک
مهم ترین مشخصه آب و هوایی در جزیره خارک وجود رطوبت و آب
و هوای شرجی ،فاقد بارندگی است .میزان دمای هوا در این منطقه از
ماه های پایانی سال افزایش پیدا می کند و حدود  8ماه کامل منطقه را در
یک موقعیت شرجی قرار می دهد.
در فصل های مختلف سال درجه حرارت از  4الی  46درجه سانتی گراد
متغیر است .با فرا رسیدن فصل پاییز به خصوص آذر ماه ،باران های
پاییزی شکل می گیرند و سبب ارتقا کفیت هوا می شوند.
بدین ترتیب مناسب ترین زمان برای سفر به جزیره خارگ از منظر آب
و هوایی ،فصل پاییز (آذر) است.
مسیر دسترسی به جزیره خارک
جزیره خارک از منظر تقسیمات کشوری جزو توابع استان بوشهر تلقی
می شود .این جزیره در  35کیلومتری بندر گناوه 76 ،کیلومتری شمال
غربی بوشهر و  30کیلومتری بندر ریگ قرار دارد.
آدرس :ایران -خلیج فارس -استان بوشهر -بخش خارگ -جزیره
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خارک

آشنایی با جزیره خارک
از جزیره های مرجانی در خلیج فارس

باریک طراحی شده است.
در مقابل ،ویال های کارمندی از یک محوطه بزرگ بهره مند هستند و
به گاراژ اختصاصی و خانه مستخدم مجهز می باشند.
اکثر خانه های ویالیی موجود در جزیره خارک به دوره انگلیسی ها
تعلق دارند.
مرکز امور تجاری جزیره خارک
در سطح شهر خارگ یک میدان طوالنی و کشیده قابل رویت است.
اطراف میدان پوشیده از مغازه های مایحتاج اهالی منطقه اعم از بوتیک
لباس و مغازه های خوار بار فروشی می باشد.
مرکز میدان به وسیله جدول بندی و فضای سبز مزین شده است.
این میدان به عنوان مرکز امور تجاری جزیره شناخته شده است و با
پیاده روی های مسقف از طاق نصرت و ستون های متعدد برخوردار
می باشد.
اهمیت اقتصادی صنعت نفت جزیره خارک
یکی از پایانه های مهم صادرات نفت جهان در جزیره خارک قرار دارد.
در طی جنگ تحمیلی عراق به ایران حدود  90درصد از صادرات نفت
ایران از طریق جزیره خارک شکل می گرفته است .بدین ترتیب دولت
عراق به وسیله نیروی هوایی و به منظور تخریب جزیره حدود  2800حمله
را به خارک تحمیل کرد.
یک افسر مهندسی سلطنتی انگلیس به نام کاپتن تامسون ،در سال
 1916میالدی خط آهنی را از بقعه پیر عملدار تا اسکله جزیره احداث کرد.
هدف از طراحی خط آهن حمل سنگ از اطراف مقبره علمدار در خارگ
بوده است تا در زیر سازی مخزن های پاالیشگاه نفت آبادان و زیر سازی
راه آهن بصره به بغداد مورد استفاده قرار بگیرند.
شرکت های نفتی اعم از شرکت ملی نفتکش ایران ،پایانه های نفتی،
صنایع پتروشیمی و نفت فالت قاره از اکثر اراضی جزایر خارک استفاده
خدماتی و صنعتی دارند .بهتر است بدانید نیروگاه گازی جزیره خارگ ،منبع
تأمین کننده انرژی جزیره خارک است.
ویژگی های طبیعی جزیره خارک
جزیره خارک متشکل از گونه های مختلف آبزیان و نرم تنان است .در
اعماق جزیره فسیل هایی از اندام مرجان ها ،نرم تنان و دو کفه ای ها
مشهود است.
گزارش های زمین شناسان بیانگر آن است که ضخامت الیه های
سطحی خاک جزیره خارک معادل  20سانتی متر الی  5متر است.
الیه های زیرین خاک جزیره نسبت به الیه های سطحی نرم تر می باشند

و در برابر جریان آب از بین می روند.
آب موجود در جزیره خارک شیرین است .در ادوار گذشته اقدامات
گسترده ای در خصوص جمع آوری آب جزیره صورت گرفته است.
ویژگی های آب و هوایی جزیره خارک از رشد درخت و گیاه های
مختلف جلوگیری می کند .گسترده ترین پوشش گیاهی جزیره خارک
درخت های لور یا لیل یا انجیر معابد هستند .این نوع درخت با تنه ای
تنومند ،سایه های وسیعی را تشکیل می دهد .ریشه های درخت لور یا
لیل یا انجیر هوازی است .منظور از هوازی رشد ریشه به سمت تنه درخت
است .عالوه بر این ،رشدگیاه هایی اعم از استخودوس ،کهور ،مورخش و
نخل زیبایی منحصر به فردی به جزیره خارک بخشیده است.
گونه های حیوانی منحصر به فردی در جزیره خارک قابل مشاهده
هستند .از جمله ساکنین دائمی جانوری جزیره می توان به آهو و مارهای
سمی اشاره کرد .طول مار های سمی جزیره حدود یک متر و نیم برآورد
شده است.
جاذبه های تاریخی و قدیمی در جزیره خارک
جزیره خارک در طول تاریخ کانون توجه مورخ های اروپایی ،رومی،
ایرانی و یونانی بوده است .یکی از مورخ های یونانی به نام استاربون،
عنوان جزیره خارک را ایکاره و ایکاریا انتخاب کرده است.
عالوه بر این ،یکی دیگر از مورخ های رومی از جزیره خارک به نام
بلین یاد کرده است .وجود آراء های گسترده درباره جزیره خارک حاکی از
اهمیت این جزیره شگفت انگیز در ادوار مختلف دارد.
سنگ نبشته هخامنشی
در جزیره خارک ،سنگ نبشته ای به زبان پارسی باستان و به خط
میخی وجود دارد که متعلق به دوره باستان می باشد .این سنگ نبشته بر
روی یک صخره مرجانی با طول و عرض  30سانتی متری کنده شده
است.
عده ای از کاووش گران بر این باور هستند که قدمت تاریخی کتیبه یا
سنگ نبشته به دوره هخامنشیان مصادف با  2400سال قبل باز می گردد.
سنگ نبشته هخامنشی ،قدیمی ترین سندی است که نام خلیج فارس
در آن قید شده است .در سال  1387عده ای به صورت ناشناس شکاف
عمیقی را در کتیبه هخامنشی به وجود آوردند .به گونه ای که حدود
 70درصد از کتیبه تخریب شده است.
قلعه پرتغالی ها
یکی از آثار تاریخی و گردشگری برجسته در جزیره خارک ،قلعه
2
پرتغالی ها می باشد .پرتغالی ها در طی دوره ای که در بخش جنوبی
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سال بیست و هفتم شماره 7382

با شاعران جهان

1941م)
م)
1941-1861
رابیندرانات تاگور ((1861
با ترجمه :ع .پاشایی

انتخاب :امین فقیری

*زبانی که در شعرهای اولیه تاگور می بینیم ،خصوصا بیشتر شعرهایی
که در این کتاب آمده از نظر کاربرد کلمات و تعبیرها ،زبان قرن نوزدهی
است و شاید بیشتر زیر نفوذ شعر فارسی هند آن دوره است و همین سبب
شده گاهی در این شعرها یک حالت رمانتیک حس شود .حال آنکه من
تاگور را شاعر رمانتیک نمی دانم.
*کاربرد کلمات رقص و رقصیدن در شعر تاگور است .مث ً
ال آنجا که
می گوید :دلم چون طاووس روز بارانی می رقصد .یا :ای آب رقصنده...
یا :رقص آب ...یا :غرورم از تپش حیاتی اعصار است که این دم در خونم
می رقصد یا آنجا که خود را شاگرد و مرید نَ َته َر َجه ،خدای رقص می داند،
نباید این کلمات را در معنی کوچه بازاری آن ها گرفت .الزم است که آن را
در متن هنر دیرینه سال رقص هند بفهمیم .فرهنگ هند همیشه از تعابیر
رقص جهانی یا رقص کل عالم سرشار بوده است.
*تاگور هشتاد سال زندگی کرد و عمری پربار داشت که در طی آن در
زمینه های گوناگون فرهنگی ،نه فقط شاعری ،یک کارنامه بلند و درخشان
فرهنگی به وجود آورده است که حتا با یک نگاه زودگذر به آن هم می شود
این را فهمید؛ بیش از سی نمایشنامه و صد داستان بلند و کوتاه دارد
و بیست مجموعه مقاالت در این زمینه ها :دستور زبان ،عروض ،تاریخ،
علم ،مسایل اجتماعی و سیاسی ،فلسفه و دین و یادداشت روزانه فراوان،
نامه های بی شمار ،سفرنامه ها ،کتاب های درسی برای کودکان.
*فیلسوف و نقاش و موسیقی دان بوده ،پرده ها کشیده و دو هزار ترانه
و سرود ساخته.
*اما از شاعریش همین بس که هزار شعر بلند مشهور و دو هزار ترانه
دارد.
*جنگ را یک رابطه انسانی می بیند نه یک رابطه سیاسی صرف ،و آن
را نشانه نقص و ناپروردگی انسانها و دور بودنشان از کمال می داند .اما او
در چنین هنگامه ی آتش و آسیب و نومیدی ،خصوص ًا در هند آن زمان،
هنوز امیدوار است که انسان خو ِد راستین و جهان حقیقی خود را پیدا کند و
بشناسد .شاید به همین دلیل است که مهاتما گاندی او را «نگهبان شرق»
می خواند و چینی ها او را «خورشیدی با توان تندر» خوانده اند.
*تاگور شاعر بنگالی است که «قند پارسی» را در «قند بنگالی» به
سراسر عالم می فرستد و فرزانه ای خالصه ی تمامی فرهنگ های جهان
است.
*شخصیتی فروتن و شاکر دارد و جبین بر خاک نهاده ،حتی موقعی هم
که در آستانه رفتن ایستاده ،در آخرین جشن زادروزش ،عشق به خاک را
از یاد نمی برد:
امروز
در میان زادروزم
گم می شوم
یاران را کنارم می خوانم-
و نوازش دست هایشان را آرزو می کنم
آنجا بین عشق خاک را و
هدیه ی وداع با زندگی را و
آخرین برکت انسان را با خود خواهم برد
امروز کیسه ام خالی است
هر جه می بایست ببخشم
بخشیده ام
هدیه های کوچکی که هر روز به دست می رسند-
برخی محبت و برخی بخشایش-
همه را،
هنگامی که در آخرین زورق کوچکم
راه آخرین سف ِر به «سرانجام» را پیش می گیرم
با خود خواهم برد.

(صبح  6مه )1941

***
منتخبی از کتاب های شعر تاگور
- 1گیتا نجلی
تو مرا بی انتها کرده ای ،رضای تو این است
تو این سبوی شکننده را همیشه خالی کرده
باز از حیاتی تازه سرشار می کنی
تو این نی کوچک را
باالی تپه ها و دره ها برده ای
از آن نغمه های جاودانه نودمیده ای
از نوازش آنوشه ی دست هایت ،این دل کوچک من
از شادی ،حدودش را گم می کند و
نگفتنی را به زبان می آورد
هدیه های بی منتهای تو
فقط با این دست های خیلی کوچکم به من می رسند
قرن ها می گذرند و تو همچنان می ریزی و
باز برای پر شدن جا هست
**
رها کن این ذکر گفتن و غزل خواندن و تسبیح گرداندن را!
در آن کنج تاریک تنهای معبد با درهای بسته چه کسی را می پرستی؟
چشم هایت را باز کن و ببین که خدایت روبرویت نیست!
او آنجاست که برزگر زمین سفت را شخم می زند
او آنجاست که راه ساز سنگ ها را می شکند

او با آنهاست ،در آفتاب و باران
و پیرهنش همه خاکی است
آن ردای مقدس را در آور
و حتا مثل او روی زمین خاک آلود بنشین!
رهایی؟ کجا باید دنبال رهایی گشت؟
استاد ما بندهای آفرینش را شادمانه به خودش بست؛
او تا ابد به همه ی ما بسته است
از مراقبه هایت بیرون بیا و گل ها و بخورت را کنار بگذار
چه غم اگر لباست پاره و کثیف شود؟
با همان رنج و عرق جبینت به دیدارش برو
و در کنارش بایست
***
از کتاب «باغبان»
-7مادر ،شاهزاده جوان از کنا ِر د ِر ما عبور می کند

نمی داند که انسان نمی تواند دروغ بگوید
- 2ای زیبا
خودت را در عشق ببین
نه در چاپلوسی آئینه
- 3آن که می خواهد خوبی کند
به دروازه می کوبد
و آن که عشق می ورزد
دروازه را باز می بیند
- 4ای شب تار ،زیبایی تو را
مثل زیبایی معشوقی
که چراغ را خاموش کرده احساس می کنم
- 5خورشید ،وقت فرو رفتن پرسید
«کی بار مرا به دوش می گیرد؟»
چراغ گِلی گفت:
«سرورم ،هر چه بتوانم می کنم».

امروز چه طور می توانم به کارها برسم؟
بگو چه طور موهایم را ببافم .بگو چه پیراهنی بپوشم؟
مادر ،چرا حیرت زده نگاهم می کنی؟
خوب می دانم که او حتا یک بار هم نگاهی به پنجره من نمی اندازد
می دانم که در یک چشم به هم زدن از نظر دور می شود
فقط نوای محو شونده نی ،افسون کنان از دور به طرفم می آید
اما ،شاهزاده جوان از کنار در ما عبور می کند
و من لحظه ای بهترین لباس هایم را می پوشم

- 6آن که آزارم می کند روان من است آیا
که سعی می کند سر از دریچه بیرون بیاورد
یا روان جهان است
که به دلم می کوبد تا وارد شود
***
از کتاب «میوه چینی»
-57او کیست که در قلبم نشسته؟
زنی ست که تا ابد تنهاست
من او را خواستم و به وصالش نرسیدم
او را با حلقه های گل آراستم
و در ستایش اش ترانه ها خواندم
لحظه ای لبخندی در صورتش درخشید
و بعد ناپدید شد
آن زن اندوهگین به ناله گفت« :شادم نمی کنی».
برایش خلخال های گوهرین خریدم
بادزن گوهرنشان بادش زدم؛
و با
ِ
روی تختخواب طالیی برایش بستری پهن کردم
آن وقت پرتو شادی در چشم هایش سوسو زد و ُمرد
آن زن اندوهگین به ناله گفت« :شادی من در اینها نیست».

مادر ،شاهزاده جوان از کنار در ما گذشت
و خورشید صبحگاهی از گردونه اش می تابید
پرده از رویم کنار زدم ،زنجیر یاقوت را از گردنم درآوردم
و به راهش انداختم
مادر ،چرا حیرت زده نگاهم می کنی؟
خوب می دانم که او زنجیرم را نگرفت،
می دانم که زیر چرخ های گردونه اش شکست و ریز شد
و لکه هایی سرخ در خاک به جا گذاشت
و هیچ کس نمی داند که هدیه من چه بود و برای که بود
اما شاهزاده جوان از کنار د ِر ما گذشت و من آن گوهر را
از سینه ام به راهش انداختم
***
-8وقتی چراغ کنار بسترم خاموش شد
من با پرنده های سحری بیدار شدم
کنار پنجره نشسته بودم و تاج گل شادابی روی موی افشانم بود
مسافر جوان در مِه لطیف صبحگاهی از راه رسید
رشته ای مروارید به گردن داشت ،و آفتاب به تاجش می تابید
مقابل در ایستاد و مشتاقانه از من پرسید «او کجاست؟»
من از شدت خجالت نتوانستم بگویم «او منم ،مسافر جوان ،او منم»
هوا تاریک بود و چراغ خاموش
با خستگی فراون موهایم را بافتم
مسافر جوان در تابش آفتاب غروب با گردونه اش از راه رسید
اسب ها کف کرده بودند و لباس او خاک آلود بود
مقابل در خانه پائین آمد و با صدای خسته ای پرسید« ،او کجاست؟»
من از شدت خجالت نتوانستم بگویم «او منم ،ای مسافر خسته ،او منم»
شبی از شب های فروردین است
چراغ در اتاقم می سوزد
نسیم جنوب آرام می وزد
طوطی پرگو در قفس به خواب رفته است
پیرهنم به رنگ گلوگاه طاووس است
چمن شاداب سبز است
و باالپوشم مثل ِ
کنار پنجره می نشینم و به خیابان خاموش نگاه می کنم
در شب تاریک زمزمه می کنم «او منم ،ای مسافر نومید ،او منم»
***
از کتاب «مرغان آواره»
- 1نوری که مثل بچه یی برهنه
شادمانه
میان برگ های سبز بازی می کند

او را روی گردونه ی پیروزی نشاندم
و به سراسر جهان راندم
دل های پیروز سر به پایش خم کردند ،و هلهله ها به آسمان رسید
لحظه ای غرور در چشم هایش درخشید،
بعد از اشک تیره شد
زن اندوهگین به ناله گفت :شادی من در پیروزی نیست
از او پرسیدم
«به من بگو ،به دنبال کیستی؟»
فقط گفت« :چشم براه آن ناشناسم»
روزها می گذرد و او گریه می کند
«کی یاری که من او را نمی شناسم
می آید و تا ابد یار من خواهد بود؟»
***
از کتاب «عبور»
-12دال در ایمانت پایدار باش
سپیده خواهد دمید
بذر وفا در خاک پا خواهد گرفت و
جوانه خواهد زد
خواب ،مثل غنچه ،دلش را به سوی روشنی باز خواهد کرد
و خاموشی صدای خود را خواهد یافت
روز نزدیک است
و بار تو هدیه تو خواهد شد
و رنج هایت راهت را روشن خواهند کرد
-30اگر عشق را به من انکار می کنند
پس چرا قلب بامداد با آواز می شکند؟
و این زمزمه هایی که باد جنوب
در میان برگهای نودمیده می پراکند
به چه دردی می خورند
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اگر عشق را به من انکار می کنند
چرا نیم شب با سکوتی مشتاق
درد ستاره ها را به دوش می کشد؟
و چرا این دل نادان
بی خیالی امیدش را روی دریایی
که کرانه هایش را نمی شناسد
به راه می اندازد؟
***
از کتاب «آواره و شعرهای دیگر»
«آزادی»
ای وطن آزادی تو آزادی از ترس است
ترس ،این اهریمن خیالی
ساخته ی رویاهای هراس انگیز توست
آزادی تو آزادی از نوع بار قرن هائیست
که سرت را خم کرده پشتت را شکسته و
نور چشم هایت را برده است
که اشاره ی ندای آینده را نمی بینی
آزادی از زنجیرهای خواب
که تو با آن خود را به آرامش شب می بندی
و به ستاره ای که از راه پرماجرای حقیقت
حرف می زند ،بدگمانی
آزادی از هرج و مرج سرنوشت
سرنوشتی که بادبان هایش به ناتوانی
به بادهای نابینا تن داده اند
و سکانش دستی است که همیشه مثل مرگ سرد و سخت است
آزادی از خواری زندگی در دنیای عروسک های خیمه شب بازی
جایی که سیم های مرده حرکات را آغاز می کنند
و مدام با عادات ابلهانه تکرار می شوند-
جایی که لعبتک ها صبورانه به استاد لعبت باز
سر تسلیم فرو آورده اند
و چشم براهند که در تقلید یک لحظه ی زندگی به حرکت درآیند
***
از کتاب هدیه عاشق
-5اگر آسمان و همه ی ستارگانش
آن من بود،
از ِ
اگر جهان و ثروت بیکرانش
آن من بود
از ِ
باز هم بیشتر می خواستم
اما من در این جهان به کوچک ترین گنج آن راضیم
به شرط آنکه او از آن من باشد
-28خواب دیدم که او کنارم نشسته
با انگشت هایش نرم نرمک مویم را پریشان می کند
و آهنگ نوازش می زند
به صورتش نگاه کردم و
تالش کردم اشکم نریزد که نشد
تا اینکه غم سنگین یک سینه سخن
مثل حباب خوابم را شکافت
بلند شدم و تابش کهکشان را
که جهانی سکوت بود در آتش،
باالی پنجره اتاقم دیدم.
با خود فکر کردم که آیا او هم
در این وقت خوابی مثل خواب من دیده؟
***
از کتاب خوشه ها
«دخترهای ستاره»
مادر ،ستاره ها را ببین ،آنها را می شناسی؟
آنها هیچ وقت نمی خوابند ،و با چشم های آرزومند به زمین نگاه می کنند
همان طور که من بال ندارم و نمی توانم پرواز کنم ،و غمگینم
ستاره ها با هم غمگینند ،چون پا ندارند نمی توانند به زمین بیایند
تو هر صبح ،کوزه به بغل ،به خم آن رودخانه می روی و آب می آوری
ستاره ها پشت ساعت می گذرند
فکر می کنند چه قدر شاد بودند اگر دخترهای روستایی بودند
توی رودخانه پر آب شنا کنند و
و می توانستند ِ
کوزه هاشان کنارشان شناور باشد
***
از «کتاب تاگور»
کنار پنجره می نشینم و هر روز دخترکی را می بینم
که نه بازی می کند ،نه شاد است ،بلکه آرام است و گرم کار
با قدم های تند کارهای روزانه اش را می کند
و من با قلبی سنگین از بار اشک به او نگاه می کنم
و از روی مهر و همدردی لبخند می زنم
امروز کشتی ام لنگر برمی دارد و من راه سفر پیش می گیرم
آن دختر هم روزی که مدت خدمتکاریش تمام شود
به دیار خود می رود
نه او مرا می شناسد ،و نه من او را
اما دوست دارم او را ،که دنبال رشته زندگی خود می رود
ببینم که پایان کارش چه می شود
در یک روستای ناشناس در دیاری دور عروس شده
به خانه ی ناشناس داماد می رود
و بعد مادر می شود و آن وقت همه چیز به پایان می رسد
افسوس ،کی می داند ورای آن ،راه آن دختر به کجا می رسد
***
از کتاب «بال های مرگ»
اندیشه روی نهری
که از چشمه بی مرگی سرچشمه گرفته است جاری است
من سرود نیایش را
این اشتیاق دلم را
برای که خواهم فرستاد؟
این سرود به دنبال صدایی است
که تا به آنچه ورای ارزش هاست
ارزش ببخشد
اما خاموش است
فقط می گوید« :شادم»
نغمه می ایستد
و پایان نغمه می گوید« :خجسته ام»
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آگهی
دوشنبه  13دی 1400

 29جمادیاالول 1443

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی حصر وراثت
خانــم ماهزاده فرج زاده دارای شناســنامه شــماره 2490799703
متولد  1340/1/9به شــرح دادخواســت به کالســه  93-1400از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان عبدالحســین آقایی به شماره شناسنامه  485در تاریخ
 1392/5/5در اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر از وارثین نمی باشد
 -2امیرحسین آقایی به شماره شناســنامه  2480478203صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -3فاطمه آقایی به شماره شناسنامه  2480862887صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4زینت پائی به شــماره شناســنامه  2490805347صادره از حوزه
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /171م الف
شورای حل اختالف شعبه فدامی داراب

آگهی حصر وراثت
خانم ماهزاده فرج زاده دارای شناسنامه شماره  2490799703متولد
 1340/1/9به شــرح دادخواســت به کالســه  92-1400از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان بهروز خانبازی به شماره شناسنامه  20در تاریخ 1398/3/15
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر از وارثین نمی باشد
 -2خلیل خانبازی به شماره شناســنامه  2491593041صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3الیاس خانبازی به شماره شناسنامه  2491568268صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4غالمعباس خانبازی به شــماره شناسنامه  2490806572صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -5احمدعلی خانبازی به شماره شناســنامه  2490802437صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -6سعید خانبازی به شماره شناسنامه  2480315835صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7مجید خانبازی به شــماره شناسنامه  2480096904صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -8سمیه خانبازی به شماره شناسنامه  2491837651صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -9ماه ســلطان خانبازی به شماره شناسنامه  2490806564صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -10ستاره خانبازی به شماره شناسنامه  2490802453صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -11کشور خانبازی به شماره شناسنامه  2490802445صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /170م الف
شورای حل اختالف شعبه فدامی داراب
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000743هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضــی خانم مهدیه ره فرســا فرزند محمدعلی به شــماره ملی
 2550067088صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 190/37مترمربع پالک  13فرعی از  4060اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  4060اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رسمی آقای جواد دلداری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/13 :
/801م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000802هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی جواهر رضائی شکروئی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه
 2578صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/57
مترمربع پالک  13فرعی از  4747اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 4747اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
مع الواســطه از تعدادی وراث امیر کشمشی (درویش و غالم رضا و
اعظــم و پریوش و عفت کشمشــی) و خانم معصومــه حاتمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/13 :
/804م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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آگهی حصر وراثت
خانم ماهزاده فرج زاده دارای شناسنامه شماره  2490799703متولد
 1340/1/9از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان زینب آقایی به شــماره شناسنامه  2در
تاریخ  1395/9/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر از وارثین نمی باشد
 -2خلیل خانبازی به شماره شناســنامه  2491593041صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3الیاس خانبازی به شماره شناسنامه  2491568268صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4غالمعباس خانبازی به شــماره شناسنامه  2490806572صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -5احمدعلی خانبازی به شماره شناســنامه  2490802437صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -6سعید خانبازی به شماره شناسنامه  2480315835صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7مجید خانبازی به شــماره شناسنامه  2480096904صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -8سمیه خانبازی به شماره شناسنامه  2491837651صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -9ماه ســلطان خانبازی به شماره شناسنامه  2490806564صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -10ستاره خانبازی به شماره شناسنامه  2490802453صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -11کشور خانبازی به شماره شناسنامه  2490802445صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -12بهروز خانبازی به شــماره شناســنامه  20صادره از حوزه داراب
همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /172م الف
شورای حل اختالف شعبه فدامی داراب
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007368مورخ  1400/9/30هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم راحله صحراگرد
فرزند عبداله به شماره شناسنامه  1صادره از نی ریز به شماره ملی
 2559827832در ششدانگ اعیانی یکباب خانه احداثی در یک قطعه
زمین وقفی به مســاحت  186/15مترمربع پالک فرعی  14300از 2070
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی موقوفه میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان
محرز گردیده اســت .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 اول1400/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/28 :
/4605م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035003208مــورخ  1400/8/4موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000127هیأت 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 محمدحســین بیات پور حقیقی به شــماره
شناسنامه  2330کدملی  2298127174صادره از شیراز فرزند منصور
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  297/20مترمربع به پالک
 9/3753مفروز و مجزی شده از پالک  9اصلی واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
مهراب دوکوهکی محرز گردیده اســت .لذا بــه 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 اول1400/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/13 :
/4945م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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سال بیست و هفتم شماره 7382

آگهی مزایده عمومی 1400-02

نوبت دوم1400/10/20 :
نوبت اول1400/10/13 :
شــهرداری بهمن به استناد ماده ( )13آئین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شورای اسالمی شهر،
در نظر دارد نســبت به فروش تعداد ( )8قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان بعثت با
مشــخصات زیر از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان
واجد شرایط اقدام نماید.

-1ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت وجه نقد واریز به حساب سپرده و یا ضمانت نامه بانکی
-2برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-4شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-5به پیشــنهاداتی که فاقد ســپرده ،دارای قلم خوردگی و بعد از تاریخ اعالم تحویل گردد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-6مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ده روز کاری می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
-8در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  44382020و  071-44382010تماس حاصل فرمائید.
/5910م الف
شناسه آگهی1253112 :
احمد نفر
شهردار بهمن
دفترچه وکالــت متعلق به آقای مهرزاد محمودی
به شماره پروانه  920فرزند حسن مفقود گردیده
است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی حصر وراثت
خانم ماهزاده فرج زاده دارای شناســنامه شــماره 2490799703
متولد  1340/1/9به شــرح دادخواســت به کالســه  94-1400از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان شهری خانم صمدی به شماره شناسنامه  594در تاریخ
 1398/9/25در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر از وارثین نمی باشد
 -2امامعلی آقایی به شماره شناسنامه  2491543508صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3محمدعلی آقایی به شــماره شناســنامه  2490751018صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -4فاطمه آقایی به شــماره شناسنامه  2491526026صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -5مریم آقایی به شــماره شناسنامه  2490750739صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6قزبس آقایی به شــماره شناسنامه  2490750720صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /169م الف
شورای حل اختالف شعبه فدامی داراب
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007133مورخ  1400/9/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسســه خیریه توان یابان رعد
شیراز شناســه ملی  10530482024در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  608مترمربع پالک فرعــی  5435از  2075اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  11فرعی از  2075اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی در ازاء حصه مشاعی خودش محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/28 :
/4603م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006620هیأت 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 حامد دست رنج فرزند علی به شماره شناسنامه
 2400045933صادره از آباده در یکباب خانه به مساحت  200مترمربع
پالک  2382اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2148اصلی واقع در
بخش  4فارس خریداری از مالک رســمی علمدار مومنی به متقاضی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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 اول1400/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/13 :
/4948م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان
سفید استهبان
به اطالع کلیه صاحبان ســهام شرکت سیمان سفید
استهبان سهامی خاص به شــماره  49757و شناسه
ملی  10101138349می رساند که جلسه مجمع عمومی
فوق العاده در تاریخ  1400/10/23رأس ساعت  10صبح
در محل دفتر قانونی شرکت تشکیل می گردد .لذا
از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی و یا وکالی
آنان جهت حضور در جلســه مذکور دعوت به عمل
می آید.
دستورات جلسه:
-1افزایش سرمایه
-2ســایر مواردی که در صالحیــت مجمع عمومی
فوق العاده می باشد.
از طرف هیئت مدیره شرکت سیمان سفید استهبان
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/9984بخش  3شیراز
آقای ساســان فرهادی ایوبلو با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه
 300شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط
به پالک  8/9984واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبــت دفتر الکترونیک
 139820311035014548به نام وی ثبت و ســند مالکیت به شماره 730975
صــادر که به دلیل جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی
ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت
آگهی میشــود که هر کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /4607م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/6823بخش  3شیراز
خانم زهرا توکل مقدم با تســلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه 223
شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
پالک  12/6823واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت  24968صفحه  191دفتر
 50امالک صدرا به نام وی ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 335912
صادر و به موجب سند رهنی شــماره  153752تاریخ  78/2/26دفتر یک
شیراز در رهن بانک ملی قرار دارد که به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده
و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده اســت .مراتب طبق
اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /4606م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006237هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز
دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه  8صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  62/35مترمربع پالک  13169فرعی از  2083اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلــی واقع در بخش 4
فارس خریداری از مالک رســمی غریب دهقانی به متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اول1400/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/13 :
/4946م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 ۴۱فوتی و  ۱۵۱۰ابتالی جدید کرونا در کشور
ایران از لیست  ۱۰کشور پُرمبتال خارج شد

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،در
طول  ۲۴ساعت یکهزار و  ۵۱۰مبتال به کرونا در
کشور شناسایی شــدند و متاسفانه  ۴۱بیمار نیز
جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز شــنبه تــا دیروز
 ۱۲دی ماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ،یک هزار و  ۵۱۰بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که  ۲۹۴نفر از
آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۶میلیون و  ۱۹۶هزار و  ۹۱۳نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۴۱ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
ایــن بیماری بــه  ۱۳۱هزار و  ۶۸۰نفر رســید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۴۰هزار و  ۸۹۷نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
دو هــزار و  ۶۵۸نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۴۲میلیون و  ۱۸۰هزار و  ۲۴۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
ایران از لیســت  ۱۰کشــور پُرمبتال
خارج شد
مجموع مبتالیان به بیماری «کووید »۱۹در
جهان تاکنون به  ۲۸۹میلیون و  ۷۱۶هزار و ۳۷۲
نفر رسیده ،مرگ پنج میلیون و  ۴۵۷هزار و ۳۳۵
نفر بر اثر این بیماری تأیید شــده اســت و ۲۵۴
میلیون و  ۱۸۴هــزار و  ۱۸۳نفر از مبتالیان نیز
تاکنون بهبود یافتهاند.
به گزارش ایســنا ،بر اساس آمارهای رسمی،
آمریکا همچنان با بیــش از  ۵۵.۸میلیون مبتال
و بیــش از  ۸۴۷هزار قربانی در صدر فهرســت
کشورهای درگیر با بیماری کووید ۱۹قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از  ۳۴.۸میلیون مبتال پس
از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال
قــرار دارد و آمار مبتالیان به کووید ۱۹در برزیل

هــم از  ۲۲.۲میلیون نفر فراتــر رفته و در حال
حاضر سومین کشــور جهان به لحاظ باالترین
شمار مبتالیان اســت .همچنین پس از ایاالت
متحده ،کشــورهای برزیل با بیش از  ۶۱۹هزار
و هند با بیش از  ۴۸۱هــزار جانباخته ،باالترین
آمار قربانیان کووید ۱۹را در این فهرست جهانی
گزارش دادهاند.
بنابر جدول بهروز شده در پایگاه اطالعرسانی
"ورلداُمتــر" ،روســیه نیــز با گذشــتن از آمار
 ۳۰۹هــزار جانباخته تاکنون بیشــترین تلفات
کرونا را در بین کشــورهای اروپایی داشته است.
با این حال انگلیس با ثبت رسمی  ۱۳میلیون و
 ۱۰۰هزار و  ۴۵۸بیمار کرونایی ،رکورد مجموع
مبتالیان به این بیماری را در قاره سبز دارد.
همچنیــن ایران با مجموع شــش میلیون و
 ۱۹۵هــزار و  ۴۰۳ابتال و  ۱۳۱هزار و  ۶۳۹مورد
فوت ناشــی از بیماری کووید ۱۹در رتبه دهم در
بین  ۱۱کشــور دارای بیشــترین آمار مبتالیان
کرونا قرار گرفته است.
بر اساس آمار فوق در حال حاضر در  ۱۹کشور،
شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر عبور کرده
است و پس از ایاالت متحده ،هند و برزیل  -که
همچنان ســه کشور رکورددار شمار مبتالیان در
دنیا هستند  -کشورهای انگلیس ،روسیه ،فرانسه،
ترکیه ،آلمان ،اســپانیا ،ایتالیا ،ایــران ،آرژانتین،
کلمبیــا ،اندونزی ،لهســتان ،مکزیک ،اوکراین،
آفریقای جنوبی و هلند نیز بیش از ســه میلیون
مبتال را ثبت کردهاند.
به گزارش ایســنا ،روند افزایش آمار ابتال به
بیماری کووید ۱۹که تاکنون در  ۲۲۲کشــور و
منطقه در جهان شــیوع یافته ،ادامه دارد و این
بیماری همچنان در دنیا قربانی میگیرد.

دستگيري عامل نقض حریم خصوصی در شبکه   های اجتماعی
فرمانده انتظامی   مرودشــت از دستگيري
عامل نقض حریم خصوصی در شــبکههای
اجتماعی خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با
خبرنگار پايگاه خبــري پليس ،با اعالم اين
خبر بيان كرد :با دریافــت مرجوعه قضايي
توســط خانمی   جوان مبني بــر نقض حریم
خصوصی و انتشــار فیلــم خصوصیاش در
شبکه اجتماعی اینستاگرام ،موضوع در دستور
کار تیمی   از مامــوران پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :برابر اظهار شاکی فردي ناشناس در
شــبکه اجتماعي اینستاگرام با ارسال عکسهاي

شــخصي وي اقدام به ايجــاد مزاحمت و تهديد
كرده که این موضوع موجب مشــکالت روحی و
روانی براي وي شده به نحوی که قصد خودکشی
داشته است.

رئیس پلیس شهرســتان مرودشت با
بیــان اینکه با تحقيقات فني و پليســي،
عامــل نقض حریم خصوصی و انتشــار
فیلم خصوصی شــهروند مرودشــتی در
شــبکه   های اجتماعی شناســايي شــد،
تصريح كرد :متهم  26ســاله که رضا نام
دارد با دســتور مقام قضایی احضار و در
مواجه با مســتندات پلیــس به جرم خود
اعتراف کرد.
سرهنگ زينلي با اشاره به معرفی متهم
به دادسرا ،از شهروندان خواست از مبادله تصاویر
خصوصی خود و به اشــتراک گذاشتن اطالعات
شخصی در این محیط جداً خودداری كنيد.

بین الملل

آتش سوزی در ساختمان پارلمان آفریقای جنوبی

ساختمان پارلمان آفریقای جنوبی در کیپ تاون ،دچار آتش سوزی شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از اســپوتنیک ،ساختمان
پارلمان آفریقــای جنوبی در کیپ تاون ،پایتخت این کشــور صبح دیروز
یکشنبه ،دچار آتش سوزی شد.
به گفته جرمین کارلس ،ســخنگوی سازمان آتش نشانی و نجات شهر
کیپ تاون ،گروههای مختلفی از ایستگاههای آتش نشانی متعدد برای مهار
آتش در محل حاضر شدند .شــعلههای بزرگ آتش بر روی سقف مجلس
در کیپ تاون دیده میشد.
وی گفت :قیر ســقف پارلمان حتی در حال ذوب شــدن بود که نشان
دهنده گرمای شدید است .همچنین ترک خوردگی در دیوارهای ساختمان
گزارش شده است که میتواند نشان  دهنده ریزش باشد.
به گزارش ایسنا ،عضو کمیته ایمنی و امنیت شهرداری کیپ تاون گفت
که زنگ هشدار ساعت پنج صبح به صدا درآمد و  ۳۶آتش نشان حاضر در
صحنه برای مهار آتش ،منابع بیشتری درخواست کردند.
به نقل از روزنامه گاردین ،آتش از دفاتر طبقه سوم ساختمان شروع شد
و به بخشهای دیگر سرایت کرد .این آتش سوزی مصدومی نداشته است.

احتمال مرگ  ۳تن در آتشسوزی جنگلی اخیر
در کلرادوی آمریکا

مقامــات محلی ایالــت کلرادوی آمریــکا اعالم کردنــد :در پی وقوع
آتش ســوزی جنگلی گسترده در دو شــهر در "بولدر کانتی" واقع در این
ایالت ،سه تن ناپدید شده اند که احتمال مرگ آنها وجود دارد.
به گزارش ایســنا ،گزارش   ها حاکی است ،در پی وقوع این آتش سوزی
هــزاران نفر مجبور به ترک خانه   های خود شــده و نزدیک به  ۱۰۰۰خانه
نیز تخریب شده اند.
مقامات محلــی پیش از این گفته بودند که هیچ گزارشــی از تلفات یا
مفقود شدن ســاکنان محلی در پی این آتش سوزی که صبح پنجشنبه در
حومه شمالی منطقه شهری "دنور" رخ داد ،وجود ندارد.
بر اساس گزارش   ها ،وزش شدید باد با سرعت  ۱۶۰کیلومتر در ساعت،
باعث گسترش هرچه بیشتر این حریق شده بود.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،به گفته یکی از مقامات
محلی ،هر ســه مفقود این حادثه در خانه   هایی زندگی می   کردند که درگیر
این آتش سوزی شده بودند.

وقوع زلزله  ۵.۱ریشتری
در مرز افغانستان و تاجیکستان

زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۱ریشتر مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،گزارش   ها حاکی اســت ،این زمیــن لرزه در بخش

"پونچ" هند نیز احساس شده است.
بــر اســاس گزارش   ها ،ایــن زمیــن لرزه یکشــنبه شــب در عمق
 ۲۰۴کیلومتری زمین و در  ۸۴کیلومتری جنوب شــرقی فیض آباد واقع در
افغانستان رخ داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیا تودی ،در پی وقوع این زمین لرزه مردم
محلی به خیابان   ها آمده اند با این حال تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی
ناشی از وقوع این زلزله منتشر نشده است.

اعالم وضعیت اضطراری در ایالت کنتاکی
از بیم تکرار طغیان گردبادها

فرماندار ایالت کنتاکی آمریکا از بیم تکرار طغیان گردبادها در پی وقوع
توفانهای ســهمگین در این منطقه و وارد شدن خسارات جانی متعدد به
مردم ،وضعیت اضطراری اعالم کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،دور جدیدی از توفانهای
شدید در ایالت کنتاکی که مقامات آمریکایی هشدار دادهاند ممکن است به
گردباد تبدیل شود روز شنبه در این ایالت و سایر مناطق جنوب شرقی این
منطقه به وقوع پیوست و خسارات قابل توجهی به بار آورد.
شبکه «فاکسنیوز» گزارش داد چندین توفان که درباره تبدیلشدن آنها
به گردباد هشــدار داده شــده ،مناطقی را در کنتاکی که قب ً
ال در اثر طغیان
گردبادها در دهم و یازدهم دســامبر آســیب دیده بودند و منجر به بیش از
 ۱۰۰مجروح و بیش از  ۸۰کشته در آن زمان شد ،درنوردید.
در منطقه «بولینگگرین» ،توفان باعث آسیب رسیدن به یک فروشگاه
شــد ،جایی که آسیبهای زیرساختی در آن دیده میشود .مسئوالن محلی
بولینگ گرین خبر دادند که بر اثر بادهای شــدید ،درختان ســقوط کرده و
آسیبهایی به بافت شهر وارد شده است.
بر اســاس این گزارش« ،هایسویل» شــهر کوچکی در کنتاکی ،نیز با
شرایط آبوهوایی سخت مواجه شــده و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد
که آســیبهای زیادی به خطوط برق و ســاختمانها در این منطقه وارد
شده است.
چندین خانه و ســاختمان در «کمپبلزویل» نیز آسیب دیدند ،که باعث
شد «اندی بِشییِر» فرماندار ایالت کنتاکی پس از وقوع توفان در بخشهایی
از این ایالت وضعیت فوقالعاده اعالم کند.
وی در بیانیــهای مطبوعاتی گفت« :فاجعهبار اســت کــه ما بار دیگر
آبوهوای ســختی را تنها چند هفته پس از وقــوع گردبادهای مرگبار در
غرب کنتاکی تجربه میکنیم .متأســفانه ،برخی از شهرستانها تحت تاثیر
هــر دوی این رویدادها قــرار گرفتهاند .ما به نظارت بــر آب و هوا و ارائه
بهروز  رسانی   های مورد نیاز ادامه خواهیم داد».
حدود سه هفته پیش بود که در پی فاجعه بیسابقه طغیان چندین گردباد
در ایالــت کنتاکی و وقوع توفان در مرکز و جنــوب آمریکا حداقل  ۸۰نفر
کشته و بیش از  ۱۰۰تن زخمی   شدند.
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اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در المرد
نجات بخش جان یک نفر شد

اعضای بدن مرحوم «هاشم نورافکن» بیمار مرگ مغزی  ۷۰ساله ساکن
روستای کهنویه شــهر عالمرودشت شهرستان المرد به یک بیمار نیازمند
عضو ،پیوند زده شد.
سیاوش غالمی   مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم
پزشــکی شــیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت :بدن مرحوم
«هاشــم نور افکن» بیمار مرگ مغزی که از بیمارستان المرد معرفی شده
بود ،پــس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارســتان حاج
محمود حاج حیدر این شهر توسط تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی
شیراز تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
وی افزود :کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارســتان پیوند اعضا ابوعلی
سینای شیراز به یک مرد  ۵۹ساله از کرمان که سالها از نارسایی کبد رنج
میبردند اهدا و پیوند زده شد.
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی
شــیراز با اشاره به اینکه زنده یاد   هاشــم نورافکن بر اثر سانحه رانندگی با
موتورســیکلت خونریزی مغزی شــده بود و با رضایت این خانواده ایثارگر
این مهم انجام شــد ،خاطرنشــان کرد :اهدای عضو عملی انساندوستانه
و حیاتبخــش در جهت تپش ضرباهنگ زندگی اســت که اتفاقی خوب و
خداپســندانه محسوب میشود که به عدهای فرصت دوباره نفس کشیدن و
زندگی کردن را میدهد.

دستگیری قاتل کمتر از يك ساعت در شیراز

فرمانده انتظامي شيراز از دستگيري قاتل  35ساله بالفاصله پس از وقوع
قتل در محله سلطان آباد اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشت :پس از گزارش پليس  110مبني بر يک مورد درگيري منجر به قتل
در محله سلطان آباد شهرستان شیراز ،بالفاصله تيمي از ماموران کالنتری
 40سلطان آباد به محل حادثه اعزام شدند.
وي ادامه داد :در تحقيقات اولیه پليس مشــخص شــد جواني  35ساله
به دلیل بحث لفظی و مصرف مواد مخدر صنعتي با مرد  58ســاله همسایه
در حیاط منزل وی درگیر و با استفاده از کلت کمری آن را مجروح ميكند.
فرمانده انتظامي شهرســتان شــيراز با بيان اينكه مضروب پس انتقال
به بيمارســتان به دليل شــدت جراحات وارده فوت ميكند ،تصريح کرد:
با ســرعت عمل و تالش مأموران انتظامی ،قاتل که از صحنه قتل متواری
شده بود کمتر از يك ساعت در مخفيگاهش شناسايي و دستگیر شد.
ســرهنگ شــجاعي گفت :عاقبت انديشــي در امور ،باال بردن آستانه
تحمل ،داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون ميتواند از وقوع جرائم
اين چنيني جلوگيري کند.

ترفند راننده نيسان در حمل سالح لو رفت

فرمانده انتظامي اســتان ،از توقیف نیسان حامل اسلحه قاچاق و کشف
 32قبضه ســاح شكاري در محور اصفهان-شيراز و دستگیری یک نفر در
این خصوص خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبر اظهار داشــت :در اجراي طرح مبارزه با سالح
و مهمــات غيرمجاز ،ماموران پليس امنيت عمومي این اســتان با اقدامات
فني و تخصصي مطلع شــدند اعضاي يك باند با يك دستگاه وانت نيسان
تعدادي اسلحه قاچاق را از استانهای غربی بارگیری کرده و قصد انتقال به
استان شيراز را دارند كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفت.
وي تصريــح كرد :مامــوران پليس امنيت عمومي این اســتان پس از
هماهنگي با مقام قضایي به محور اصفهان -شيراز اعزام شدند و با برپايي
تور ايســت و بازرسي وانت نيســان متعلق به قاچاقچيان را شناسايي و با
اقدامات فني و تخصصي آن را توقيف كردند.
فرمانده انتظامي این اســتان با بيان اينكه راننده وانت نيســان با نصب
چراغ گردان و برچســب امداد خودرو بر روي بدنه وانت قصد گمراه كردن
ماموران را داشــت ،تصريح كرد :در بازرسي از این خودرو  32قبضه سالح
شكاري که به طرز ماهرانهاي در قسمتهاي مختلف خودرو جاسازي شده
بود ،کشف شد.
سردار حبيبي با بيان اينكه در اين خصوص راننده دستگير و پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شــد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري ديگر
اعضاي باند به صورت ويژه در دستور كار قرار دارد.

توقیف اتوبوس حامل کاالی قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامي شهرســتان الرســتان از کشــف انواع کاالی قاچاق
به ارزش  3میلیارد و  500میلیون ریال در بازرســي از یک دستگاه اتوبوس
خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :ماموران پلیس آگاهی الرســتان در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه اتوبوس مشکوک
شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي با اشــاره به اینکه در بازرسي از این اتوبوس يك هزار و  691ثوب
انواع پوشاک 170 ،جفت کفش و  27عدد بطری آب خارجی قاچاق كشف
شــد ،افزود :برابر اعالم کارشناســان مربوطه ارزش کاالهای مکشــوفه
 3میلیارد و  500میلیون ريال برآورد شــده اســت و راننده نیز به دستگاه
قضایی معرفی شد.

كشف ترياك در منزل

فرمانده انتظامي داراب از كشف  18كيلو و  670گرم ترياك و دستگيري
يك متهم در يكي از روستاهاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:
مأموران كالنتري  11امام داراب با اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند
فردي مقداري ترياك در منزل خود در يكي از روســتاهاي اين شهرستان
دپو كرده است كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شــدند و در بازرســي از آن منزل  18كيلو و  670گرم ترياك كشف كردند
و در اين خصوص يك نفر كه در منزل حضور داشــت دســتگير و تحويل
مراجع قضایي گردید.

دستگیری سارقان در کوار

فرمانــده انتظامی   کوار گفت :ســارقان اماکن خصوصــی و زمینهای
کشاورزی با  13فقره سرقت در این شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ سیدرحمان   هاشمی   در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،

مبارزه با ســارقان و پیشگیری از وقوع سرقت را مهمترین وظیفه و اولویت
کاری نیروی انتظامی   عنوان كرد و اظهار داشــت :پلیس با برخورد قاطع با
سارقان و مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به ویژه در مناطق جرمخیز
محیط را برای فعالیتهای مجرمانه ناامن میکند.
وي افــزود :در پي وقوع چندین فقره ســرقت تجهيــزات از زمینهای
کشاورزی و اماکن خصوصی در حوزه استحفاظي شهرستان کوار ،پيگيري
و بررسی موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی   شهرســتان کــوار گفت :ماموران بــا تحقيقات فني و
تخصصي موفق شدند در اين خصوص  3نفر از سارقان حرفهاي را شناسایی
و با هماهنگی مقام قضایي آنان را دستگیر كنند.
سرهنگ   هاشمی   با بيان اينكه ســارقان در تحقيقات پليس به  13فقره
سرقت از اماکن خصوصی و تجهيزات زمینهای کشاورزی اعتراف كردند،
گفت :متهمان پس از انجام مراحل قانوني به مرجع قضایی معرفي شدند.

کشف گیربکس داخل جعبه اتوبوس

فرمانده انتظامی   الرســتان از کشــف کاالی قاچاق توسط ماموران اين
فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بیان داشــت :در راســتاي مقابله جدي با پديده شوم
قاچاق ،ماموران انتظامی   الرستان هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به
یک دســتگاه اتوبوس حامل مسافر مشکوک شــدند و آن را برای بررسی
بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرســي از اين خودرو یک دســتگاه گیربکس
کامیــون و  6عدد بخاری برقی خارجي قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی
كه داخل جعبه اتوبوس جاسازي شده بود ،کشف کردند.
فرمانده انتظامی   الرســتان با بيان اينكه کارشناسان ارزش این کشفیات
را  2میلیارد و  500میلیون ریال برآورد کردهاند ،گفت :در این راستا یک نفر
دستگیر و به مرجع قضایي معرفي شد.

هوشیاری پلیس سارق پراید را به دام انداخت

فرمانده انتظامی   شهرســتان فسا از توقیف پراید مســروقه خبر داد که
سارق با نصب پالک يك خودرو ديگر در سطح شهر تردد میکرد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشریح این خبر اظهار کرد :ماموران کالنتری  12معلم حین گشت زنی
در ســطح شهر به یک خودرو پراید مشکوک شــدند و آن را براي بررسی
بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بررسی انجام شده ،شماره پالک خودرو فاقد سابقه سرقت
بود لیکن با هوشیاری پلیس و استعالم از سامانه پليس آگاهي مشخص شد
خودرو سابقه سرقت از شهرستان شیراز را دارد.
فرمانده انتظامی   شهرستان فسا با اشاره به اينكه راننده سارق براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد ،تصريح کرد :پراید مکشوفه جهت
تحویل به مالباخته روانه پارکینگ شد.

پلمب  6واحد صنفی متخلف

فرمانده انتظامي المرد از پلمب  6واحد صنفی متخلف در اين شهرستان
خبر داد
سرهنگ مهراب زارع پور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشت :ماموران پلیس امنیت عمومی   در راستای شناسایی و برخورد با واحدهای
صنفی فاقد پروانه 28 ،واحد را در بخش اشــکنان مورد بررسي قرار دادند.
وي افــزود :در اين طرح  6واحد صنفی متخلــف برابر مقررات پلمب و
مالكان به اتاق اصناف معرفی شدند.

اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال در پاسارگاد

فرمانده انتظامي پاســارگاد از اجراي طــرح مبارزه با قاچاق کاال در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در اجراي اين طرح ماموران انتظامي پاسارگاد با اجرای تور
ایســت و بازرسی مقطعي موفق شدند  3دســتگاه خودرو سبك و سنگين
حامل بار را شناسايي و آنها را براي بررسي بيشتر متوقف كنند.
وي افزود :در بازرسي از اين خودروها  260قطعه لوازم يدکي 2 ،دستگاه
ماشين ظرفشويي 21 ،عدد لوازم آشپزخانه 5 ،دستگاه ريش تراش 774 ،ثوب
انواع البسه 70 ،جفت کفش و  920عدد کاور گوشي موبايل خارجي قاچاق
و فاقد مدارك قانوني كشف شد.
فرمانده انتظامي پاســارگاد با اشاره به دستگیری  3نفر و معرفی آنها به
مراجع قضایی ،بيان كرد :ارزش کاالهای قاچاق کشــف شــده بنا به نظر
كارشناسان  3ميليارد و  220ميليون ريال برآورد شده است.

سارق حرفه ای در کازرون به دام افتاد

فرمانده انتظامی   شهرســتان کازرون از دســتگيري ســارق حرفهای و
سابقهدار با  27فقره انواع سرقت خبر داد.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی ،طیور و
احشام در سطح شهرستان کازرون ،شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان
به صورت ويژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وي تصريح کرد :ماموران اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی با تالش
شــبانه روزي و به کارگيري گشــتهاي نامحســوس موفق شدند در اين
خصوص يك ســارق حرفهاي را شناســايي و در عملیاتی ضربتی او را در
مخفيگاهش دستگير كنند.
فرمانــده انتظامی   شهرســتان کازرون با بیان اينكه متهم  34ســاله در
بازجويي اوليه به  27فقره ســرقت از اماكن خصوصي ،طیور و احشام اقرار
كرد ،عنوان داشت :اين سارق حرفهاي سابقهدار پس از انجام مراحل قانوني
روانه زندان شد.

سرقت در شيراز و كشف در قيروكارزين

فرمانــده انتظامی   شهرســتان قيروكارزيــن از کشــف یک دســتگاه
وانت نیسان مسروقه با هوشیاري ماموران اين فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ قربانعلي روســتا در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس
اظهار داشت :مأموران پليس آگاهي هنگام گشتزنی در بخش افزر به يک
دســتگاه وانت نیسان مشکوک شــدند و با اقدامات فني و تخصصي آن را
توقيف كردند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان قيروكارزين با اشاره به اينكه با استعالم از
ســامانه پليس آگاهي مشخص شد وانت نیســان مذكور مسروقه و سابقه
سرقت از شــيراز را دارد ،افزود :راننده دستگیر و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

اقتصاد
دوشنبه  13دی    1400
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انتقاد از عملکرد بانکها در ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویت
سازمان اداری و اســتخدامی به بانکها و سازمان
ثبت احوال تاکید کرد کــه دریافت کپی مدارک احراز
هویتی ممنوع است.
به گزارش ایســنا ،دالیل اجرایی نشــدن بخشنامه
سازمان اداری و اســتخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت
دریافت کپی مــدارک احراز هویتی در دســتگاههای
دولتی ،بویژه بانکها ،با حضور مسئوالن مربوطه مورد
بررسی قرار گرفته است.
انتقــاد از عدم الــزام به دســتور برای
عدم دریافت کپی
طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی ،رفیعزاده-
معاون نوســازی اداری این ســازمان -ضمن اعالم
نارضایتــی از وضعیت اجــرای بخشــنامه ممنوعیت
دریافت کپی مدارک هویتی از مشــتریان ،گفته است
که رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابالغ
این بخشنامه ،سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده
اســت ،اما علیرغم وجود زیرساختها و قوانین الزم،
وضعیت اجرای بخشــنامه مطلوب نیســت و متاسفانه
بسیاری از بانکهای خصوصی از اجرای قانون سر باز
میزنند که باعث میشــود خدمتگیرندگان این ضعف
را به پای کل نظام اداری و دولت بنویسند.
وی بــا تاکید بر اینکه بانکهای خصوصی و دولتی
در قانون برابر هستند و اگر بخشنامهای صادر میشود
باید هر دو از آن تبعیت کنند ،تصریح کرد :نباید به بهانۀ
خصوصی بودن و مخاطب مستقیم بخشنامهها نبودن،
برای مردم دردسر ایجاد کرد .در برخی آییننامهها الزم
اســت اصالحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار
وجــود ندارد ،مقررات دســتوپاگیر را میتوان اصالح
کرد تا خدمترسانی به مردم تسهیل و تسریع شود .ما
بیشــتر از اینکه تالش کنیم قوانین و مقررات جدیدی

وضع کنیم ،باید مقرراتی که بهدرستی اجرا نمیشوند را
اصالح و عملیاتی کنیم.
رفیع زاده با درخوســت از بانــک مرکزی مبنی بر
اینکه بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت
کپی مدارک هویتی صادر کند .بدیهی است در صورت
لزوم و قطع بودن ســامانه ،بانکها موظف هستند از
مدارک هویتــی کپی بگیرند تا هزینــه و زمان ارائه
خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
پاسخ بانک مرکزی
در ایــن نشســت حنیفی  -معاون نظــارت بانک
مرکزی نیز در پاســخ به علت عــدم اجرای مطلوب
بخشــنامه توســط بانکها ،اظهــار کــرد :مطابق
قانون مبارزه با پولشــویی ،بانک مرکــزی امر احراز
هویــت برخط را از ســال  ۱۳۸۸تا ســال ۱۳۹۸طی
سه بخشــنامه ،اجرا کرده ،اما در دسترسی به سامانۀ

ثبت احوال محدودیتهایی نیز وجود داشــته که مانع
اجرای مطلوب قانون شده است.
بخشــنامه در  ۹۹درصد بانک های دولتی
اجرا می شود
قیطاســی -دبیر شــورای هماهنگــی بانکهای
دولتــی نیز با اعالم اینکه در بانکهای دولتی همواره
تأکید شــده ،احراز هویت از طریق استعالم از سازمان
ثبت احوال صورت گیرد ،گفته است که گاهی اجرای
قوانین باالدستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه
به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامهها
مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی ،همســو
نیســتند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی
مدارک هویتی در  ۹۹درصد بانکهای دولتی در حال
انجام است و مشــتریان بانکها در صورت مشاهدۀ
تخطی از قانون میتوانند به واحدهای رســیدگی به

شــکایات همان بانک مراجعه کننــد .معمو ًال ظرف
 ۲۴ساعت به این شکایات رسیدگی میشود.
روزانه  ۱.۵میلیون استعالم بانکی انجام
می شود
اما کریمی-مسئول فناوری اطالعات سازمان ثبت
احوال کشور در این نشست با بیان اینکه موضوع احراز
هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا
میشد ،گفت که مقرر بود با ابالغ بخشنامۀ ممنوعیت
دریافت کپی مدارک هویتی ،احراز هویت اســتنادپذیر
صورت گیــرد .ما در ســازمان ثبت احوال کشــور،
سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاههای
اجرایی ارائه میدهیم و انتشــار این سرویس بر عهدۀ
خود دستگاههاست.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور
نیــز با انتقاد از اینکه برخــی بانکهای خصوصی به
بهانه قطعی سیســتم احراز هویــت ،بانک اطالعاتی
از مشــتریان خود تشــکیل میدهند ،اعالم کرد که
روزانه به یک میلیون و  ۵۰۰هزار اســتعالم بانکها
از سامانه پاسخ داده میشــود و سیستم احراز هویت
برخــط همواره در حال ارائــه خدمت بوده و به ندرت
و در بازههای زمانی بســیار کوتاه ممکن اســت دچار
قطعی شود.
عباسی با تاکید بر اینکه به هیچوجه نباید اطالعات
پشت کارت ملی شهروندان بهراحتی در اختیار دیگران
قرار بگیرد ،افزود :بخشــنامۀ ممنوعیت دریافت کپی
مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناســنامه
هم تأکید دارد ،اما متاســفانه میبینیم از مشــتریان
بانکها کپی شناســنامه و گاهی کپی پشــت و روی
کارت ملی درخواست میشود که به لحاظ امنیتی این
کار قابل توجیه نیست.

تعداد تراکنشهای الکترونیکی کم ،اما مبلغها زیاد شد
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در نهمین ماه
سال جاری به بیش از  ۶۶۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان ماه
کاهــش  ۰.۴۶درصدی در تعداد و افزایش  ۰.۰۳درصدی در ارزش ریالی
داشته است.
به گزارش ایسنا ،بر اســاس تازهترین گزارش اقتصادی منتشرشده از
سوی شــاپرک ،مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در آذرماه
ســال جاری به  ۳۲۶۵میلیون عدد رســیده که ارزش این تراکنشها در
مجموع به بیش از  ۶۶۷هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به آبان ماه
معادل  ۰.۴۶درصد کاهش در تعداد و  ۰.۰۳درصد افزایش در ارزش ریالی
داشته است.

بر این اســاس ،رشد اســمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در آذر سال
جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی  ۰.۰۳درصد بوده است.
در آذر  ۱۴۰۰ســهم ابزارهــای پذیــرش اینترنتــی در تراکنشهای
انجام شــده  ۶.۰۱درصد و ابزار پذیــرش موبایلی  ۳.۲۷درصد بوده و این
در حالی اســت که کارتخوانهــای فروشــگاهی  ۹۰.۷۱درصد از کل
تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
از تعداد تراکنشهای انجام شــده  ۸۸.۲۳درصد مربوط به خرید کاال و
خدمات ۷.۳۸ ،درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و
معادل  ۴.۳۹درصد مربوط به ماندهگیری بوده است .همچنین ،از مجموع
کل تراکنشهــای انجامشــده در آذرماه معــادل  ۹۲.۵۱درصد موفق و

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار «مشارکت در ساخت»

شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس و شــرکا در نظر دارد به منظور شناسایی سرمایه گذار
واجد شرایط جهت سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه مسکونی «شهرک گلستان» اقدام
نماید .لذا از شــرکت های دارای ســابقه و صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد
ارزیابی کیفی از تاریخ  1400/10/7لغایت  1400/10/13در وقت اداری به آدرس :شرکت واقع در بلوار
خلیج فارس -پل فسا -کیلومتر  4جاده ســیکل ترکیبی -منطقه ویژه اقتصادی شیراز -دفتر فنی
مراجعه نمایند.
نوبت دوم1400/10/13 :
نوبت اول1400/10/7 :
تلفن دفتر فنی37175219 - 37175455 :
آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی
نوبت دوم1400/10/13 :
نوبت اول1400/10/08 :
شــماره آگهی مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی
دولت2000005669000055 :
نوع فراخوان  :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شــرکت آبفا اســتان فارس در نظر دارد از طریــق ارزیابی کیفی و
مناقصه عمومي یک مر حله اي نســبت به انتخــاب پیمانکاران واجد
شــرایط حداقل بارتبه  5در رشته کاوشهای زمینی جهت پروژه حفر
یک حلقه چاه آهکی در مجموعه قدمگاه ارسنجان اقدام نماید.
)1محل پروژه :ارسنجان
)2مدت اجرا ء پروژه 4 :ماه
)3محل اخذ اســناد :ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
www.setadiran.ir
) )4برآورد اولیه 23.183.062.552 :ریال.
)5تاریخ نهایي اخذ اسناد1400/10/18 :
)6تاریخ نهایي قبول پیشنهادات1400/11/02 :
)7تاریخ کمیســیون باز گشــایي پاکات ارزیابــی 1400/11/04 :و تاریخ
بازگشایی پاکات الف و ج1400/11/06 :
)8به پیشــنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتي که
بعد از انقضاء مدت مقــرردر مناقصه ارائه شــود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
)9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1.200.000.000ریال.
 )10قیمت اســناد ( 2000000ریال) به حســاب  1528936404بانک ملت
به شناســه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
فارس که حتما از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت انجام
پذیرد.
)11اعتبــارات طرح از محــل اعتبارات احداث و تکمیــل مجتمع های
آبرسانی روستایی شهرستان ارسنجان به کد  1503003102مي باشد.
)12نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکي (شرکت در
فرآیند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس( .سه ماه
اعتبار)
)13ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســنادمناقصه درج شده
است.
 )14این آگهی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
 www.setadiran.irثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی
اســت که شــرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه
بارگذاری و پیشــنهاد قیمت را ارائه نموده باشــد ،پاکت الف شامل
ضمانتنامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت
تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب
و فاضالب استان فارس به آدرس زیر گردد.
آدرس  :شیراز -میدان مطهری -بلوار شهید قدوسی غربی -شرکت
آب و فاضالب استان فارس
تلفن 38435152-5 :نمابر 38435166 :
وب ســایت جهت باز بیني آگهــي مناقصــه www.abfa-fars.ir
مي باشد.
شناسه آگهی1248977 :
شرکت آبفا استان فارس

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی
نوبت دوم1400/10/13 :
نوبت اول1400/10/08 :
شــماره آگهی مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی
دولت2000005669000049 :
نوع فراخوان  :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شــرکت آبفا اســتان فارس در نظر دارد از طریــق ارزیابی کیفی و
مناقصه عمومي یک مر حله اي نســبت به انتخــاب پیمانکاران واجد
شــرایط حداقل بارتبه  5در رشته آب جهت پروژه شبکه جمع آوری
فاضالب جهت نصب  400فقره انشعاب در شهر داراب اقدام نماید.
)1محل پروژه :داراب
)2مدت اجرا ء پروژه 10 :ماه
)3محل اخذ اســناد  :ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
www.setadiran.ir
) )4برآورد اولیه 20.269.499.992 :ریال.
)5تاریخ نهایي اخذ اسناد1400/10/18 :
)6تاریخ نهایي قبول پیشنهادات1400/11/02 :
)7تاریخ کمیســیون باز گشــایي پاکات ارزیابی 1400/11/03 :و تاریخ
بازگشایی پاکات الف و ج 1400/11/05 :
)8به پیشــنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتي که
بعد از انقضاء مــدت مقرر در مناقصه ارائه شــود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
)9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1.020.000.000ریال.
 )10قیمت اســناد ( 2000000ریال) به حســاب  1528936404بانک ملت
به شناســه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
فارس که حتما از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت انجام
پذیرد.
)11اعتبارات طرح از محل اعتبارات ایجاد تاسیســات فاضالب شــش
شهر وامی از موافقت نامه شماره  1503002230مي باشد.
)12نوع تضمین شــرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکي (شرکت در
فرآیند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس(.سه ماه
اعتبار)
)13ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســنادمناقصه درج شده
است.
 )14این آگهی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
 www.setadiran.irثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی
اســت که شــرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه
بارگذاری و پیشــنهاد قیمت را ارائه نموده باشــد ،پاکت الف شامل
ضمانتنامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت
تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب
و فاضالب استان فارس به آدرس زیر گردد.
آدرس  :شیراز -میدان مطهری -بلوار شهید قدوسی غربی -شرکت
آب و فاضالب استان فارس
تلفن 38435152-5 :نمابر38435166 :
وب ســایت جهت باز بیني آگهــي مناقصــه www.abfa-fars.ir
مي باشد.
شناسه آگهی1248962 :
شرکت آبفا استان فارس

 ۷.۴۹درصــد ناموفق بوده ،البته تراکنشهایی که با ســوییچ شــاپرک
انجام شده ۹۹.۹۹ ،درصد موفق بوده است.
امــا از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شــده در ایــن ماه۰.۷۹ ،
درصد به دلیل خطای پذیرندگی ۰.۱۵ ،درصد به دلیل خطای شــاپرکی،
 ۱۲.۹۳درصد به دلیل خطای صادرکنندگی ۸۵.۷۲ ،درصد به دلیل خطای
کاربری و  ۰.۴۱درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش ،نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی
در آذرماه ســال جــاری نیز  ۱۵.۹۱درصد بوده و این در حالی اســت که
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها
 ۱.۷۹درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رســمی در آذر ســال جاری ،ابزار کارتخوان
فروشگاهی با  ۳۰۱تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار
میگیــرد و پذیرش اینترنتی با  ۱۲۱تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش
موبایلــی با  ۷۲تراکنش به ازای هر ابــزار فعال به ترتیب در مکانهای
بعدی قرار میگیرند.
افــزون بر این متوســط تراکنش هر ابزار پذیرش شــاپرکی در ماه
مذکور معادل  ۲۵۲تراکنش اســت که این تعداد نسبت به مقدار مشابه
در ماه گذشــته کاهش  ۴.۷۵واحدی ( ۱.۸۵درصــدی) را تجربه کرده
است .همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به پذیرش
اینترنتی بوده است.
شــاخص مهم دیگر ،شاخص متوســط مبلغ تراکنشها به ازای هر
ابزار پذیرش اســت که بنا بر آمارهای رسمی ،متوسط مبلغ هر تراکنش
در ابــزار پذیرش اینترنتی  ۴۹.۵میلیون تومــان بوده که این عدد برای
کارتخوانهــای فروشــگاهی  ۵۹میلیون و  ۵۸۴هــزار تومان و برای
پذیرش موبایلی تنها  ۷۷۵هزار تومان بوده است.

آگهی تجدید مزایده

نوبت اول1400/10/06
نوبت دوم 1400/10/13
شهرداری زاهدشهر به استناد مصوبه شماره 15
مورخ  1400/06/29شورای اسالمی شهر زاهدشهر در نظر دارد
بهره برداری از جایگاه CNGخود را از طریق برگزاری مزایده
عمومی به شرکت واجدالشــرایط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه
متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید .ضمن ًا
جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن09139344840
تماس حاصل فرمایند.
شرایط عمومی:
 -1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -2قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری:
ماهیانه مبلغ  217/000/000ریال
 -3متقاضیان می بایســت ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ
درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اســناد و شــرکت در
مزایده به واحد امورمالی شهرداری زاهدشهر مراجعه نمایند.
 -4تاریخ بازگشایی پاکت ها :روز یکشنبه  1400/10/26ساعت 15
در محل شهرداری زاهدشهر می باشد.
 -5ارائه تایید صالحیت از شــرکت ملــی پخش فرآوردهای
نفتی استان و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 -6متقاضیان می بایســت مبلغ 150/000/000ریال بابت ضمانت
شرکت در مزایده به حساب شماره  0107805175001نزد بانک
ملی بنام ســپرده شهرداری زاهدشــهر واریز و یا به صورت
ضمانتنامه بانکی (ترجیح ًا سه ماهه) ارائه نمایند.
 -7به پیشــنهادات مخدوش – ناخوانا و رسیده بعد از تاریخ
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8هزینه درج آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده
برنده مزایده می باشد.
 -9چنانچه برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته از
تاریخ ابالغ شهرداری حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده
آنهــا به ترتیب از نفر اول تا ســوم به نفع شــهرداری ضبط
می گردد.
 -10سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده ارایه می گردد.
شناسه آگهی1247492 :
محمدجواد شریفی
شهردار زاهد شهر

توسط کمیسیون اجتماعی مجلس انجام شد؛
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حذف افزایش دو ساله سن بازنشستگی
از بودجه ۱۴۰۱

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســامی از حذف افزایش
سن بازنشستگی در بودجه سال  ۱۴۰۱با پیشنهاد این کمیسیون خبر داد.
ولی اســماعیلی در گفتوگو با ایســنا ،در رابطه با حذف افزایش دو ساله
ســن بازنشســتگی در الیحه بودجه  ۱۴۰۱بیان کرد :در بودجه  ۱۴۰۱بندی
آوردهاند که دو ســال به سن بازنشستگی اضافه شــده است ،به این عبارت
که کســانی که دارای مدرک کارشناسی هستند  ۳۲سال و کسانی که دارای
مدرک کارشناسی ارشــد که  ۳۵بوده  ۳۷سال شوند .این کار با این هدف و
توجیه صورت گرفته است که منبع درآمدی برای صندوق های بازنشستگی
باشد.
وی افزود :امــا برای اینکه درآمد صندوق ها را پایــدار کنیم راه حل آن
افزودن دو ســال به سن بازنشســتگی در بودجه سنواتی نیست؛ چرا که این
موضوع اوال مغایر با برنامه ششــم توســعه بوده و ثانیا اینکه احکام دائمی را
نمیتوانیم در بودجه سنواتی بیاوریم.
همچنین در کل دنیا اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند ابتدا بازه زمانی
برای این کار اعالم می کنند که مثال هر ســال سه ماه اضافه شود .به طور
مثال این موضوع را دولت می تواند در برنامه هفتم بیاورد که مثال در عرض
 ۵ســال هر سال  ۳ماه اضافه شــود و با توجه به تبعاتی که دارد این کار را
انجام می دهند.
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســامی گفت :دلیل اصلی
حذف این مســاله توسط کمیســیون اجتماعی این بود که با ذی نفعان این
بحث مشورتی نشده است و افراد زیادی به بنده مراجعه کرده و اعالم کردند
که ما هم روی بحث پاداش بازنشستگی حساب باز کرده و برنامه ریزی کرده
بودیم که اول فروردین  ۱۴۰۱بازنشســت شویم ولی االن برخی زندگی ها با
این کار دارد به هم می ریزد.
اســماعیلی با بیان اینکه ما به عنــوان مجلس و صدای مردم نمی توانیم
این موضوع را نادیده بگیریم ،بیان کرد :بنابراین این موضوع را حذف کردیم
و در صحــن مجلس نیز از آن دفاع خواهیم کرد تا حق مردم ضایع نشــود.
ضمــن اینکه ما طرح پایدارســازی منابع صندوق ها را در دســتور کار قرار
داده ایــم و راه حــل آن این نیســت که ســن بازنشســتگی را دو ســال
افزایش دهیم.
وی در رابطه با پیشــنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج از ســوی کمیســیون
اجتماعی مجلس شــورای اســامی بیان کرد :این موضوع در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱آورده نشــده اســت و بــه صورت کلی آورده شــده بــود که بانک
مرکــزی ،وزارت اقتصاد و وزارتخانه ها تصمیــم بگیرند و مبلغی را مد نظر
قرار دهند ،اما کمیسیون اجتماعی اعالم کرده که باید مانند سال  ۱۴۰۰باشد
و مبالغ آن را زیاد کردیم.
کمیســیون بند الحاقی در این رابطه آورده اســت کــه از منبع تخصیص
منابــع و با توجه بــه تورم و افزایــش قیمت فعلی کــه در خصوص لوازم
خانگی وجــود دارد ،مبلغ  ۱۵۰میلیون تومان برای هــر زوج در نظر گرفته
شده است.
همچنیــن برای زوج های ســن پایین هم که به عنوان مشــوقی برای
ازدواج باشــد با توجه به طرح جوانی که به عنوان پیشــنهادات کمیســیون
تخصصی جمع بندی کردیم به کمیسیون تلفیق ارائه کرده ایم و از آن دفاع
خواهیم کرد.

مدیر مهندسی نورد ذوبآهن اصفهان:

ذوبآهن دغدغه ایمنی تولیدات مقاطع ساختمانی
را دارد

مدیر مهندسی نورد شرکت ،گفت :ذوبآهن بهعنوان یکی از معتبرترین
شرکتهای تولید کننده مقاطع ساختمانی و صنعتی دغدغه ایمنی را دارد.
محمد امین یوســف زاده ،گفت :از نهادهای نظارتی مثل نظام مهندسی
و ســازمان اســتاندارد خواســتاریم که نظارتهای خود را افزایش داده و
ســختگیری و جرایم سنگین تری را برای افزایش ضریب ایمنی در ساخت
سازههای ســاختمانی اعمال کنند تا مصرف کننده ضمن رسیدن به ایمنی
کافی در سازه مورد نظر با خیال راحت محصوالت ساختمانی را خریداری و
مصرف کند .نباید اجازه داد که از کم اطالعی بخشی از جامعه سوءاستفاده
شود و تولیدات بی کیفیت را به آن   ها عرضه کنند و مواخذه نشوند.
مدیر مهندسی نورد شرکت به افزایش مقاومت و ایمنی سازههای فلزی
در دیگر کشــورها از جمله ژاپن اشــاره کرد و افزود :همین مســئله باعث
شــد در زلزلههای باالی  ۶و  ۷ریشــتر در مقایسه با ســازههای بتنی (که
در ایران بســیار رایج است) شــاهد کاهش تخریبها شویم .هنوز در ایران
برخی از تولیدکنندگان بی نام و نشان خصوصی مرتکب تقلبهایی در تولید
میلگردها میشــوند و گاهی میلگرد  ۱۴را به اسم  ۱۶به فروش میرسانند
که این امر در بحرانهایی مثل زلزله ،تلفات و فوتیها را افزایش میدهد.
وی با بیــان این که ذوبآهــن اصفهان از بزرگتریــن و قدیمی  ترین
تولید کنندگان مقاطع ســاختمانی از جمله میلگرد و تیرآهن اســت ،اضافه
کرد :بین  ۲۰تا  ۲۵درصد میلگرد کشــور هم اکنون توسط ذوبآهن تولید
میشود.
یوســفزاده با بیان این کــه در مقاطعی نیز واردات میلگرد را شــاهد
بودیــم که از واردات کم و به تولید داخل افزوده شــد ،ادامه داد :تیرآهن و
میلگردهای تولیدی در ذوبآهن از مقاومت باالیی برخوردار هستند.
وی بیان کرد :کیفیت یک محصول فوالدی در درجه اول تابع کیفیت و
روش تولید آن است ،در ذوبآهن ،محصوالت از سنگ معدن تولید میشود
که از باالترین ســطح کیفی برخوردار اســت و در درجه دوم به مشخصات
فنــی و مکانیکی در مرحله نورد بر میگردد که ذوبآهن اصفهان در آن نیز
سرآمد است.
مدیر مهندســی نورد ذوبآهن اصفهان ادامه داد :در ایران کارخانجات
متعددی از جمله ذوبآهن اصفهان میلگرد تولید میکنند .در ایران ساخت
ســازهها با تمرکز روی سازههای بتنی است که در مقایسه با سازه فوالدی
برپایه انواع تیرآهن از مقاومت خمشــی کمتری برخوردار است و سازههای
تیرآهنی زاویه خمش بیشــتری را تحمل میکنند اما این امر هنوز در ایران
بهعنوان یک کشور زلزله خیز بهخوبی جا نیفتاده است.
وی ادامه داد :میلگردهای ساختمانی به دو روش آلیاژی که برپایه منگنز
و میکرو آلیاژها ،و ترمکسی یا با عملیات حرارتی تولید میشود.
یوســفزاده بیان کرد :در ذوبآهن اصفهان عمــده میلگردهای آجدار
ســاختمانی به روش آلیاژی تولید می   شــود و ما از ابتدا اقدام به تولید نیمه
آلیاژها کردیم که در مقایسه با روش ترمکسی خواص مکانیکی یکنواختتر
و بهتری را دارد بنابراین انتظار اســتحکام بیشــتری از آن در مقابل بالی
طبیعی وجود دارد که همینطور هم است.
وی افــزود :ذوبآهن اصفهان در عرصه تولید میلگرد و تیرآهن ،کنترل
کیفی بســیار قوی دارد ،در این عرصه برند و شاخص هستیم و این شرکت
همپای شــرکتهای فوالدی دنیا فعالیت میکند و مشتریان با اطمینان و
امنیت باالیی محصوالت این شرکت را می   خرند.
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فجر شهید سپاسی شیراز
و لزوم تقویت این تیم در نیم فصل مسابقات فوتبال برتر

ایرنا :تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز برای فرار از منطقه
سقوط ،الزم است در نیم فصل لیگ برتر با استفاده از چند بازیکن
مطرح و خوب تقویت شود و گرنه شاید این تیم هنوز نیامده با این
لیگ خداحافظی کند و آرزویی که پس از هشــت سال محقق شد،
به پستوی سرخوردگی رهسپار شود.
به گــزارش خبرنگار ایرنا هــم اینک تیم فجر پــس از انجام
 ۱۲بازی با  ۱۱امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفته است و آمار
این تیم نشــان می   دهد که فجری   ها عملکرد خوبی طی برگزاری
این مســابقات نداشته اند تا پس از هشت سال دوری از لیگ برتر
بتوانند خود را در جدول باال بکشــند و از منطقه خطر دور شــوند.
مصاف با تیمهای پولدار ،سربازهای انتظار
اینکه فجری   ها منتظر باشند تا بازیکنی سرباز شود و آنگاه او را
به خدمت بگیرند ،نمی   تواند تفکر خوبی برای مدیران این باشــگاه
باشــد زیرا این تیم نیاز به چند بازیکن خوب غیر   سرباز دارد هرچند
این تیم تاکنون تالش کرده اســت که بــا همین بازیکنان نتیجه
بگیرد که این امر موفقیت آمیز نبوده است.
قطعا ســرمربی تیم فجر که چند بازیکن مصدوم دارد به خوبی
می   داند که دور برگشت مسابقات به مراتب سخت تر خواهد بود از
این رو به فکر تقویت تیم اســت هر چند پس از بازی با تیم هوادار
به این موضوع اشاره کرد که باید تیم را تقویت کند.
نقش مدیران باشگاه فجر به ویژه سردار بوعلی
نقش مدیران باشگاه فجر و به ویژه سردار یدا ...بوعلی فرمانده
سپاه فجرفارس که تاکنون از این تیم به خوبی حمایت کرده بسیار
مهم اســت و باید بودجه مناسبی برای خرید چند بازیکن خوب که
بتوانند نتیجه بــازی را تغییر دهند اختصاص یابــد تا هواداران از

نگرانی خارج شوند.
علی اصغر کالنتری ســرمربی تیم فوتبال فجر تاکنون از تمام
ظرفیت بازیکنانی که به خدمت داشــته اســتفاده کرده و با اینکه
چندین بازیکن مصدوم دارد ناگزیر شــده از بازیکنان غیرتخصصی
جایگزین کند که خوب جواب نداده است.
باید دست سر مربی تیم باز باشد
فجری   ها باید این موضوع را در نظر داشــته باشــند که امکان
آســیب دیدگی و محرومیــت بازیکنان بازهم وجــود دارد اما باید
دست سرمربی تیم باز باشد تا بتواند ترکیب دلخواه را با استفاده از
بازیکنان تخصصی روانه مسابقات کند.
در حالی که تا پایان دور رفت لیگ برتر دوره بیست و یک تنها
ســه بازی باقی مانده است و فجری   ها باید سه بازی سخت مقابل
تیم   های ذوبآهن اصفهان ،تراکتورســازی تبریز و پرســپولیس
انجام دهند.
ضمن اینکه تیم   های ذوبآهن و تراکتورســازی موقعیت خوبی
در جدول ندارند و بعید اســت که به راحتی امتیاز دهند و در بازی
آخرهم باید با پرســپولیس تهران بــازی کنند که این تیم هم در
باالی جدول مدعی است.
فشار از روی خط دفاع و میانی برداشته شود
دروازه بــان ،خط دفــاع و همچنین بازیکنان خــط میانی تیم
فوتبال فجر فشــار زیادی را طی این  ۱۲بازی محتمل شــده اند
کــه با تقویت تیم به ویژه در کناره   ها و خط حمله باید این فشــار
از روی این دو پســت تیم برداشــته شود و اســتفاده از بازیکنان
خوب و ایجاد بازی ترکیبی در تمام پســت   ها نیاز تیم فجرسپاسی
اســت تا از تاکتیک   های مختلف برای بازکــردن دروازه حریفان

منصور رشیدی مطرح کرد؛

مظاهری قدر خودش را نمیداند!

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل میگوید رفتارهای حاشیهای رشید مظاهری غیرحرفهای
است.
منصور رشیدی ،پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در گفتوگو با ایسنا ،درباره حواشی پیش آمده
در خصوص رشــید مظاهری و دعوت شــدن او به کمیته انضباطی باشــگاه ،اظهار کرد :ایشان
یک سری کارهایی کرده است که باعث شده به کمیته انضباطی باشگاه استقالل فراخوانده شود.
من نمیدانم چرا این رفتارها شــکل میگیرد .رشید مظاهری قبل فصل از استقالل جدا شده بود.
او اگر از اســتقالل رفت ،چرا برگشت؟ اگر برگشته است ،چرا به کارش نمیچسبد و تمرکز روی
تمرینات خودش نیســت؟ چرا اگر به این دروازهبان بازی نمیرســد ،شرایط تمرینی خود را بهتر
نمیکند تا خود را تقویت کند؟
او ادامه داد :مظاهری قدرخودش را نمیداند .او باید با تیم هماهنگ باشد اما اگر این فضا وجود
ندارد و جای دیگری اســت که به او پول بهتری میدهند ،برود با مدیرعامل و سرمربی استقالل
صحبت کند و بــا آنها توافق کند .مجیدی قطعا علت بازی نکردن این بازیکن را صد درصد به
مظاهری گفته است و نباید چنین رفتارهایی را از مظاهری ببینیم.
این پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل همچنین با بیان اینکه رفتارهای مظاهری ،مربوط به
یک دروازهبان آماتور است ،خاطرنشان کرد :کارهایی که مظاهری میکند مال یک جوان  ۱۸ساله
است .مظاهری دروازهبان تیم ملی بوده است و در تیمهای مطرح لیگ برتری بازی کرده است و
این رفتارها در شأن این بازیکن نیست و هیچ بازیکن حرفهای چنین کارهای را انجام نمیدهد.
رشــیدی در پاسخ به این سوال که آیا این حاشیهها به روند استقالل و شرایط تیمی شاگردان
مجیدی ضربه میزند؟ گفت :هر حاشــیهای میتواند به هر تیمی ضربه بزند .این حاشیهها را باید
ســرمربی جمع کند تا مشــکلی از این بابت پیش نیاید .استقالل دروازهبانهای بسیار خوبی دارد
و بهتر اســت میان دروازهبانهای استقالل رفاقت بیشتری باشد چون این اتفاق خیلی ارزشمندتر
اســت .به طور مثال من و ناصر حجازی رقابت شــدیدی داشتیم اما رفاقتمان قطع نمیشد .من
مقطعی بود که شــاید عملکرد و بازیهای ایدهآلی نداشتم و کمتر بازی میکردم اما مربی با من
صحبت کرد و نکات الزم را به من گفت و نتیجه تمرینهای من باعث شــد تا در اکثر بازیهای
آسیایی  ۱۹۷۴به میدان بروم.

سیفا...پور:

برخی در ماجرای بازیکنان خارجی استقالل
به دنبال پنهان کاری هستند

مدیرعامل باشگاه نساجی میگوید این باشگاه از استقالل به دلیل استفاده از بازیکنان خارجیاش
شــکایت کرده و حرفهایی که زده میشود شایعه اســت و برخی به دنبال پنهان کاری هستند.
ایزد ســیفا...پور در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت میزبانی تیم نساجی اظهار کرد :هفته بعد
سپاهان خودش میزبان است و به همین علت نمیتوانیم در اصفهان بازی کنیم .از مهمان نوازی
آنها بی نهایت تشــکر میکنیم  ،هیچ کم و کسری نداشتیم .از شانس بد ما هفته بعدی که باید
میزبان باشیم ،سپاهان هم خودش در نقش جهان بازی دارد.
او با بیان اینکه تیمش یازده هفته اســت که بیرون از زمین بازی میکند ،گفت :کســب این
امتیازات با وجود مهمانی و بازیهای خارج از خانه هنر اســت .امروز یا فردا مشــخص میشــود
بازی پیش روی ما در کدام اســتان برگزار میشــود .در حال رایزنی هستیم تا بازی را در مشهد
برگزار کنیم.
مدیرعامل باشگاه نســاجی در خصوص اینکه گفته میشود این باشــگاه در رابطه با استفاده
اســتقالل از بازیکنان خارجیاش شکایتی نکرده است ،گفت :این صحبتها شایعه است .شکایت
ما تحویل نماینده فدراسیون شده و سازمان لیگ به عنوان مدعی امور شکایت کرده است .کسانی
که میگویند ما شکایت نکردیم ،چرا درباره این مساله صحبت نمیکنند؟
او ادامه داد :برخی دنبال پنهان کاری هســتند .آقای خلیفه سلطان این مساله را صورت جلسه
کرده و تحویل سازمان لیگ داده و سازمان لیگ هم مستقیما شکایت کرده است.

برای چهار سال دیگر

رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی شد

استفاده شود.
اگــر نگاهی به آمار این تیم در جدول رده بندی داشــته باشــیم
می   بینیم کــه فجری   ها از  ۱۲بــازی برگزار شــده صاحب  ۲برد،
پنج مســاوی و پنج باخت شده اند که آمار خوبی نیست و این تیم که
قرار بود پدیده شــود نه تنها تاکنون این اتفاق نیفتاده بلکه در خطر
سقوط هم قرار گرفته است.
همچنین زدن پنج گل و دریافت  ۹گل هم آمار خوبی نیســت که
فجری   ها در جدول رده بندی برای خود رقم زده اند.
تکرار مسئله داوری
درست اســت که فجری   ها از بابت اشتباه داوری متضرر شده اند
اما این مسئله برای تمام تیم   ها وجود داشته است و نباید مدام تکرار
شــود و باید فکر اساســی کرد زیرا در دور برگشت هم که دیدارها
فشرده تر خواهد شد شکی نیســت که تیم   ها از بابت داوری متضرر
می   شــوند و باید این قدر قوی بود تا اگر اشــتباه داوری هم رخ داد
تاثیری در نتیجه تیم نداشته باشد.
سپاسی در اندیشه شکست ذوبآهن
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،تیم فجر شــهید سپاسی
شیراز در هفته ســیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور امروز
دوشنبه  ۱۳دی ماه برابر ذوب آهن اصفهان به میدان می رود.
فجــری ها در حالی رویاروی حریف اصفهانی خود قرار می گیرند
که در هفته گذشــته به تســاوی بدون گل برابر تیم هوادار رضایت
دادند .تیم ذوب آهن نیز در دیدار گذشــته خود رویاروی تیم تراکتور
قرار گرفت و موفق شد با یک گل به پیروزی برسد.
طالیی پوشان شیراز اگرچه محکوم به شکست حریف سرسخت
خود در بازی امروز هســتند اما تیم ذوب آهن نیز برای سر و سامان
بخشــیدن بــه وضعیت خــود در جدول نیازمند ســه امتیــاز بازی
امروز است.
فجــری ها در صورت پیروزی در بازی امروز و عدم نتیجه گیری
دیگــر حریفان امکان صعود تا رده نهم جدول را دارند اما شکســت
در این دیدار و پیروزی تیم نفت مســجد سلیمان ،سقوط تیم سپاسی
به رده  15جدول را حتمی می کند.
تیم فجرسپاســی در هفته ســیزدهم این رقابت   ها امروز دوشنبه
 ۱۳دی ماه از ســاعت  ۱۶و  ۱۵دقیقه در ورزشــگاه فوالد شــهر
اصفهان به مصاف تیــم ذوبآهن می   رود .ذوبآهن با  ۱۴امتیاز در
رده دهم و تیم فجر هم با  ۱۱امتیاز چهاردهم است.
هــم اینک در جدول رده بندی تیم اســتقالل تهران با  ۲۸امتیاز
صدرنشــین است و تیم   های پرســپولیس و سپاهان هم به ترتیب با
 ۲۵و  ۲۲امتیاز دوم و سوم هستند.
در لیگ برتر دوره بیســت و یکم فوتبال ایران جام خلیج فارس
 ۱۶تیم شرکت دارند که پس از انجام  ۳۰بازی تکلیف تیم قهرمان
مشــخص خواهد شــد و  ۲تیم انتهای جدول هم راهی دسته یک
می   شوند .نفت مسجد سلیمان با  ۱۱امتیاز و تیم پدیده مشهد هم با
سه امتیاز در انتهای جدول جای دارند.

رضــا زارعی به مدت چهار ســال دیگر به عنوان
رئیس فدراسیون کوهنوردی انتخاب شد.
بــه گزارش ایســنا ،مجمع انتخاباتی فدراســیون
کوهنــوردی یکشــنبه ۱۲ ،دی به ریاســت بنیامین
شــکوهفر معاون امور حقوقی ،مجلس و استانهای
وزارت ورزش و جوانــان در آکادمــی ملــی المپیک
برگزار شد.
کیکاوس ســعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک به
عنوان نماینده کمیتــه ملی المپیک در مجمع حضور
داشــت .علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان هم در این
مجمع حضور داشت.
در این مجمع رضا زارعی رئیس فدراســیون در چهار ســال گذشته ،با کسب ۳۸رای از
مجمــوع  ۵۶رای مجمع به مدت چهار ســال دیگر به عنوان رئیس فدراســیون کوهنوردی
انتخاب شد.
کاوه کاشفی هم  ۱۸رای کسب کرد.
ســعید حاجی بگلو ،رضا زارعی تودشــکی و کاوه کاشفی ســه نامزد واجد شرایط ریاست
فدراسیون کوهنوردی بودند که حاجیبیگلو پس از تشکر از اعضای مجمع از حضور در انتخابات
انصراف داد.

جهانبخش:

یک ساعت با اسکوچیچ درباره طارمی صحبت کردم

کاپیتــان تیم ملی فوتبال ایران از تالش خود برای حل ســوءتفاهم ایجاد شــده بین دراگان
اسکوچیچ و مهدی طارمی خبر داد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از  OJOGOپرتغــال ،علیرضا جهانبخــش بازیکن فاینورد
گفتوگوی طوالنی با ســرمربی تیم ملی ایران داشــت که در آبان ماه طارمی را از ترکیب خارج
کرد .حاال این اختالف حل شده است.
علیرضا جهانبخش در همین راســتا گفت :شاید کسی این را نداند اما من ،کریم انصاری فرد و
احســان حاج صفی بیش از یک ساعت با سرمربی تیم صحبت کردیم تا مشکالت طارمی را حل
کنیم .تمام تالشــمان را کردیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم اما ســوءتفاهم های زیادی وجود
داشــت و هر کدام نظر خود را داشــتند ،این بار آن دو با هم صحبت کردند تا همه چیز حل شود،
اینها چیزهایی است که نباید روی تیم ملی ایران تاثیر بگذارد.
با تایید رســانه های پرتغالی مهدی طارمی برای دو بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و
امارات به اردوی تیم ملی ایران دعوت شــده اســت .تیم ملی ایران می تواند به راحتی در اوایل
بهمن صعود خود را به جام جهانی قطعی کند.
مهدی طارمی گلزنترین بازیکن لیگ پرتغال در سال ۲۰۲۱
این ملی پوش ایرانی  ۲۰گل به ثمر رســاند که بیشــتر از رقبای خود ســفروویچ ( ،)۱۹پدرو
گونسالوس ( )۱۷و داروین نونیز ( )۱۷بوده است.
مهاجم پورتو در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام این مساله را منتشر کرد که در سال ۲۰۲۱
در لیگ پرتغال بیشترین گل را به ثمر رسانده است.
در پیام بازیکن ایرانی آمده اســت :از خانوادهام ،همه دوستان و هوادارانم تشکر میکنم که در
این دوره به من کمک کردند تا به این موفقیت برســم ۲۰۲۱ .در خاطره ها می ماند .طارمی که
آخرین گل ســال را برای پورتو به ثمر رســاند ،توانست شــمار گلهای خود را در سال جاری در
لیگ به عدد  ۲۰برساند.

فارس بر سکوی سوم مسابقات فوتبال  ۵نفره کشور ایستاد
مسئول انجمن فوتبال نابینایان فارس :مسابقات فوتبال زیر  ۲۳سال نابینایان بهترین پشتوانه برای بزرگساالن است
در پایان مسابقات فوتبال نابینایان و کم بینایان
 ۵نفره کشور در شــیراز ،تیم فارس به مقام سوم
دست یافت.
ایرنا :مســئول انجمن فوتبال نابینایان فارس
گفــت :بــه منظور شناســایی و توســعه فوتبال
نابینایان برای نخســتین بار مسابقات فوتبال زیر
 ۲۳سال کشــور در شیراز برگزار شد که برگزاری
این مســابقات بهترین پشــتوانه برای تیم   های
بزرگساالن است.
احمدرضا شــاه حسینی یکشنبه در مصاحبه با
خبرنگار ایرنا افزود :برای انجام این مسابقات که
زیر نظر فدراســیون ورزش   های نابینایان برگزار
شــد ،به اســتان   های مختلف اعــام کردیم که
بازیکنان زیر  ۲۳ســال ســن را به این مسابقات
اعزام کنند.
کاپیتان تیم ملی فوتبــال نابینایان ایران ادامه
داد :در نهایت تیم   های آذربایجان شرقی ،تهران،
بوشهر ،کرمان ،گیالن ،البرز و  ۲تیم هم از فارس
در این مسابقات شرکت کردند تا هم ایجاد انگیزه
در نزد جوانان نابینا شــود و هم فرصتی به وجود
آمد تا این اســتعدادها خودشان را نشان دهند که
بتوانیم برای تیم   های بزرگســاالن و هم تیم ملی
پشتوانه قوی داشته باشیم که بسیار مفید بود.
شاه حسینی اضافه کرد :در پایان این مسابقات
که در ورزشــگاه بهزیستی شیراز و طی روز   های

دهــم و یازدهم دی ماه  ۱۴۰۰برگزار شــد۲۵ ،
بازیکن نابینا و  ۶دروازه بان که باید بینا باشــند
شرکت داشتند و در قالب چهار تیم به مصاف هم
رفتنــد که تیم   های منتخب آذربایجان شــرقی و
کرمان قهرمان شــدند ،البزر و گیالن بر سکوی
دوم ایســتادند و  ۲تیم منتخب فارس مقام سوم
را کسب کردند.
وی که آقای گل آســیا و جهان است ،افزود:
مســابقات در سطح خوبی برگزار شد و به اهدافی
که داشتیم ،رسیدیم زیرا فوتبالیست   های زیر ۲۳

سال همیشه در ســایه تیم   های بزرگساالن محو
می   شدند و به دنبال آن هستیم که این مسابقات
را همه ساله در شــیراز برگزار کنیم ضمن اینکه
تیم   های شــرکت کننده هم از میزبانی مسابقات
راضی بودند.
مســئول انجمن فوتبال نابینان فارس از هیات
ورزش نابینایان ،اداره کل ورزش و جوانان فارس،
موسســه توانگران کارآفرین و کارگاه عرقیجات
برادران صفری به عنــوان حامیان مالی برگزاری
این مسابقات تشکر کرد.

به گزارش خبرنــگار مهر ،حمید آزرمی ،رئیس
هیأت ورزشهای نابینایان و کم بینایان اســتان
فــارس نیــز در ادامه اظهار داشــت :فــارس با
فوتبالیستهای مســتعد و مربیان مجربی که در
اختیار دارد قطب فوتبال پنج نفره کشــور اســت
و برگزاری مســابقات فوتبال پنــج نفره قهرمانی
جوانان کشــور فرصت مناســبی بــرای محک
فوتبالیستهای آتیه  دار فارس بود.
در اختتامیه مســابقات به تیمهای برتر لوح و
مدالهای قهرمانی اهدا شــد و نفرات منتخب به
تیم ملی فوتبال پنج نفــره نابینایان و کم بینایان
کشور دعوت شدند.
حمید آزرمی   در پایــان گفت :از مجموعه کادر
تیم ملی بزرگساالن و بازیکنان ملی پوش به ویژه
کاپیتان هم استانی تیم ملی پنج نفره کشور آقای
شاه حســینی که در کنار جوانان آینده دار کشــور
قرار گرفتند ،فدراســیون ورزشهــای نابینایان و
کم بینایان به دلیل حسن اعتماد به هیأت استان،
اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ،اداره کل
آموزش و پرورش اســتان فارس ،هیأت رئیســه
هیأت ورزشهای نابینایان و کم بینایان اســتان
فارس ،مؤسســه توانگران ،شرکت لبنی رامک و
شرکت آب معدنی ســپیدان که ما را در برگزاری
این دوره از رقابتها یاری دادند تقدیر و تشــکر
میکنیم.

حسرتی که به دل دوچرخهسواران ایران ماند!
رکابــزن ملیپوش ایران گفــت :حضور در تور
عربســتان و نتیجه گرفتن در آن بسیار با ارزش و
فــوق العــاده بود و واقعا حیف شــد کــه برای ما
دعوتنامه نفرستادند.
محمــد گنج خانلو ،رکابــزن ملیپوش ایران در
گفتوگو با ایســنا درباره اینکه عربستان درخواست
ایران برای حضور در تور دوچرخه سواری این کشور
را نپذیرفت ،بیان کرد :واقعــ ًا نمیدانم دلیل اینکه
عربســتان دعوتنامه نفرستاد چیســت اما همان
موقــع هم که بحث اعزام به این تور مطرح شــده
بود ،گفتم که اگر بتوانیم در تور عربســتان شرکت
کنیم ارزشش بیشــتر از خیلی از رویدادهاست .در
این تور حداقــل پنج تیم کالس یک جهان حضور
دارند و نتیجه گرفتن در میان آنها بسیار با ارزش و
فوق العاده اســت .از شــانس ما بود کــه پذیرفته

نشدیم .حاال قرار است در تور ترکیه شرکت کنیم.
او ادامــه داد :حضــور در مســابقات ترکیه به
نتیجه گیری در مســابقات قهرمانی آســیا کمک
می کند اما در هر حال واقعا حیف شــد که در تور
عربستان نمیتوانیم شــرکت کنیم چون حضور در
این تور مانند این است که در یک تور کالس باالی
اروپا رکاب زده باشیم.
مســابقه تدارکاتی و تجهیزات نباشد،
نتیجه گرفتن سخت میشود
گنــج خانلــو در پاســخ بــه این پرســش که
دوچرخه ســواری در چند مســابقه اخیر قهرمانی
آســیا نتیجــه قابل قبولــی نگرفت و آیــا او فکر
میکند ایران در ســال  ۲۰۲۲بتواند نتیجه خوبی
کســب کند؟ تصریح کرد :اینکه می گویید نتیجه
نگرفتیم شــامل خود من هم می شــود چون چند

سال اســت که در قهرمانی آسیا نتیجه نمی گیریم.
برای این قهرمانی آسیا خوشبین هستم .البته این را
هم باید در نظر بگیریم که اگر مســابقات تدارکاتی
نباشــد یا تجهیزاتمان به روز نشــود ،نتیجه گرفتن
ســخت خواهد شد .خیلی از کشــورها به گونه ای
برنامه ریزی می کنند که قبل از قهرمانی آســیا در
چند مســابقه شرکت کرده باشند و اوج آمادگیشان
در قهرمانی آســیا باشد اما اینکه مســتقیم از پایه
بدون مســابقه تدارکاتــی می خواهیــم وارد اوج
(قهرمانی آســیا) شویم و همین مساله ،کار را خراب
مــی کند بنابراین حضور در مســابقات تدارکاتی به
آمادگی ما کمک زیادی خواهد کرد.
او در مــورد کیفیت اردوی قشــم نیز گفت :در
اردوی قشــم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم.
اردوی آرام و بدون حاشــیه ای بــود اما نکته این

اســت که فاصله بین اردوی قشم با اردوی بعدی
زیاد است و به نظرم باید اردوها را به صورت مداوم
و پشت سر هم تا مســابقات پیست قهرمانی آسیا
برگزار میکردند.
رقابت در آسیا با تجهیزات قدیمی
رکابــزن ملیپوش ایــران در مــورد وضعیت
تجهیزاتشــان برای حضور در مســابقات قهرمانی
آسیا ،تصریح کرد :از تجهیزات جدید خبری نیست و
فکر نمیکنم به روز هم شود و باید با هر چه از قبل
مانده اســت ،در مسابقات شرکت کنیم .اگر نگاهی
به مســابقات پیســت قهرمانی جهان داشته باشید
میبینید کــه دوچرخه ها چقدر متفاوت شــده اند
و اگر ما بخواهیم با همان تجهیزات قدیمی شرکت
کنیم ،کار سخت اســت و حاال درخواست داده ایم
که حداقل چند فرمان جدید تهیه کنند.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

دبیرخانه شعر آئینی راهاندازی میشود

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از راهاندازی دبیرخانه
شــعر آئینی در آینــده نزدیک خبر داد و گفــت :با توجه به
سیل عالقهمندان اســتاد مجاهدی که سالهاست از اشعار،
آثار و قلم ایشــان به شــوق آمدهاند از این رو دبیرخانه شعر
آئینی را با عنوان «شــجره طیبه» و بــا حضور او راهاندازی
خواهیم کرد.
به گــزارش ایســنا به نقــل از مرکز روابــط عمومی و
اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محمدمهدی
اســماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سوگواره شعر
فاطمــی که به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی شــامگاه
شــنبه  ۱۱دیماه در تاالر وحدت برگزار شــد با قدردانی از
دستاندرکاران برگزاری این سوگواره گفت :حضور در چنین
محافلی آن هم در این ایام پرکار برای من یک نیاز شخصی
بــود و حضور در مجالس معنوی از این دســت را به عنوان
یک فرصت غنیمت میدانم.
ایــن عضو شــورای عالی انقــاب فرهنگــی در ادامه
با اشاره به اینکه "نام حضرت زهرا(س) بر تارک تشیع ،این
انقالب و همه محبان آن نشسته است" بیان کرد :هر زمان
میخواهم در مورد انقالب اســامی سخن بگویم از عنوان
انقالب اســامی «فاطمیه الحدوث و حســینی البقاست»
اســتفاده میکنم ،فاطمیه الحدوث است از این منظر که در
ایام فاطمیه  ۱۳۴۱نهضت آغاز شد و در تمام انقالب رنگ و
بوی فاطمی را میبینیم.
اســماعیلی در بخش دیگری از ســخنان خود به سالگرد
عملیات کربالی  ۴و کربالی  ۵اشــاره کرد و افزود :شهدای
ما با سربندهای یا زهرا (س) و سردادن ناماین بانوی بزرگ
اسالم به شهادت رسیدهاند.
او همچنیــن اظهار کرد :افتخاری اســت که از محبین و
خادمین بانویی هســتیم که بهانه خلقت و آفرینش اســت و
این لطف الهی شــامل ما هم شــده که نام ما هم از محبین
این بانوی بزرگ باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان یاد و خاطره شهید
حاج قاسم سلیمانی را زنده نگاه داشت و گفت :سردار دلها

شهید ســلیمانی نیز از ارادتمندان حضرت فاطمهزهرا (س)
بود.
در این مراســم که با اجرای نجمالدین شــریعتی همراه
بود ،محمدعلی مجاهدی ،ســیدمحمدجواد شرافت ،محسن
ناصحی ،محسن عربخالقی ،رضا خورشیدی ،محمد غفاری
و سیدحمیدرضا برقعی شعرخوانی کردند.
همچنین در این مراسم محمدرضا طاهری به مرثیهخوانی
پرداخت.
در پایان این مراســم بــا حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی از محمدعلی مجاهدی تجلیل شد.
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به جانم سوگند ،در نبرد با آنان كه با حق مخالفت بورزند و در گمراهى قدم بگذارند،
سازش و سستى ،پيشه نسازم .پس اى بندگان خدا! از خدا پروا كنيد و از [ خشم] خداوند
نيز به سوى [رحمت] خدا بگريزيد.
امام علی (ع)

رونمایی از کتاب "ستاره سهیل"
و فیلم مستند "عکسها" در شب خاطره سرباز زهرایی
ایســنا :در آســتانه دومین ســالگرد
شهادت سردار ســلیمانی از کتاب "ستاره
سهیل" و فیلم مستند "عکسها" در شب
خاطره سرباز زهرایی رونمایی شد.
همزمــان با هفته بصیــرت ،روزهای
پایانــی ایام فاطمیه و در آســتانه دومین
سالگرد شــهادت سردار ســپهبد پاسدار
شهید حاج قاســم سلیمانی ،فرمانده سپاه
قدس ،شــب خاطره ســرباز زهرایی در
پاسداشت آن شــهید بزرگوار و نکوداشت
شهید زهرایی ،سردار دالور استان فارس،
شهید محمد اسالمینسب در سینما شیراز
برگزار شد.
بــه گزارش ایســنا به نقل از ارشــاد
فارس ،این آیین با حضور پیکر پاک شهید
جاویداالثر علیاصغر شهبازی آغاز شد و با
سخنرانی و خاطرهگوییهایی درباره سردار
شهید حاج قاســم سلیمانی و آیین تشییع
پیکــر او ادامه یافت و طــی آن از کتاب
ستاره سهیل نوشــته مجید ایزدی که به
زندگی ســردار شهید محمد اسالمینسب
کــه رهبر معظــم انقالب وی را شــهید
زهرایــی خواندهانــد ،رونمایی شــد .این
کتاب را انتشارات سوره مهر به بازار کتاب
آورده است.
ســردار شــهید محمد اسالمینسب،
فرمانده گــردان امام رضا (ع) از لشــکر
 ۱۹فجــر فارس ،زاده بهمــن ماه ۱۳۳۳
در شــیراز اســت کــه چهــارم دی ماه

«مهمتریــن و بدتریــن اتفاقــی که در
گالریهای ایران در حال رخ دادن اســت،
برگزاری نمایشــگاه بــا توجه به ســلیقه
مشتریان گالریهاست؛ بر این اساس کاری
که ممکن است در فضای بینالمللی حرفی
برای گفتن داشته باشد ،صرفا چون سلیقهی
مشــتری های گالری نیســت ســوزانده و
ممیزی میشود .برای گالریها آن آرتیستی
اهمیت دارد که برایشان فروش دارد».
جمالت باال بخشــی از اظهارات محسن
جمالینیک است که در گفتوگو با خبرنگار
بخش تجسمی ایسنا مطرح می شود.
ایــن هنرمنــد کــه تجربــه برگزاری
نمایشــگاههای انفرادی و گروهی متعددی
را در کارنامــه هنری خود دارد ،در پاســخ
به این ســوال که آیا تاکنون بــا گالریها
به مشــکل برخورد کرده اســت یــا خیر؟
تصریح کرد« :من  ۱۴نمایشــگاه انفرادی
داشــتم و تقریبــا در تمام نمایشــگاههایی
کــه برگزار کردهام با گالری ها به مشــکل
برخورد کردم».
فقط میتوانــم بگویم تابلوهایم
«نیست» شدند
وی در ادامــه بــه روایت مشــکالتش
پرداخــت و چنیــن یــادآور شــد« :اولین
باری کــه نمایشــگاه انفرادی گذاشــتم،
بــا گالــری همای تهــران شــروع کردم.
مشــکل من با گالــری هما ایــن بود که
بنــده یک نمایشــگاه انفرادی گذاشــتم و
بعد از اینکه نمایشــگاهم به پایان رســید،
این گالری به دالیلی ۳ـ ۴ماه پلمب شــد.
در ایــن مدت خریدار کارهــای این گالری
به آتلیــهام آمد و خرید کــرد .زمانی که از
مــن خرید کرد گالری تعطیــل بود و گفت
 ۳۰درصد از مبلغ کار را کم میگذارم چون
بایــد به گالری بدهم .بعــد از اینکه گالری
بازگشایی شــد من رفتم و به من گفتند ما
با تو قهر هستیم».
جمالی نیک ادامه داد« :دلیلش را پرسیدم
و آنها به من گفتند چون تو به خریدار ما در
کارگاهت کار فروختهای .این درحالی است
که درصد گالری از مبلغ دریافتی کم شــده
بود .بعدها من خواســتم که در این گالری
دوباره نمایشــگاه برگزار کنــم و به من در
محرم وقت دادند .مــن گفتم که در محرم
وقت نمیخواهم و گفتند اگر نمیخواهی برو
با گالری دیگری کار کن».
این هنرمند ضمن اشــاره بــه این نکته
که مدتــی بــا فریــدون آو (مجموعهدار،
نمایشــگاهگردان ،نقــاش و مجسمهســاز
ایران) نیــز کار کرده اســت ،در این زمینه
اظهار کرد« :در این مدت من هیچ مشکلی
نداشــتم و ایشان بســیار حرفهای برخورد
کردنــد .همکاری ما ادامه داشــت تا زمانی
که ایشــان دیگر فعالیت نکردند و من را به
گالری اعتمــاد معرفی کردند .گالری اعتماد
هر دو سال یک بار وقت میداد و من موفق
شدم تا یک نمایشگاه در این گالری برگزار
کنم ،اما برای نمایشــگاه بعدیام نزدیک به
یک ســال کار کرده بودم و یک ماه مانده
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 ،۱۳۶۵هنگام نبرد کربالی  ۴در شلمچه
به شهادت رسید.
در این آیین همچنین از فیلم مســتند
عکسها ،کاری از ابراهیم شیشــهگر نیز
رونمایی شد.
ابراهیــم شیشــهگر ،تهیهکننــده و
کارگردان مستند عکسها درباره این فیلم
که به زوایای کمتر دیده و شــنیده شــده
سفر یک روزه شهید حاج قاسم سلیمانی
در  ۱۲بهمن ســال  ۹۶میپردازد ،گفت:
عشــق به سردار ســلیمانی زمینه ساخت
این مســتند را در یک مــاه با وجود همه
گرفتاریها ،با کمک کسانی که عشق به
سردار را در دل داشتند ،بوجود آورد.
مدیر خانه فیلمسازان انقالب اسالمی
فارس گفت :به دالیلی همچون مســائل
امنیتی ،فیلم زیادی از این سفر در دسترس
نبــود ،بنابراین تصمیم گرفتیم روایت این

روایت های یک هنرمند از برخورد با گالری ها:

فقط فروش مهم است!

به افتتاحیه بــه من گفتند که ما میخواهیم
نمایشگاه را کنسل کنیم».
جمالینیــک اضافه کــرد« :زمانی که
دلیلش را پرســیدم گفتند که کارهای شما
کمی شــبیه به یــک نقاش دیگر اســت.
بــه همین دلیل و به راحتی نمایشــگاه من
کنســل شد .بعد متوجه شــدم آرتیستی که
درآمد بیشــتری برای گالری دارد ،حرفش
نفوذ دارد .برنامه من به هر حال کنسل شد و
من یک ماه بعد با گالری «آن» کار کردم».
وی ضمــن اشــاره بــه ایــن نکته که
پنــج ســال بــا گالــری «آن» همکاری
داشــته ،ادامه داد« :آنجــا ایراداتی بود اما
به قــدری نبودند کــه آرتیســت را اذیت
کنند .یــک مقدار فقط تفاوت گذاشــتنها
بود .مشــکلی کــه در گالری آن داشــتم
این بود که کارهای مــن را دپو میکردند.
به دلیل کار زیادی که میکردم این گالری

ســختیهای برگزاری نمایشگاه برای یک
هنرمند تازهکار صحبت کرد و ضمن اشــاره
به این نکته که در گذشــته گالریها مبلغی
برای برگزاری نمایشگاه دریافت نمیکردند،
اضافه کرد« :من از معدود هنرمندانی هستم
کــه همچنان زیــر بار پــول ورودی برای
برگزاری نمایشــگاه در گالری نمیروم .در
گذشته نه تنها تعداد گالریها کمتر بود بلکه
خیلی ســخت به هنرمندان وقت میدادند و
پولی نیز برای ورودی دریافت نمیکردند».
این هنرمند درباره مشــکالت حقوقی با
گالریها به خبرنگار بخش تجســمی ایسنا
گفــت« :کار ما را میفروشــند و گالری به
شما چک میدهد اما شما نمیدانید خریدار
به گالری پــول نقد داده اســت یا چک».
وی ضمن اشاره به این نکته که شفافیت
کافی در این حوزه وجود نــدارد ،ادامه داد:
«گالریها اصــوال قراردادی را که میبندند

نزدیــک به  ۸۰تابلــوی مــن را دپو کرد.
بعــد از مدتی این گالری به مدت دو ســال
و نیم پلمب شــد و در این مدت  ۸۰کار من
در این گالــری مانده بود .بعــد که گالری
پلمبش برای تحویل دادن آثار باز شد ،بنده
رفتم و دیدم برخی تابلوهایم نیستند .بعد که
پرســیدم تابلوهایم کجا هستند؟ گفتند که
نمیدانیم».
جمالینیــک در ادامــه اظهــار کــرد:
«نمیتوانــم قضــاوت کنم کــه تابلوهایم
فروخته شــدند یا نه .فقــط میتوانم بگویم
تابلوهایم «نیست» شــدند ۴۰ .تابلویی که
باقی مانده بود نیز یا پاره شده بودند یا کثیف.
این هنرمند همچنین با اشاره به این نکته
که اغلب گالریها مدیر هنری ندارند ،اضافه
کرد« :اگر هم گالریها مدیر هنری داشــته
باشــند ،انقدر دیکتاتوری دارند که حتی اگر
مدیر به آنهــا بگوید کاری بد اســت ،در
صورتی که پولساز باشد ،حرف مدیر هنری
اصال ارزش ندارد».
تنها هنرمندی هستم که همچنان
زیر بار پول ورودی نمیروم
جمالینیــک در ادامــه گفتوگــو از

نســخه فیزیکیای در اختیــار هنرمند قرار
نمیدهنــد .بــه عبارتی فقط یک نســخه
از قــرارداد وجود دارد کــه در اختیار گالری
قــرار داد .دوم اینکه بندهایــی که در این
قرارداد وجود دارد ،بیشــترش به نفع گالری
اســت و بندهایــی کــه در آن گالــری به
آرتیست متعهد شده نیز خیلی راحت نادیده
گرفته میشوند».
او در ادامــه ،داســتان همــکاریاش با
گالری اُ را چنین روایت کرد« :من در گالری
اُ خرداد ماه امســال نمایشــگاه داشتم و ۷
خرداد افتتاحیه نمایشــگاهم بود .قرارداد را
بهصورت فایل پی دی اف برای من ارسال
کرده بودند که نــه مدیر گالری امضا کرده
بود و نه من .زمانی که نمایشــگاه را برگزار
کردیم ،من کارهایم را به صورتی ارائه کردم
که انــگار دور خودش رول میشــد .بعد از
اینکه نمایشگاه تمام شد و کارهایم برگشت،
دیدم کارها به جای اینکه رول شوند تا شده
بودند .زمانی که معترض شدم به من گفتند
اگر ناراحتی برو و شکایت کن».
جمالینیک ادامه داد« :گالریدارها دست
باال صحبت میکنند ،چون هنرمند یک نفر

ســفر تاریخی را از زبــان عکسها بازگو
کنیم و به همین خاطر عنوان این مستند
داستان عکسها انتخاب شد.
شیشــهگر عنوان کرد :نیاز اســت تا
رخدادهــای گوناگونی که در اســتان رخ
میدهــد ،در قالب فیلم ثبــت و ماندگار
شــوند؛ از این رو خانه فیلمسازان انقالب
اسالمی اســتان فارس برای ساخت آثار
چندرسانهای آمادگی کامل را دارند.
کارگردان مســتند عکس هــا عنوان
کــرد :وقتی بــه جزییات این ســفر وارد
شــدیم و خاطــرات مردم را از آن ســفر
تاریخی شنیدیم ،شخصیت مردمی سردار
سلیمانی بســیار برایمان روشنتر شد .به
مردم نیز توصیه میکنم تا این مســتند را
ببینند و قطعا با دیدن این مســتند بیشتر
میتوان شخصیت مردمی سردار سلیمانی
را شناخت.
اســت اما اینها یک گالری هســتند که با
۳۰ـ ۴۰آرتیســت همکاری میکنند و خیلی
راحت به هنرمنــد میگویند اگر ناراحتی به
گالری دیگری برو».
قانــون از چــه کســی حمایت
میکند؟
این هنرمند در پاســخ به این سوال که
قانون بیشــتر از هنرمند حمایت میکند یا
گالــریدار اظهار کرد« :مــن یک بار که با
گالری کاما به مشــکل برخورد کرده بودم،
قانــون کامال حامیام شــد .گالری کاما به
من وعده برگزاری یک نمایشــگاه در لندن
داده بود و من آثــارم را به همین منظور در
اختیارشــان قرار دادم .بــرای اینکه هزینه
ارسال کارها زیاد میشد ،آنها را بهصورت
رول شده بردند و بهصورت پردهای نمایش
دادند که همین باعث افت نمایشــگاه شد.
زمانی که نمایشــگاه تمام شــد و نتوانستند
چیزی بفروشــند من کارهایم را طلب کردم
و بــه من گفتند کــه  ۴۰۰میلیون به آنها
بدهکار هستم».
وی ادامه داد« :زمانی که علت این بدهی
را پرسیدم ،به من گفتند که ما شب افتتاحیه
هزینه کردیم .وقتی گفتــم کارهای من را
تحویــل دهید ،امروز و فردا میکردند و آخر
کار رسید به داد و بیداد کردن مدیر گالری.
من یک شــکایتنامه نوشتم و برای وزارت
ارشاد تهران فکس کردم .این شکایت ابالغ
شد و بعد ایشان از من عذرخواهی کردند و
کارهای من را بازگرداندند».
گالری باید با هنرمند یک قرارداد
برابر بنویسد
جمالینیک ضمن اشــاره بــه این نکته
که گالری موظف است یک قرارداد برابر با
هنرمند بنویسد ،گفت« :هر آنچه که گالری
متعهد میشــود ،باید مو به مو و بند به بند
اجرا کند .اگــر به هنرمند بــرای برگزاری
نمایشــگاه وقت میدهنــد ،در صورتی که
حوادثی رخ دهد و مجبور به کنســل کردن
نمایشگاه شوند ،باید از قبل به هنرمند اعالم
کنند .یک مساله مهمتر اینکه ممکن است
هنرمند برای مثال  ۳۰مجموعهی نقاشــی
داشته باشد و فقط یکی از آنها را در اختیار
گالری قرار دهد .قرار نیست در طول مدتی
که هنرمند میخواهد در گالری نمایشــگاه
برگزار کند ،همه کارهایش در اختیارشــان
باشــد .گالری بــه هیجوجه حق نــدارد در
مجموعههای دیگر دخالت کند».
آیا  ۳۰درصد بــرای گالری زیاد
است؟
جمالینیک در پایــان گفت وگو ،به این
ســوال که چقدر با اختصاص  ۳۰درصد از
مبلغ اثر فروخته شده به گالری موافق است؟
این چنین پاسخ داد ۳۰« :درصد بسیار عدد
مناسبی است اما بسیاری از گالریها رعایت
نمیکننــد .ورودی میگیرنــد ۱۰ ،درصد
بهعنوان تخفیف به مشــتری برمیدارند و
همه این داستانها وجود دارد .اگر  ۳۰درصد
را بهصورت واقعی دریافت کنند ،خوب است
اما کدامشان رعایت میکنند؟»

کارگردان «بازی مرکب» از همین حاال
به فکر فصل سوم است
در حالی که چندی پیش اعالم شــد ادامه ســریال «بازی
مرکب» ساخته میشود حاال گفته شده صحبتها برای ساخت
قسمت سوم هم در جریان است.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،هنوز
فصل دوم ســریال پرطرفدار «بازی مرکب» ســاخته نشده که
گفته میشود ممکن است فصل سومی هم در کار باشد.
هوانگ دونگ-هیــوک خالق این ســریال در مصاحبهای
با شــبکه کیبیاس کره جنوبی گفت در حال حاضر مشــغول
مذاکره با نتفلیکس اســت تا نه تنها فصــل دوم ،بلکه فصل
سوم را هم بسازد.
در هفتههای پس از نخســتین نمایش این ســریال در روز
هفدهم ســپتامبر« ،بازی مرکب» تبدیل به بزرگترین سریال
تاریخ این اســتریمر شده و در ســطح جهان به خانههای ۱۴۲
میلیون خانوار رســیده و اولین سریالی شده که از  ۱۰۰میلیون
تماشا عبور میکند.
نویسنده و کارگردان ســریال در این مصاحبه گفت :دارم با
نتفلیکــس درباره فصل دوم و همچنین فصل ســوم صحبت
میکنم .به زودی به نتیجه خواهیم رسید.
وی در نوامبر گفته بود تحت «فشــار زیادی» برای ساختن
فصل دوم سریال است چون موفقیت عظیم آن باعث شده همه
بخواهند ادامهاش را تماشا کنند.
وی عنوان کرد :برای فصل دوم یک خط داستانی اولیه دارم
که همهاش فع ً
ال در سرم است و در حال حاضر در مرحله تفکر
درباره ایدهها هستم .روزی فصل دوم ساخته خواهد شد اما االن
نمیتوانم با جزییات بگویم که چه زمانی خواهد بود.

نگارخانه «هان» نقاشیخط شد

گشایش نمایشگاه آثار مهران توکلیان

نمایشــگاه آثار هنرهای تجســمی نقاشــیخط های حسین
توکلیان «مهران» در نگارخانه «هان» آغاز به کار کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس؛ نمایشگاه یاد شده با
عنــوان «تا او » در قالب بیســت تابلــو در نگارخانه «هان»
از تاریخ  ۹الی  ۲۰دیمــاه  ۱۴۰۰به آدرس ،خیابان مالصدرا،
حکیمی ،پالک ۴۱برپا می باشد.
این هنرمند هنرهای تجسمی با اشاره به اینکه عالقه مندان
می توانند در ســاعت های  ۹:۳۰تا  ۱۳و  ۱۷تا  ۲۰برای بازدید
مراجعه کنند ،افزود :این نمایشــگاهجمعهها و تعطیالت رسمی
دایر نمی باشد.

تشکیل کمیته تبلیغات گردشگری در فارس

ایسنا :مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
فارس از تشــکیل کمیته تبلیغات گردشــگری با هدف تدوین
راهبرد تبلیغات گردشگری در استان خبر داد.
هــادی شهدوســت شــیرازی یکشــنبه  ۱۲دی در جمع
خبرنگاران گفت :امروزه در صنعت گردشــگری باید از تبلیغات
بهعنوان مهمترین ابزار و بلکه بهصورت حرفهای از آن استفاده
کرد ،زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزشهای فرهنگی و گردشگری
کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهای از تبلیغات و ارزشهای
آن است.
او ادامه داد :در نشســت شــورای گفتگوی بخش خصوصی
و دولت در اســتانداری فارس پیشــنهاد تشکیل کمیته تبلیغات
گردشگری بهمنظور تدوین راهبرد تبلیغات گردشگری در استان
داده شد که مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی استان
فــارس اضافه کرد :از این پس قرار اســت تبلیغــات در حوزه
گردشــگری با محوریت تخصصــی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان فارس و با در نظر گرفتن مزایای
نســبی و رقابتی اســتان ،بهصورت کارآمد ،هدفمند و اثربخش
انجام شود.
شهدوســت شــیرازی افزود :تبلیغات گردشــگری میتواند
بهعنوان ابزار حرفهای برای پیشــرفت اهداف فرهنگی ،بهویژه
در استانی مهم مثل فارس که سابقه تاریخ و تمدنی عمیق دارد
و شهر شیراز که عنوان فرهنگی بودن را یدک میکشد ،مدنظر
قرار گیرد.
او اضافه کرد :تبلیغات گردشــگری در اســتان نیازمند یک
برنامهریزی صحیح و اصولی اســت و بــه همین منظور کمیته
تبلیغات گردشگری استان فارس تشکیلشده است.
شهدوست شــیرازی با بیان اینکه تبلیغات امری ضروری در
گردشگری محسوب میشود ،گفت :تبلیغات گردشگری نیازمند
یک رویکرد منســجم و مناســب اســت و این تبلیغات شامل
تبلیغات درونشهری و برونشهری خواهد بود.
مدیــرکل میــراث فرهنگی فــارس اضافه کــرد :تبلیغات
گردشــگری فارس شــامل تمام تبلیغات اماکن گردشــگری،
تأسیسات و خدمات گردشگری با نظر این کمیته و لحاظ کردن
شرایط استان اتفاق خواهد افتاد.

