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رییس جمهور در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی :

مکتب سلیمانی با ترور و موشک
از بین نمیرود
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پاسخ استاندار فارس در خصوص تحریف سخنانش در مورد پزشکان
خطیبزاده:

پنجره رسیدن به توافق
تا ابد باز نخواهد ماند
2
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مدیرکل اطالعات استان فارس به تماسهای تلفنی شهروندان پاسخ میدهد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دوز سوم واکسن ،تنها راه مقابله با ُامیکرون است
3

وزیر خارجه عربستان:

دستمان به سوی ایران
دراز است
2

ویژه برنامه های تشییع پیکر  9شهید در فارس
حمید رضا جالیر سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس شد
4

سیالب در فارس سه فوتی و  ۱۲مصدوم برجای گذاشت
انصاراهلل یمن توقیف
کشتی اماراتی در
الحدیده را تایید کرد
2

9

افزایش سن بازنشستگی
به زیان نیروی جوان آماده کار

10

در پی بارشهای چند روز اخیر؛

بلندترین آبشار فصلی خاورمیانه جاری شد

4

گزارشی از حواشی مراسم دومین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی در تهران
مراســم دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار قاســم
ســلیمانی بــا حضــور شــخصیت های کشــوری و
لشــکری و جمــع زیــادی از اقشــار مختلــف مــردم
در مصلــی تهــران برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن مراســم کــه بــا تــاوت
آیاتــی از قــرآن کریــم آغــاز شــد ،آیــت اللــه ســید
ابراهیــم رئیســی رییــس جمهــوری ســخنران
اصلــی مراســم بــود.

رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین ،ســرتیپ
حســین نجــات جانشــین فرمانــده کل ســپاه در
قــرارگاه ثاراللــه تهــران ،حجــت االســام شــیرازی
جانشــین رییــس ســازمان عقیدتــی سیاســی وزارت
دفــاع ،ســردار حســن زاده فرمانــده ســپاه محمــد
رســول اللــه تهــران بــزرگ ،محســن رضایــی معــاون
اقتصــادی رییــس جمهــور ،علــی رضــا زاکانــی
شــهردار تهــران ،حجتاالســام ســید محمــود

مراســم دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار قاســم
ســلیمانی بــه علــت مصــادف بــودن بــا ایام شــهادت
حضــرت فاطمــه (س) بــا مداحــی و مرثیــه خوانــی
بــه ایــن مناســبت آغــاز شــد.
در ایــن مراســم عــاوه بــر اعضــای خانواده ســپهبد
شــهید قاســم ســلیمانی ،ســردار ســامی فرمانده
کل ســپاه ،ســردار قاآنــی فرمانــده نیــروی قــدس
ســپاه ،سرلشــکر ایــزدی معــاون راهبردی و اشــراف
فرماندهــی کل قــوا در ســتاد کل نیروهــای مســلح،
ســردار امیرعلــی حاجــیزاده فرمانــده هوافضــای
ســپاه پاســداران ،ســردار محمــد پاکپــور فرمانــده
نیــروی زمینــی ســپاه ،ســردار غالمرضــا ســلیمانی

دعایــی و  ....حاضــر بودنــد.
مراســم دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی
در تهــران در حالــی آغــاز شــد کــه از ســاعت ۱۴
عصــر دیــروز (دوشــنبه  ۱۳ -دیمــاه) خیابانهــای
منتهــی بــه مصلــی تهــران بــا ترافیــک ســنگین
خودروهــای شــخصی و صــف اتوبوسهــا بــرای
جابهجایــی و انتقــال مــردم بــه محــل برگــزاری
دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی روبـهرو
بــود.
بــا نزدیکشــدن بــه ســاعت  ۱۴و  ۳۰دقیقــه و
حضــور تدریجــی فرماندهــان لشــکری و کشــوری،
جمعیــت حاضــر در مصلــی تهــران نیــز افزایــش

یافــت و مراســم بــه شــکل رســمی با پخــش قــرآن و
مداحــی شــروع شــد.
پــس از پایــان مداحــی ،قیــس خزعلــی دبیــرکل
عصائــب اهــل الحــق عــراق در ســخنانی کوتــاه
بــا تمجیــد از شــخصیت شــهید ســلیمانی بــه
فعالیتهــای وی بــرای محــور مقاومــت اشــاره
کــرد و گفــت :مــا حملــه بــه شــهید ســلیمانی را
حملــه علیــه خــود می دانیــم و انتقــام خــون ایــن
شــهدا را الزم می دانیــم و بــدون شــک تقــاص
از جنایتــکاران الزم اســت ،امــا بایــد بگوییــم
شــخصیت ترامــپ چــه ارزشــی در مقابــل خــاک
پــاک شــهید ســلیمانی و شــهید ابومهــدی دارد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد :انتقــام حقیقــی بــا کامل
کــردن راه ایــن شــهدا محقــق می شــود .یعنــی بــا
آزاد کــردن همــه ســرزمین های اعــراب و خــارج
کــردن نیروهــای آمریکایــی از کل منطقــه و پایــان
دادن بــه عمــر رژیــم صهیونیســتی و آزادســازی
قــدس ایــن انتقــام گرفتــه می شــود.
پــس از پایــان ســخنان وی ،زینــب ســلیمانی بــه
نمایندگــی از خانــواد ه شــهید ســلیمانی پشــت
تریبــون قــرار گرفــت و در ســخنانی کوتــاه بــا تشــکر
از حضــور مــردم در مراســم ســالگرد پــدرش اظهــار
کــرد :آن دشــمنی کــه فکــر میکــرد اگــر حــاج
قاســم را یــه شــهادت برســاند ،کالم ،تاثیــر و نفــوذ
حــاج قاســم خامــوش میشــود امــروز بــا دیــدن
ایــن حضــور مــردم میفهمــد کــه چــه غلطــی
کــرده اســت.
فرزنــد شــهید ســلیمانی یــادآور شــد :مــا میدانیــم
در ایــن مســیر بــا حضــور ایــن مــردم تنهــا نیســتیم
و مــن امــروز بــه نمایندگــی از خانــواده حــاج قاســم
اینجــا هســتم کــه از شــما سپاســگزاری کنــم و
هیچکــس نمیتوانــد عشــق حــاج قاســم را در دل
مــردم ســرد کنــد و از میــان ببــرد.
وی در پایــان یــادآور شــد :دشــمنان بــا هــر دروغــی
کــه بگوینــد و هــر دسیســهای کــه ببافنــد مــردم
ســرباز خــود را میشناســند و حــاج قاســم هنــوز در
دل مــردم ایــران زنــده اســت.
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نقش روحانیان
در مبارزات ضد استعماری
از دیربـاز تاکنـون روحانیـان یـا در خدمـت قـدرت
بوده انـد و یـا در خدمـت مـردم و بـا مردم.
اگـر سـواد بـه معنـای خوانـدن و نوشـتن و فهـم
مسـائل دینـی و فلسـفی بـوده روحانیان در مسـیر
تاریـخ خـط مقـدم بوده اند اما اگر سـواد بـه معنای
کشـف و اختـراع و پژوهش هـای علمـی از نـوع
علـوم تجربـی و ریاضیات بـوده به نـدرت می توان
روحانیـان را در ایـن جایـگاه قـرار داد .روحانیـان
در طـول تاریـخ یا همـراه شـاهان بوده انـد و یا در
مقابـل آنهـا قـد علـم کرده اند.
گاه می شـده کـه روحانیـان صاحـب قـدرت بوده و
نبـض مـردم زمان خـود را در دسـت داشـته اند در
زمانـی کـه اعـراب بـه ایـران حملـه کردنـد ،مردم
ایـران از روحانیون زردشـتی راضی نبودنـد و آنها را
وسـیله ای در دسـت شـاه قلمداد می کردند.
نقـش روحانیـون شـیعه در سـه مقطـع تاریخـی،
نقشـی بی بدیـل بـوده اسـت .یکـم تحریـم تنباکو
توسـط مجتهـد بـه نـام میـرزای شـیرازی نقطـه
عطـف مبـارزه بـا اسـتعمار انگلیسـی ها بـود،
وقتـی حکـم داد «الیـوم اسـتعمال تنباکـو در حکـم
محاربـه با امـام زمـان علیه السلام اسـت» با این
حکـم تمامی مـردم قلیان هـا را شکسـتند و وقتـی
ناصرالدین شـاه از همسـرش تقاضای آماده سـازی
قلیـان کـرد همسـر ناصرالدین شـاه هـم اعتراض
کـرد و گفـت «قلیـان حـرام اسـت ».و چـون
ناصرالدیـن شـاه گفـت :چـه کسـی گفتـه حـرام
اسـت پاسـخ داد« :همانکـه تـو را بـه مـن حلال
کـرده اسـت »...نفـوذ روحانیـان در طـول تاریـخ و
ذکـر نمونه هـای آن در کوتاه نوشـتار نمی گنجد .اما
همیـن بس کـه انقلاب مشـروطیت بـا اراده مردم
گـوش بـه فرمـان روحانیـون ،مظفرالدیـن شـاه را
مجبـور بـه امضـای خواسـته های مـردم کـرد.
نفـوذ آیـت ا ...کاشـانی در مـردم بـه زمـان
نخسـت وزیری دکتـر محمـد مصـدق ،تاریـخ
تحـوالت سیاسـی زمان محمدرضا شـاه معـزول را
رقـم زد و انقلاب اسلامی ایران با رهبـری آیت ا...
خمینـی پیـروز شـد و روحانی هـا مدیریـت امـور
سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی ایران را به دسـت
گرفتنـد و نهایتـا انقالب اسلامی علیرغم تصورات و
تالش هـای گروه هـا و احزاب چپ و الئیـک به ثمر
نشسـت و بـر روند سیاسـت جهانی تأثیر گذاشـت
تـا بـه آنجا کـه نگاه مـردم کشـورهای آمـاده برای
تحـوالت سیاسـی متوجـه نیـروی مذهـب نمـود و
حمایت هـای جمهـوری اسلامی از مردم فلسـطین
و مقابلـه بـا نفـوذ اسـرائیل در منطقـه همـه حتـی
آمریـکا و اروپـا را هـم متوجـه تأثیرگـذاری انقالب
اسلامی ایران نمـود.
اگـر از تاریـخ تحـوالت سیاسـی  40سـاله
اخیـر تحلیلـی کوتـاه و مختصـر داشـته باشـیم،
اسـتقالل طلبی و اسـتعمارزدایی انقلاب اسلامی با
سـختی های بسـیار کشـورهای اسلامی را بـه
شـدت تحـت تأثیـر قـرار داده تـا آنجا کـه بعضی
کشـورهای اسلامی مانند عـراق در زمـان صـدام
و عربسـتان و متحدانـش بـا جمهـوری اسلامی به
مقابلـه برخاسـتند امـا نتیجـه ای از آن همـه تالش
و خریـد اسـلحه های گـران جـز هـدر دادن پـول و
شکسـت خفـت بـار بـرای آنـان حاصلـی نداشـته
ا ست .
هزینه هائـی کـه آمریکایی ها برای شکسـت انقالب
اسلامی به لحـاظ جنـگ نظامـی و جنگ رسـانه ای
کرده انـد و جاسـوس هایی کـه اسـرائیلی ها،
انگلیسـی ها و آمریکائی ها برای مقابلـه با جمهوری
اسلامی اعزام کرده انـد و تهدیدهـا و تحریم هـای
 43سـاله آنـان هیچ کدام نتوانسـته روحانیـان را از
اریکـه قـدرت بیاندازد.
سـازش ناپذیری ،مبارزه طلبـی ،اسـتقامت ورزی و
مقابلـه با اسـتکبار جهانـی و نفی هرگونه وابسـتگی
بـه امپریالیسـم غـرب از ویژگی هـای روحانیـت
شـیعه پـس از انقلاب اسلامی در ایران اسـت که
شـیعه های کشـورهای لبنان ،عـراق ،افغانسـتان و
یمـن و سـوریه را نیز تحـت تأثیر قرار داده اسـت.
این سـخنان به معنای بی اشـتباه بـودن دولت های
جمهـوری اسلامی در طـول  4دهـه تاریخـی
نیسـت .آزمـون و خطاهایـی داشـته اند بـه ویژه در
ابعـاد اقتصـادی که ناشـی از فشـارهای سیاسـی و
اقتصـادی غربی هـا و ضعـف بعضـی مدیریت ها در
امـور اقتصـادی بـوده اسـت .همیـن مسـئله مردم
را بـرای خواسـته های اقتصـادی خود بـه خیابان ها
کشـانده و از مسـئوالن خواسـته اند بـا تـورم و
گرانی هـا مقابلـه کننـد و بـرای رفـع مشـکالت
اقتصـادی طرحـی نـو دراندازنـد.
بـه هـر تقدیـر علیرغـم تمامی ضعـف و قوت هـای
روحانیـون در اداره مملکـت ،نقـش ضد اسـتعماری
آنـان در مقابلـه بـا مخالفـان جمهـوری اسلامی به
ویـژه آمریـکا و کشـورهای اروپائـی را نمی تـوان
نادیـده گرفـت تـا به آنجـا کـه در برابر فشـارهای
سـخت آمریـکا و اروپـا و کشـورهای منطقـه
توانسـته اند تمامیـت ارضی کشـور را حفـظ کنند و
دانش انرژی هسـته ای را بومی نمایند و غنی سـازی
اورانیـوم را بـرای مصارف مـورد نیاز کشـور محقق
سـازند و مذاکـرات هسـته ای کـه در چنـد دوره به
انجـام رسـانده اند و هم اینـک ادامـه دارد مبیـن
تسـلیم ناپذیری بـرای تحقق اهـداف علمی به ویژه
غنی سـازی انرژی هسـته ای اسـت امید مـی رود با
پیـروزی ایـران در ایـن راه پرمخاطره و سـخت به
نتیجـه برسـد و روحانیون بـدون فشـارهای جهانی
بتواننـد مشـکالت اقتصـادی و معضلات اجتماعـی
مـردم را حـل نمـوده بـا مدیریـت علمی اهـداف
ضداسـتعماری خـود را پیـش برند.
والسالم
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رییس جمهور در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی :

مکتب سلیمانی با ترور و موشک از بین نمیرود
رییـس جمهـوری گفـت :اگـر شـخصیت یـک فرد
بسـیار توسـعه یافـت دیگـر فقـط یـک فـرد حقیقی
نیسـت ،بلکـه توسـعه وجـودی ،او را شـخصیتی
میکنـد کـه بـه عنـوان یـک ملـت و یـک مکتـب
از او یـاد میشـود و ایـن مکتـب نـه بـا تـرور از بیـن
مـیرود نـه با موشـک.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت اللـه سـیدابراهیم رئیسـی
طی سـخنانی در مراسـم دومین سـالگرد شـهادت
سـردار قاسـم سـلیمانی که در مصلی تهران برگزار
شـد ،بـا بیـان اینکـه شـهید سـلیمانی نه بـه عنوان
یـک فـرد کـه به عنوان یـک فرهنـگ ،راه و مکتب
از سـوی رهبـری انقلاب اسلامی معرفی شـد،
اظهـار کرد :اگر شـخصیت یک فرد بسـیار توسـعه
یافـت دیگـر فقـط یـک فـرد حقیقـی نیسـت ،بلکه
توسـعه وجـودی ،او را شـخصیتی میکنـد کـه بـه
عنـوان یـک ملـت و یک مکتـب از او یاد میشـود.
وی افـزود :ایـن مکتـب نـه بـا تـرور از بیـن میرود
نـه بـا موشـک .مکتـب میمانـد و بقـا دارد.
امیرالمومنیـن وقتـی کـه مالـک اشـتر به شـهادت
رسـید در کالمی تاکیـد فرمودنـد کـه او از یـک
وسـعت وجـودی برخوردار شـده اسـت کـه راهش،

راه امیرالمومنیـن اسـت .راه حـاج قاسـم هم ادامه
راه امـام خمینـی و امـام خامنـهای اسـت.
رییـس جمهـور تصریـح کـرد :او اهـل صـدق،
اخلاص و دلدادگـی بـه خـدا بـود .بـرای کارهـای
بـزرگ فقـط خشـیت الهـی میتوانـد کمککننـده
باشـد تـا از هیـچ چیـز و هیچ کـس هراس نداشـته
باشـیم .رمـز موفقیـت حـاج قاسـم هـم همیـن

خشـیت الهـی بـود .او بـا علـم بـه قـدرت ظاهـری
آمریـکا و همپیمانانـش ،از عمـق جـان عقیـده
داشـت آمریـکا هیـچ غلطـی نمیتوانـد بکنـد.
رییسـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه او سـردار و
شـخصیت نظامی بـود ،ولـی نبایـد فقـط بـه عنوان
شـخصیت نظامی دیـد ،افـزود :او دارای فرهنـگ
بـود .او تخصـص فتح سـرزمینهای اشـغال شـده

را داشـت ،تخصـص فتـح دل هـا را داشـت .و فتح
دل هـا مهمتر از فتـح سرزمین هاسـت .فتح دل ها
بـا پـول و قـدرت اتفـاق نمیافتـد .او روح بزرگـی
داشـت کـه بـه تعبیـر قـرآن دربـاره یـاران رسـول
اللـه دربرابـر دشـنمان سـخت بـود ،امـا در مقابـل
دوسـتان و مظلومـان رحمـا بینهـم بـود.
رییـس جمهـور با اشـاره بـه اینکـه حاج قاسـم مرد
میـدان شـد ،چـون ظرفیـت داشـت ،گفـت :او در
منطقـه ظرفیـت سـازی کـرد و جوانـان منطقـه را
بـرای دفـاع از دین ،منطقه و کشورهایشـان بسـیج
و بـه خـط کـرد و نتیجـه ،مـرگ داعـش و پیـروزی
جبهـه مقاومـت شـد .دشـمن از حـزب اللـه نگران
بـود ،امـا حـزب اللـه بـه یـک جبهـه مقاومـت در
منطقـه تبدیل شـد.
وی افـزود :شـهید سـلیمانی بـه وضع موجـود قانع
نبـود .تفکـرش و نگاهـش انقالبـی بـود و قانـع
نمی شـد و معتقـد بـود آنچـه در توانـش بـود بایـد
بـه کار گرفتـه شـود و اینگونـه پیـش رفت .نـگاه او
تمدنـی و تشـکیل مدنیتـی بـه نـام دیـن در منطقـه
بـود و همیـن نـگاه دشـمن را شکسـت داد .او هـم
شـجاعت داشـت و هـم عقالنیـت.

خطیبزاده:

پنجره رسیدن به توافق تا ابد باز نخواهد ماند
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان تاکیـد
کـرد :شـهید سـلیمانی نمـاد مقاومـت و وحـدت
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـخنگوی وزارت خارجـه
کشـورمان در ابتـدای نشسـت هفتگـی خـود بـا
خبرنـگاران داخلـی و خارجـی بـا گرامیداشـت
یـاد شـهید سـردار سـلیمانی و بـا اشـاره بـه فـرا
رسـیدن دومیـن سـالگرد شـهادت ایشـان تصریـح
کـرد :شـهید سـلیمانی جـان خـود را بـرای حفظ و
صیانـت از ایران و اسلام گذاشـت و جاودانه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه وزارت خارجـه تـا روزی کـه
مسـببان ،عاملان ،آمـران و مباشـرین شـهادت
سـردار سـلیمانی را بـه پیشـگاه عدالـت نیـاورد
اقدامـات و پیگیری هـای خـود در ایـن زمینـه را
متوقـف نمی کنـد ،گفـت :آمریکایی ها بایـد بدانند
کـه ایـن اقـدام جنایتکارانه آن هـا در تاریـخ منطقه
و ایـران ثبـت شـده و تالش هـا و پیگیری هـا برای
آوردن آن هـا بـه پیشـگاه عدالت برای پاسـخگویی
بـه ایـن جنایـت ادامـه خواهـد داشـت.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن اعلام کـرد:
در روزهـای آینـده در حـوزه دیپلماسـی و روابـط
خارجـی در تهران میـزان هیأت هایـی خواهیم بود
و هیأت هایـی بلندپایـه از ایـران در سـطح رئیـس
جمهور و وزارت خارجه سـفرهایی خواهند داشـت.
این دیپلمات ارشـد کشـورمان در پاسـخ به سـوالی
در ارتبـاط بـا سـفر ابراهیـم رئیسـی رئیـس جمهور
بـه مسـکو و اینکـه آیـا در ایـن سـفر قـرار اسـت
قـراردادی نظامی بیـن دو کشـور براسـاس برخی از
اخبـار منتشـر شـده در ارتبـاط بـا خریـد هواپیمـا به
امضـا برسـد ،گفـت :سـفر آقای رئیسـی به مسـکو

در راسـتای دعـوت آقـای پوتیـن انجـام می شـود.
ایـن یـک سـفر کاری اسـت و تلاش می شـود کـه
در جریـان ایـن سـفر و دیـدار روسـای جمهـور دو
کشـور در حوزه هـای مختلـف سیاسـی ،امنیتـی،
تجـاری ،نظامـی و اقتصـادی موضوعـات مختلف
مـورد بررسـی قـرار بگیرد .امضـای برخی از اسـناد
و تفاهـم نامه هـا در جریـان ایـن سـفر در دسـت
پیگیری اسـت و مناسـب اسـت که جزئیات بیشـتر
در ایـن زمینـه را از دفتـر رئیسجمهـور بپرسـید.
وی ادامـه داد :در ارتبـاط بـا سـند باالدسـتی بیـن
دو کشـور نیـز بایـد بگویـم ایـن سـند باالدسـتی در
خصـوص تنظیـم روابط راهبـردی دو کشـور وجود
دارد و بـه صـورت خـودکار در حـال تمدیـد اسـت و
آنچـه کـه بیـن مقامـات دو کشـور در حـال گفـت
وگـو اسـت سـند جامـع اسـت و اگـر برسـد در ایـن
سـفر احتمـاال کار در مـورد آن انجـام می شـود.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در پاسـخ بـه

باقری :تبدیل مولفههای قدرت ملی
به اقتدار منطقهای و بینالمللی
هنر سردار سلیمانی بود
همزمـان بـا سـالگرد شـهادت سـردار سـپهبد
قاسـم سـلیمانی ،هیـأت مذاکرهکننـده ایـران در
مراسـم بزرگداشـتی کـه در سـفارت جمهـوری
اسلامی ایران در وین برگزار شـد ،شـرکت کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی باقـری رییـس هیـأت
مذاکرهکننـده ایرانـی در ایـن مراسـم بـا
گرامیداشـت یـاد و خاطـره فرمانـده شـهید نیروی
قـدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی ،ثبـات
قـدم در پیگیـری اهـداف و منافـع ملـت ایـران را

درس مهـم سـردار سـلیمانی خوانـد.
علـی باقـری بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد «قدرت»
و «اقتـدار» ،تصریـح کـرد کـه سـردار شـهید
سـلیمانی ضمـن نقشآفرینـی موثـر در تولیـد
مؤلفههـای قـدرت ملـی ،توانسـت ایـن مؤلفهها را
در عرصههـای منطقـهای و بینالمللـی بـه اقتدار
تبدیـل کنـد.در ایـن مراسـم همچنیـن شـماری از
حاضریـن بـه ذکر خاطـرات و نکاتـی در خصوص
شـخصیت و اقدامـات سـردار سـلیمانی پرداختند.

وزیر خارجه عربستان:

دستمان به سوی ایران دراز است
وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی تاکید کرد که دستمان به سوی برادرانمان در ایران دراز است.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از الجزیره ،فیصـل بن فرحـان ،وزیر خارجه عربسـتان در یک نشسـت خبری
بـا ایمـن اصفـدی ،همتـای اردنـی خود گفـت :اگر ایـران بـه نگرانی های مـا درخصوص امنیـت و ثبات
منطقـه اهمیـت می دهـد ،مـا بـه عنـوان کشـورهای عربـی دسـتمان بـه سـوی برادرانمـان در ایـران
دراز است.
العربیـه نیـز بـه نقـل از وزیـر خارجـه سـعودی گفت کـه در خصـوص فعالیت های بـی ثبات کننـده ایران
در منطقـه رایزنـی کردیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،مقامـات جمهـوری اسلامی ایران همـواره تاکیـد می کننـد کـه ایـران خواسـتار حـل
اختالفـات از طریـق راه هـای مسـالمت آمیـز و گفتوگـو اسـت و بـرای ایجاد صلـح و امنیـت در منطقه
تالش هـای فراوانـی کـرده اسـت.
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این سـوال کـه به تازگـی یکی از مقامات انگلیسـی
ادعـا کـرده کـه مذاکـرات ویـن در صورتـی ادامـه
پیـدا می کنـد کـه از سـوی ایـران زندانی هـای دو
تابعیتـی آزاد شـوند ،گفـت :ایـن موضـع را ندیده ام
و آنقـدر سـاختگی و برسـاخته اسـت که اگر کسـی
در لنـدن چنیـن چیـزی گفتـه باشـد واقعـا جـای
تأسـف دارد .لنـدن نسـبت بـه آنچـه کـه در ارتبـاط
بـا موضـوع برجـام امضـا کـرده تعهد قطعـی دارد و
در سـال هایی کـه ایـران بـه تنهایـی بـار زنـده نگـه
داشـتن برجـام را به دوش کشـیده متأسـفانه لندن
در عـدم اجـرا بـه تعهداتـش همراهـی عملـی بـا
واشـنگتن داشـته اسـت.
وی ادامـه داد :پرونده هـای دیگـر مسـیر خـود را
طـی می کنـد .لنـدن مسـیر حـل موضوعـات را
می دانـد و اگر مـا اکنون در این نقطه قرار داریم به
خاطـر این اسـت که آن هـا در شـب تصمیم گیری
از تصمیمـات عقب نشـینی کرده اند یـا تصمیمات

را نگرفتـه انـد و یـا آنچـه کـه توافـق شـده اسـت را
زیـر سـوال بـرده اند.
خطیب زاده همچنین در پاسـخ به سـوالی در مورد
مذاکـرات ویـن بـا بیـان اینکـه مـا در چهـار حـوزه
رفـع تحریم هـا و اجـرای تعهـدات ،تضمین هـا،
راسـتی آزمایـی و همچنیـن موضـوع هسـته ای
پیشـرفت هایی داشـته ایم کـه در برخـی از حوزه ها
پیشـرفت ها کـم و در برخـی حوزههاپیشـرفت ها
زیـاد بـوده اسـت ،گفت :در حـوزه اجـرای تعهدات
از سـوی طرف هـای مقابـل پیشـرفت ها کمتر بوده
اسـت .امـروز تـوپ در زمیـن غربی هاسـت کـه
نشـان دهنـد کـه بـه ویـن آمـده انـد تـا در کمترین
زمـان بـه یـک توافـق خـوب رسـیم .مـا بـرای
رسـیدن بـه یک توافـق خـوب و تحقق خواسـته ها
و منافـع ملـت ایـران بـه ویـن رفتـه ایـم.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در پاسـخ بـه
سـوالی تصریـح کـرد :همـکاری و مواضـع ایـران،
روسـیه و پکـن چـه در مـورد موضـوع مذاکـرات
ویـن و چـه مسـائل غیـر از آن بـه هـم نزدیـک
است.
وی همچنیـن تصریـح کـرد :پنجـره رسـیدن بـه
توافـق تـا ابـد بـاز نخواهـد مانـد .زمـان حسـاس
اسـت و جمهـوری اسلامی ایران بـه هیـچ وجـه از
ایـن پـس بـه تنهایـی بـار زنـده نگـه داشـتن توافق
برجـام را بـه دوش نمی کشـد .ما به ویـن نمی رویم
کـه وقت و انـرژی ایران و تیم مذاکـره کننده ایران
هـدر بـرود .پیشـنهادات مشـخص مـا روی میـز
اسـت .طرف هـای مقابـل نیـز بایـد بـا پیشـنهادات
مشـخص بیاینـد تـا در کمتریـن زمـان ممکـن بـه
یـک توافـق خـوب برسـیم.

رئیس دولت نجات ملی یمن:

شهید سلیمانی از تمام موانع در مقابله با
پروژه صهیونیستی-آمریکایی عبور کرد
رئیـس دولـت نجـات ملی یمـن بـا تاکید بـر اینکه
"بـه روابطمـان با جمهـوری اسلامی ایران افتخار
می کنیـم" گفـت :شـهید سـلیمانی روح یـک
مجاهـد مقـاوم را مجسـم کـرد و از تمـام موانـع
در مقابلـه بـا پـروژه صهیونیسـتی-آمریکایی عبور
کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از المسـیره ،عبدالعزیز
بـن حبتـور ،رئیـس دولـت نجـات ملـی یمـن در
یـک سـخنرانی گفـت :شـهید سـلیمانی روح یک
مجاهـد مقـاوم را مجسـم کـرد ،مجاهـدی کـه از
تمـام موانـع در مقابلـه بـا پـروژه صهیونیسـتی-
آمریکایـی عبـور کـرد.
وی گفـت :بـه روابطمـان بـا جمهـوری
اسلامی ایران افتخـار می کنیـم ،ایـن کشـور در
زمانـی کـه کشـورهای عربـی پشـت مـا را خالـی
کردنـد در کنـار یمـن ایسـتاد.
بـن حبتـور گفـت :در اینجـا حسـن ایرلـو ،سـفیر
فقیـد ایـران در یمـن را بـه یاد می آوریم ،شـخصی

کـه در سـایه رنج هـا و مشـکالت در کنـار یمنی ها
ایستاد.
رئیـس دولـت نجات ملـی یمن تاکید کـرد :ما باید
نـه تنهـا در کنـار مقاومـت فلسـطین و لبنـان بلکه
در کنـار تمام آزادگان جهان بایسـتیم.

حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکا
در فرودگاه بغداد
منابـع امنیتـی عـراق از حملـه پهپـادی بـه پایـگاه ویکتـوری در فـرودگاه بیـن المللـی بغـداد
خبر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـفق نیـوز ،یک منبـع امنیتـی اعالم کـرد ،پایـگاه ویکتـوری در فـرودگاه
بغـداد در معـرض حملـه دو پهپـاد قـرار گرفـت کـه روی آنهـا عبـارت «عملیـات ثـأر القـادة» (عملیـات
انتقـام خـون فرماندهـان) نوشـته شـده بود.
سـوم ژانویـه  ۲۰۲۰در حملـه هوایـی آمریـکا در نزدیکـی فـرودگاه بیـن المللـی بغـداد سـردار قاسـم
سـلیمانی ،فرمانـده نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی ایران و ابومهدی المهنـدس ،معاون
رئیـس حشـد شـعبی عـراق بـه شـهادت رسـیدند.
منابـع اطالعاتـی عـراق جمعـه نسـبت بـه هـدف قـرار گرفتـن سـفارت آمریـکا در بغـداد در سـالروز تـرور
شـهید قاسـم سـلیمانی و شـهید ابومهـدی المهنـدس هشـدار دادنـد.

انصارالله یمن توقیف
کشتی اماراتی
در الحدیده را تایید کرد

سـخنگوی ارتـش و کمیتههـای مردمی یمـن از توقیف یک کشـتی
اماراتـی در مقابـل بندر الحدیـده خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه خبـری المسـیره ،یحیـی
سـریع ،سـخنگوی ارتـش و کمیتههـای مردمی یمـن تأکیـد کـرد:
کشـتی اماراتـی کـه در بنـدر الحدیـده توقیف شـد حامـل تجهیزات
نظامی بـود و بـدون مجـوز وارد آبهـای یمـن شـد .ایـن اقـدام
امنیـت و ثبـات مـردم یمـن را هـدف قـرار میدهـد.

منابع انگلیسی اعالم کردند؛

حمله به یک کشتی
در دریای سرخ
مرکـز عملیـات تجـارت دریایـی انگلیـس از حملـه بـه یـک کشـتی
در نزدیـک بنـدر یمنـی رأس عیسـی در دریـای سـرخ خبـر
داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از شـبکه تلویزیونـی الجزیره،
مرکـز عملیـات تجـارت دریایـی انگلیس اعلام کرد به یک کشـتی
در نزدیکـی بندر یمنی «رأس عیسـی» در دریای سـرخ حمله شـده
است.

روایت رسانه انگلیسی
از اختالف درون اردوگاه غرب
در مذاکرات وین
یـک هفتهنامـه انگلیسـی ضمـن اشـاره بـه ناکامی رویکردهـای
غـرب در رونـد مذاکـرات هسـتهای بـا ایـران ،تصریـح کـرد
ش و اختالفـات میـان مذاکرهکننـدگان غربـی
کـه تنـ 
وجـود دارد کـه تاثیـر منفـی بـر رونـد ایـن مذاکـرات گذاشـته
است.

اسـپکتیتور در
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا ،تارنمـای هفتهنامـه
ِ
گزارشـی ،موضـوع مذاکـرات ویـن را یکـی از ناکامی هـای غرب در
عرصـه سیاسـی خارجی در سـال  2021دانسـت و نوشـت :یکی از
ناکامی هـای بـزرگ غرب در سـال  ۲۰۲۱در مذاکرات هسـتهای با
ایـران رقـم خـورد و با وجود اینکه سـال  2021به پایان رسـیده ،اما
ایـن مذاکـرات هنـوز به نتیجه نرسـیده اسـت.
در بخشـی از ایـن گـزارش آمـده اسـت :حرفهـای شـماری از منابع
دیپلماتیـک در گروههـای مختلـف طـی هفتههـای اخیـر نشـان
می دهـد کـه تنش هـا و اختالفـات میـان مذاکـره کننـدگان غربـی
وجـود دارد کـه بـر رونـد مذاکـرات تاثیـر منفی گذاشـته اسـت.
ایـن هفتهنامـه انگلیسـی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه ترکیـب تیـم
مذاکرهکننـده آمریـکا تصریـح کـرد :جیک سـالیوان مشـاور امنیت
ملـی جـو بایـدن ،یـک شـخصیت و صـدای حسـاستر در اردوگاه
آمریـکا محسـوب می شـود اما بـه طور مداوم از سـوی رابـرت مالی
نماینـده ویـژه آمریـکا در امور ایران به حاشـیه کشـیده شـده .رابرت
مالی توانسـته نسـخه خـودش از مذاکرات را در زمـان گزارشدهی
بـه آنتونـی بلینکـن وزیـر خارجـه آمریـکا بـه طـور ماهرانـهای ایجاد
کنـد .در نتیجـه میـزان آشـفتگیها در ایـن مذاکـرات از دیـد کاخ
سـفید پنهـان مانـده و اینکـه جـو بایـدن نیـز بـه هـر حـال درگیـر
مسـائل داخلـی آمریکا اسـت.
در ایـن گـزارش می خوانیـم :همزمـان بـا طوالنـی شـدن رونـد
مذاکـرات ،طـرف ایرانـی همچنـان بـه حرکـت در مسـیر تقویـت
موضـع خـود ادامـه داده و در سـوی دیگـر حالـت و وضعیـت
دیپلماتهـای غربـی آشـفته شـده اسـت .ایـن مسـئله موجـب
رضایـت طـرف ایرانـی نیـز شـده اسـت.
اوضـاع در میـان مذاکـره کننـدگان انگلیـس متفـاوت از
مذاکـره کننـدگان آمریـکا بـوده اسـت .مذاکرهکننـدگان انگلیـس
منسـجم تـر هسـتند .به رغم یکسـری اختالفـات ،موضـع لندن در
قبـال مذاکـره هسـته ای قویتـر و منسـجمتر اسـت .ایـن باعـث
شـده تـا انگلیـس بیشـتر از آمریکا همدرد اسـرائیل شـود .در نتیجه
ل هزینـه کـردن بـرای البـی با لندن اسـت تـا آمریکا
تلآویـو در حـا 
بـه خـودش بیایـد و خـود را از ایـن وضعیـت نجـات دهد.
ایـن رسـانه انگلیسـی می افزایـد :بـا ایـن شـرایط  ،شـاید بایـد
این گونـه نتیجـه بگیریم که سـال  ، ۲۰۲۲سـالِ ایران باشـد .ایران
پیشـتر بـا نزدیکـی بـه چیـن و روسـیه از لحـاظ اقتصادی ،توانسـته
تاثیـر تحریم هـا را کاهـش دهـد .در ایـن مسـیر مسـئله کشـورهای
عـرب حـوزه خلیـج فارس نیـز مطرح اسـت .امارات به رغـم ائتالف
بـا اسـرائیل ،اکنـون دومیـن مشـتری بـزرگ نفـت ایران اسـت تنها
عربسـتانی ها هسـتند کـه همچنـان به اتخـاد مواضع سـخت علیه
ایـران ادامـه میدهنـد.
براسـاس گـزارش ایـن رسـانه غربـی ،در این میـان اسـرائیلیها نیز
بـه البـی بـا آمریـکا در مـورد یـک گزینـه نظامی ادامـه می دهنـد.
حتـی اگـر آنهـا موفـق هـم شـوند ،تضمیـن اندکـی وجـود دارد کـه
گزینـه حملـه عمـل کند و کارسـاز باشـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،هشـتمین دور مذاکـرات رفـع تحریمهـا وین پس
از سـه روز وقفـه ،از دیـروز در حالـی پیگیـری شـد کـه گفتوگوهـا
روی نحـوه راسـتی آزمایـی رفـع تحریمهـا و تبییـن معیارهـای
اندازهگیـری اثربخشـی اقدامـات جبرانی ایـاالت متحـده آمریکا در
راسـتای احیـای توافقـات سـال  ۹۴متمرکـز خواهـد بـود.
بـه گـزارش خبرنـگار اعزامی ایرنـا ،مذاکـرات نماینـدگان گـروه
 ،۴+۱اتحادیـه اروپـا و ایـران دیـروز در هتـل کوبـورگ ادامـه یافـت.
گفتوگوهـا بـه دلیـل تعطیالت پایان سـال نو میالدی از پنجشـنبه
هفتـه گذشـته بـه صـورت حضـوری متوقـف شـد امـا هیأتهـا بـه
صـورت غیررسـمی در تمـاس بودنـد.
یـک منبـع اروپایـی کـه خواسـت نامـش فـاش نشـود اظهار داشـت
کـه مذاکـرات طـی دو دور اخیـر در فضـای خوبـی پیگیـری شـد،
رویکـرد تمـام هیأتهـا جـدی بود و همه بـا یکدیگر تعامل داشـتند.
ایـن منبـع مطلـع افـزود کـه مذاکـره کننـدگان گفتوگوهـای
سـازندهای را در حـوزه تحریـم و مسـائل هسـتهای داشـتند و بـا
جدیـت در تلاش هسـتند تا اختلاف نظرها و به اصطلاح پرانتزها
را کاهـش دهنـد.

فارس
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برای آموختن از مکتب سردار سلیمانی باید مرام او را بشناسیم
همرزم شــهید ســلیمانی گفت:انتخاب راه درســت در زندگی و میدان سیاست از
خصوصیات بارز شهید سپهبد قاسم سلیمانی بود که ...

استاندار تأکید کرد:

قرارگاه عملیاتی آب در استان فارس تشکیل شود
مهر:اسـتاندار فـارس گفـت :قـرارگاه عملیاتـی آب متشـکل از افـراد بـا تجربـه در حـوزه آب و بـرق بایـد تـا یـک
هفتـه راه انـدازی شـود.
محمد هـادی ایمانیـه بعـد از ظهـر دوشـنبه در نشسـت شـورای حفاظت از آب اسـتان فـارس گفت :بایـد قرارگاه
عملیاتـی آب متشـکل از افـراد بـا تجربـه در حـوزه آب و برق راه اندازی شـود تا موضوع جهاد آبرسـانی در اسـتان
شـکل بگیرد.
او بـا تاکیـد بـر سـازگاری بـا کم آبـی و مدیریت مصرف انـرژی ،افزود :بـا توجه به اینکه سـدها با نیمـی از ظرفیت
خـود فعـال هسـتند و سـاالنه حـدود  ٦میلیـارد متـر مکعـب در حـوزه کشـاورزی آب مصـرف میشـود کـه نیاز به
مدیریـت مصرف بـه خصوص آب در اسـتان دارد.
اسـتاندار فـارس دربـاره چاههـای متخلـف و غیرمجـاز کشـاورزی هـم گفـت :کارگروهـی  ٥جانبـه متشـکل آب
منطقهای ،جهاد کشـاورزی ،شـرکت برق ،دادگسـتری و اسـتانداری تشـکیل شـود و موضوعات به صورت دقیق
در آن کارگـروه بررسـی و راه کارهـای عملیاتـی ارائه شـود.

مدیرکل اطالعات استان فارس به تماسهای تلفنی شهروندان
پاسخ میدهد
ایرنا:روابـط عمومـی اداره کل اطالعـات اسـتان فـارس اعلام کرد کـه مدیرکل اطالعات اسـتان روز چهارشـنبه
 ۱۵دیمـاه  ۱۴۰۰از طریـق سـامانه تلفنـی  ۱۱۳شـخصا بـه تماسهـای شـهروندان پاسـخ میدهد.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :ضمـن گرامیداشـت ایـام شـهادت حضرت صدیقـه زهرا (س) و سـالروز شـهادت
سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی ،بـه اسـتحضار مردم شـریف و بـا بصیرت اسـتان فـارس میرسـاند مدیرکل
اداره کل اطالعـات اسـتان فـارس در روز چهارشـنبه  ۱۵دی مـاه از سـاعت  ۹الـی  ۱۲شـخصا پاسـخگوی
تماسهـای تلفنـی شـهروندان در سـتاد خبـری ایـن اداره کل خواهـد بـود.
بنـا بـر ایـن اطالعیـه ،شـهروندان گرامی می تواننـد از طریق برقراری تمـاس رایگان با شـماره تلفن  ۱۱۳مسـائل
و نظـرات خـود را بـا مدیرکل اطالعات اسـتان فارس مطـرح نمایند.

سردار غیبپرور:

دشمن در شهادت سردار سلیمانی به مقصود خود نرسید
ایرنـا :جانشـین فرماندهی کل سـپاه در قـرارگاه مرکزی امنیتی امـام علی (ع)
گفـت :دشـمن تصور میکرد که به شـهادت رسـاندن سـردار قاسـم سـلیمانی
بـه تغییـر معـادالت منطقـه بـه نفـع آنها میشـود امـا اینگونه نشـد و دشـمنان
بـه اهـداف خـود نرسیدند.سـردار سـرتیپ پاسـدار "غالمحسـین غیبپـرور" در
آییـن بزرگداشـت دومیـن سـالگرد شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی در مصلی
کازرون ،بـه برخـی ویژگی هـای ممتـاز ایـن سـردار رشـید اسلام پرداخـت و
گفـت :سـردار سـلیمانی هـم دشمنشـناس بـود و هـم دشمنسـتیز؛ او از
روحیـه مبـارزه بیامـان بـا دشـمن برخـوردار بود.
جانشـین فرماندهـی کل سـپاه در قـرارگاه مرکزی امنیتی امام علـی (ع) تاکید
کـرد :هـدف سـردار سـلیمانی،اعتالی اسلام و حاکمیـت اسلام در جهـان بـود و در مسـیر دسـتیابی بـه ایـن
هـدف ،نفوذناپذیـر بـود و هیچکـس نمیتوانسـت در اراده آهنیـن او خللـی ایجـاد کنـد.
غیـب پـرور بـا تاکیـد بر لـزوم ادامه راه سـردار سـلیمانی برای دسـتیابی به اهـداف واالی انقالب اسلامی گفت:
کسـانیکه می خواهنـد راه شهیدسـلیمانی را ادامـه دهنـد ،بایـد پیـرو رهبـر معظـم انقلاب باشـند؛ مـا بایـد بـه
گونـهای رفتارکنبـم کـه سردارسـلیمانی رفتارکـرد ،او ظهـور حضـرت مهـدی (عـج) را در ایـن مسـیر بسترسـازی
و آمادهسـازی میکـرد.وی اظهـار داشـت :از نـگاه سـردار سـلیمانی ،امروزاعتلای اسلام ،تکلیـف مـا اسـت و
اطاعـت پذیـری از رهبـری ،میـزان و عیـار سـنجش حرکت اسـت.
حجـت االسلام محمـد صباحـی امـام جمعـه کازرون و سـرهنگ غالمرضا تـوکل فرمانده سـپاه این شهرسـتان
نیـز در سـخنانی در ایـن آییـن بـا گرامیداشـت یـاد سـردار شـهید سـلیمانی از حضور گسـترده مـردم در ایـن آیین
قدردانـی و آن را نشـانه اهتمـام مـردم انقالبـی کازرون در ارج نهـادن بـه مقـام شـامخ شـهدا توصیـف کردند.
شهرستان کازرون در  ۱۲۰کیلومتری غرب شیراز واقع است.

فرمانده سپاه فجر فارس:

شجاعت سردار سلیمانی بینظیر بود
ایرنـا :فرمانـده سـپاه فجـر فـارس بـا اظهاراینکـه شـهامت و شـجاعت سـردار
شـهید قاسـم سـلیمانی کـه دوسـت و دشـمن معتـرف بـه آن هسـتند ،در نـوع
خـود بـی نظیـر بـود اعلام کـرد :شـهامت و شـجاعتی کـه او در صحنههـای
نبـرد از خـود نشـان داد ترغیـبکننـده سـایر نیروهـای نظامی بـوده اسـت.
سـردار سـرتیپ دوم یداللـه بوعلـی در مراسـم دومیـن سـالگرد سـردار شـهید
سـلیمانی در مسـجد المهـدی (عـج ) شهرسـتان مرودشـت افـزود :سـپهبد
شـهید سـلیمانی بـا تمـام وجـود مدافـع حریـم انقلاب بـود؛ بصیـرت و
انقالبـی گـری  ۲ویژگـی مهـم شـخصیتی آن شـهید بود کـه در ایـن ویژگیها
شـاخص محسـوب میشود.
سـردار بوعلـی بـا بیـان اینکـه این شـهید واال مقـام حامی ملتهای مظلـوم منطقه و سـردار محـور مقاومت بود،
افـزود :ایـن فرمانـده شـجاع و جهادگـر طـی سـالهای متمـادی طرحهـا و نقشـههای خبیثانـه صهیونیسـتها
بـرای منطقـه را نقـش بـر آب کـرده و آمریکاییهـای خبیـث وایادی اسـتکباری نسـبت بـه او کینه داشـتند.
فرمانـده سـپاه فجـر فـارس بـا تاکیـد بـر اهمیـت ترویـج فرهنـگ شـهادت و مقاومـت در جامعه،اظهـار داشـت:
جنبههـای مختلـف شـخصیت سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و راه و سـیره او کـه امـروز از آن بـه عنـوان
مکتـب شـهید سـلیمانی یـاد میشـود ،بهتریـن الگـو و شـاخص بـرای زندگی فـردی و اجتماعـی در تـراز انقالب
اسالمی اسـت.
بوعلـی بیـان داشـت :در مورد شـهید سـلیمانی بسـیار روشـن اسـت کـه او از عالیتریـن و ماهرتریـن فرماندهان
نظامـی ،نـه فقـط درایـران و نـهفقـط در منطقه خاورمیانـه و نهفقط در جهان اسلام ،بلکه در کل سـطح جهانی
بـود ،و ایـن امـر بـه اقـرار کسـانی اسـت کـه مخالـف شـهید سـلیمانی بودنـد و او را از عالیتریـن فرماندهـان
نظامی جهـان میدانسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهید سـلیمانی شـاخصی بـرای پاسـداری از ارزشهـای اسالمی محسـوب می شـود،
افـزود :گفـت :اگـر بخواهیـم در میـان نظامیـان ،شـاخصی را معرفـی کنیم که هر فـردی که در لبـاس نظامی و
ً
شـغل نظامی اسـت ،به او تأسـی کنند ،شـاید بیهیچ شـائبهای انگشـتانمان مسـتقیما به سـمت شـهید سلیمانی
معطـوفشـود.فرمانده سـپاه فجـر فـارس بـا اشـاره بـه پیروزیهای چشـمگیر محـور مقاومـت در برابر اسـتکبار
جهانـی در سـالهای اخیـر ،گفـت :نقـش موثـر سـردار سـلیمانی در ایـن پیروزیهـا ،سـازماندهی و فرآینـد
پشـتیبانی از رزمنـدگان اسلام چـه در زمـان حیـات وی وچـه بعـد از شـهادت آن بزرگوار غیر قابل چشـم پوشـی
اسـت.بوعلی ،عمـل بـه وظایـف ذاتـی نیـز از دیگـر شـاخصههای ایـن شـهید واالمقام اسـت دانسـت و گفت :از
بـدو ورود بـه نیروهـای مسـلح تـا زمانـی که به شـهادت رسـیدند ،هیـچ وقـت از توجه به ایـن وظایف ذاتـی غافل
نبـود و آن مسـئولیتی کـه بـر عهـده داشـت بـه بهتریـن نحـو ممکـن انجـام دادنـد و در تمـام عمـر شـریف خود،
در ایـن وادی قـدم زدنـد.در ایـن آییـن کـه بـا حضـور پیکـر مطهـر یکـی از شـهدای گمنـام دوران دفـاع مقـدس
در فضـای معنـوی خاصـی برگـزار شـد ،مـداح اهـل بیـت (ع) در سـوگ شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا (س)
مرثیه سرایی کرد و یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی گرامی داشته شد.

بازرس ویژه استاندار منصوب شد
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا صـدور حکمی علـی اصغـر دیمی غیـاث آبـادی را بـه عنـوان بـازرس ویـژه اسـتاندار فـارس
منصـوب کرد.دکتـر محمدهـادی ایمانیـه بـا صـدور حکمی علـی اصغـر دیمی غیـاث آبـادی را بـه عنـوان بازرس
ویـژه اسـتاندار فـارس منصـوب کـرد.در متـن این حکم آمده اسـت:نظر بـه مراتب تعهـد ،تخصص و شایسـتگی
بـه موجـب ایـن حکـم جنابعالـی را بـه عنـوان بـازرس ویـژه اسـتاندار فـارس منصـوب می نمایم.
امیـد اسـت بـا تقویـت روحیـه انقالبـی ،پاکدسـتی ،فسادسـتیزی و امانـت داری ،نسـبت بـه انجـام بازرسـیهای
مـوردی و مسـتمر از دسـتگاههای اجرایـی اسـتان و دیگر موضوعـات محوله بـا هماهنگی اینجانـب و همکاری
سـایر دفاتـر سـتادی اسـتانداری و همچنیـن تهیـه و تدویـن گزارشهـای کارشناسـی ،مدیریتـی و تحلیلـی ،در
راسـتای حفـظ و ارتقـای سلامت اداری و سـازمانی بـا هماهنگـی و همـکاری گروه هـای بازرسـی و نهادهـای
قانونـی در اسـتان فـارس اهتمام الزم داشـته باشـید.ان شـاالله با توسـل به منـش و کالم حضـرت امیرالمومنین
علـی( ع) در انجـام وظایـف محولـه و تحقـق سیاسـتهای دولـت مردمی موفـق و مویـد باشـید از خداونـد قـادر
متعـال حسـن عاقبـت برای شـما مسـئلت دارم.
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دوز سوم واکسن ،تنها راه مقابله با ُامیکرون است
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی شیراز ،با اشــاره به اینکه دریافت کامل واکسن،
خصوصا تزریق ُدز سوم راهکاری نجاتبخش در مواجهه با ...

مرگ بر اثر کرونا در فارس به صفر رسید
طی  ۲۴ســاعت خوشــبختانه هیچ مورد فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹-در
استان فارس گزارش و ثبت نشده است ...
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معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا (ص) :

برای آموختن از مکتب سردار سلیمانی باید مرام او را بشناسیم
ایرنـا :همـرزم شـهید سـلیمانی گفت:انتخـاب راه درسـت در زندگـی و
میـدان سیاسـت از خصوصیـات بـارز شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی بـود
کـه ایـن شـهید را به مقـام و جایگاهـی متعالی رسـاند و برای اینکـه بتوانیم
در مکتـب قاسـم سـلیمانی بیاموزیـم و شـاگردی کنیـم بایـد مـرام وی را
بشناسـیم.
سـردار جعفر اسـدی در دومین سـالگرد شـهادت شهید سـپهبد حاج قاسم
سـلیمانی کـه در شـاهچراغ(ع) شـیراز برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :سـردار
سـلیمانی بـه خداونـد متعـال و راهـی کـه انتخاب کـرده بود ایمان داشـت.
هیچـگاه دسـت خـود را جلـو کسـی دراز نکـرد و تنهـا جایـی که گـردن کج
می کـرد در پیشـگاه خداونـد متعـال بـود .وی بـه کاری که انجـام می داد و
بـه عاقبـت کار خـود ایمان داشـت.
معـاون بازرسـی قـرارگاه مرکزی خاتـم االنبیـا (ص) ادامـه داد:انتخاب در
زندگـی مقولـه بسـیار مهمی اسـت کـه نقـش بسـزایی در نتایـج حاصـل از
تصمیمـات و جایـگاه نهایـی مـا در جامعـه دارد و بـرای مـن جـای سـوال
داشـت کـه از چـه زاویـه ای باید به حاج قاسـم سـلیمانی نـگاه کنیم و حاج
قاسـم کـه بـود ،چه کـرد کـه اینچنیـن شـد .اولین موضوعـی که بـه ذهنم
رسـید انتخـاب بـود .اولیـن راه حـاج قاسـم،انتخاب بود.
همـرزم شـهید سـلیمانی اضافـه کرد:میتـوان گفـت انتخـاب کـردن یکی
از مهمتریـن مـواردی اسـت کـه باعـث شـد شـهید سـلیمانی بـه ایـن مقام
و جایـگاه برسـد .حتـی در زمانـی کـه بـه قاسـم سـلیمانی گفتنـد نمی توانی
در سـپاه فعالیـت کنـی امـا او انتخـاب خـود را کـرده بـود و گفت کـه اگر به
درد سـپاه نمی خـورم ،بسـیجی خواهـم شـد .بـا اصـرار و پشـت کار تلاش
کـرد تا وارد سـپاه شـود.
اسـدی گفت :قاسـم سـلیمانی با شـجاعت ترامـپ را قمارباز نامیـد و گفت
«ترامـپ قماربـاز! خـودم حریف تو هسـتم» .ایـن در حالی بود که بسـیاری
از سیاسـتمداران مـا جرأت نداشـتند این عبـارت را به زبـان بیاورند و معتقد
بودنـد کـه اگـر ترامـپ اراده کنـد یک سـاعته کـن فیکـون خواهد کـرد .اما
در ایـن عالـم قدرتـی باالتر از همه قدرتهاسـت.
وی اضافـه کـرد :مـن در پاسـخ بـه کسـی کـه از بنـده پرسـید نتیجـه
مذاکـرات چـه میشـود گفتـم حضـرت امـام (ره) آمریـکا را بهتـر از هـر
کسـی می شـناخت و بهتریـن واژه در عالـم را بـرای توصیـف آمریـکا بـه
کار بـرد .حضـرت امـام (ره) فرمودنـد آمریـکا شـیطان بـزرگ اسـت و ایـن
جـای سـؤال دارد کـه آیـا مذاکـره با شـیطان میتوانـد نتیجه مثبتـی در پی
داشـته باشـد؟
وی افزود:عـزت و شـرف ایـران مدیون حضرت امام (ره) اسـت که کشـتی
انقلاب را بـه سـمت فلاح و رسـتگاری هدایـت می کند.امـام فرمودند که
مـا در جنـگ دشـمن خودمـان را شـناختیم و انقلاب خودمـان را بـه دنیـا
ثابـت کردیـم و فهمیدیـم کـه باید روی پـای خودمان بایسـتیم.
اسـدی گفـت :فرماندهـی کل قـوا در ابتـدای جنـگ بـه فردی ابالغ شـده

بـود کـه تمـام تلاش خـود را بـرای ایجـاد انشـقاق میـان سـپاه و ارتـش به
کار گرفـت و در آن زمـان سـپاه تشـکیالتی بـه نـام تیپ و لشـکر نداشـت و
بـا محورهـا برنامـه را پیگیـری می کرد و پس از دو سـال با فـرار آن فرمانده
خبیـث و در کنـار بـرادران ارتشـی حصر آبادان شکسـت و همـان جا تیپ و
لشـکرها را ایجـاد کردنـد و یـک تیپ هم شـهید سـلیمانی راه انـدازی کرد.
همـرزم شـهید سـلیمانی بیـان کرد :حـاج قاسـم سـلیمانی در کربالی پنج
از کانـال پـرورش ماهـی کـه حـدود  ۳۰کیلومتـر طـول و ۲کیلومتـر عـرض
داشـت دور بصـره را تصـرف کـرد و پـس از جنگ نیز کار را رهـا نکرد و تمام
تلاش خـود را به کار گرفت تا سیسـتان و بلوچسـتان و هرمـزگان را از لوث
وجود اشـرار رهـا کند.
وی افزود :سـردار سـلیمانی سـال  ۷۶فرمانده سـپاه قدس شد و در بالکان
بـا دشـمنان درگیـر شـد.در جنـگ  ۳۳روزه حزب اللـه هم نیروی حـزب الله
توانسـت بـا اتـکا بـه همین قـدرت پیروز شـود و موفق شـد در مقابـل ارتش
رژیـم صهیونیسـتی را کـه ظرف شـش روز توانسـته بود ارتش چند کشـور را
متالشـی کنـد ،سـربلند بیرون بیایـد و این ارتش را متالشـی کند.
سـردار اسـدی عنـوان کرد :همـه خبیثان در سـوریه اعالم کردند که بشـار
اسـد بایـد ظـرف یـک هفتـه بـرود و مـا آمدیـم کـه دولـت اسلامی عراق و
شـام را برپـا کنیـم امـا با گذشـت دو سـال نتوانسـتند کاری از پیـش ببرند و
حاجقاسـم پـس از چهار سـال توانسـت سـوریه را از محاصره نجـات بدهد.
وی گفـت :سـردار سـلیمانی در دوران هشـت سـال دفاع مقـدس کارهای

ارزشـمندی را بـرای دفـاع و امنیـت کشـور و سـربلندی مقابـل دشـمنان
انجـام داد .ایـن شـهید بزرگـوار در آن دوران از خـود و خانـوادهاش گذشـت
و در مرزهـای کشـور در کنـار ارتـش جمهـوری اسلامی ایران جنگیـد و
پیـروزی نتیجـه زحمـات ایـن شـهید بزرگوار اسـت.
ایـن مراسـم بـا حضـور پیکر یک شـهید دفـاع مقدس آغـاز شـد و در ادامه
این آیین سـرود  ۱۴۰۰شـهید سـلیمانی با همخوانی گروه سـرود اجرا شـد.
همزمـان بـا ایام فاطمیه و دومین سـالگرد شـهادت سـردار دلها ،سـپهبد
شـهید قاسم سـلیمانی مراسـم بزرگداشـت روز مقاومت و سـالگرد شهادت
ایـن سـردار بـزرگ اسلام در روز  ۱۳دیمـاه در حـرم مطهـر حضـرت
شـاهچراغ(ع) برگـزار شـد.
صبحـگاه جمعـه  ۱۳دیماه  ۱۳۹۸سـردار قاسـم سـلیمانی فرمانده نیروی
قـدس سـپاه پاسـداران در حملـه آمریکاییهـا در فرودگاه بغداد به شـهادت
رسـید.در ایـن حملـه همـراه بـا سـردار سـلیمانی ،ابومهـدی المهنـدس
فرمانـده حـزب اللـه عـراق و قائـم مقـام بسـیج مردمی عـراق (الحشـد
الشـعبی) و شـمار دیگـری از رزمنـدگان عراقـی بـه شـهادت رسـیدند.
حملـه فـوق بـه دسـتور مسـتقیم رییـس جمهـوری سـابق ایـاالت متحـده
صـورت گرفـت.
از دهـم تـا شـانزدهم دیماه به عنـوان هفته مقاومت و  ۱۳دی روز شـهادت
سـردار قاسـم سـلیمانی در تقویـم کشـور روز جهانـی مقاومـت نامگـذاری
شـده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دوز سوم واکسن ،تنها راه مقابله با اُمیکرون است
عصرمردم:
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،بـا اشـاره بـه
اینکـه دریافـت کامـل واکسـن ،خصوصا تزریق ُدز سـوم
ُ
راهـکاری نجاتبخـش در مواجهـه بـا سـویه امیکـرون
اسـت ،واکسـن را بـه هیـچ عنـوان جایگزیـن ماسـک
ندانسـت و بـر لـزوم رعایـت شـیوهنامههای بهداشـتی،
تاکیـد کرد.
دکتـر سـید وحیـد حسـینی تاکیـد کـرد :سـرعت بـاالی
ُ
انتشـار سـویه امیکـرون ،می توانـد هرگونـه بـی توجهـی
و سـهل انـگاری نسـبت بـه رعایـت بهداشـت را بـه یـک
بحـران بـزرگ تبدیـل کنـد.
او مهـم ترین تاکید دسـت انـدرکاران مجموعه سلامت
در شـرایط کنونـی را توجـه جـدی بـه توصیه هـای
پیشـگیرانه ،بـه ویـژه اسـتفاده از ماسـک ،حفـظ فاصلـه

فیزیکـی از دیگـران و پرهیـز از هرگونـه دورهمـی و
تجمعـات عنـوان کـرد و از عمـوم مردم اسـتان خواسـت
تـا بـا مشـارکت در ایـن فرآینـد ،حامی سلامت خـود و
اطرافیـان باشـند.
بـه گفتـه سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،در
شـرایط کنونـی الزم اسـت ایمنـی خـود را بـا دریافت هر
سـه دز واکسـن در بازههـای زمانـی اعلام شـده تکمیل
کـرده و بتوانیـم سـطح ایمنـی عمومـی در جامعـه را
افزایـش دهیـم.
حسـینی در ادامـه ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه آمادگـی
مجموعـه سلامت اسـتان ،بـه بررسـی آخریـن وضعیت
ابتلا بـه کرونـا در مناطـق مختلـف اسـتان و وضعیـت
بیمـاران پرداخـت.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیریت سـویه جدیـد کرونـا نیاز به

همدلـی و همراهـی مـردم دارد ،یـادآور شـد :امیکـرون
گونهـای جهـش یافتـه از کرونـا اسـت کـه مقابلـه بـا آن
بـه هوشـمندی و سـطح باالتـری از ایمنـی در جامعـه
نیـاز دارد.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،از افـراد
عالمـت دار و مشـکوک بـه بیمـاری خواسـت تـا در
صـورت بـروز عالئم ،هـر چه سـریعتر به مراکـز منتخب
 ۱۶سـاعته تشـخیص و درمـان سـرپایی کرونـا و یـا
پزشـک خانـواده خـود مراجعـه و از خوددرمانـی پرهیـز
کننـد.
حسـینی تاکیـد کـرد :واکسـن جایگزینـی برای ماسـک
نیسـت و باید همچنان شـیوه نام های بهداشـتی رعایت
شـود تـا ایمـن سـازی جامعـه تکمیـل و از انتشـار ایـن
بیمـاری جلوگیـری شـود.

مرگ بر اثر کرونا در فارس به صفر رسید
عصرمردم:
طـی  ۲۴سـاعت خوشـبختانه هیـچ مـورد فوتـی بـر اثـر
ابتلا بـه بیمـاری کوویـد ۱۹-در اسـتان فـارس گزارش
و ثبـت نشـده اسـت.برپایه آخریـن آمار اعالمی از سـوی
چشم شیشه ای

دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،بـا انجام یـک میلیون و
 ۸۴۴هـزار و  ۴۸۹تسـت تشـخیصی مولکولـی و تسـت
سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان فـارس ،از ابتـدای
شـیوع بیمـاری کروناویـروس تـا صبـح روز دوشـنبه ۱۳

دیمـاه ۵۱۲ ،هـزار و  ۴۸۰بیمـار مثبـت شناسـایی شـده
است.براسـاس ایـن گـزارش آمـاری ،بـا بسـتری ۱۰۶
بیمـار جدیـد طـی  ۲۴سـاعت گذشـته ،هـم اکنـون
 ۵۰۹بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کرونـا در

طبیعت برفی استان فارس  /اردکان

بیمارسـتان های اسـتان فـارس بسـتری هسـتند کـه از
ایـن تعـداد ۸۱ ،بیمـار به دلیل وخامت شـرایط جسـمی،
در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی
دریافـت می کننـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس
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پاسخ استاندار فارس در خصوص تحریف سخنانش در مورد پزشکان
استاندار فارس در خصوص تحریف سخنانش در مورد جامعه پزشکی ،واکنش نشان
داد و گفت :رویکرد اندک پزشکان انحصار طلب را نباید به ...
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بلندترین آبشار فصلی خاورمیانه جاری شد
آبشــار زیبای «تارم» در شهرستان نی ریز اســتان فارس به عنوان بلندترین آبشار
فصلی خاورمیانه در پی بارش های چند روز اخیر جاری شد ...

ویژه برنامه های تشییع پیکر  9شهید در فارس
ایرنـا :پیکرهـای پـاک پنـج شـهید گمنـام روز پنجشـنبه  16دیمـاه همزمـان
بـا سـالروز شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا (س) در پنـج نقطه از اسـتان فارس
آرام میگیرنـد کـه در ایـن میـان ،پـارک علـم و فنـاوری اسـتان در شـیراز از
عمـوم مـردم بـرای شـرکت در آییـن بدرقـه یـک شـهید گمنـام در ایـن مرکـز
علمی دعـوت بـه عمـل آورد.
پیکرهـای پـاک پنـج شـهید گمنام و چهار شـهید شناسـایی شـده دوران دفاع
مقـدس پنجشـنبه نهـم دیماه جـاری همزمان با سـالروز حماسـه نهم دیماه
روز بصیـرت و میثـاق امـت بـا والیـت با اسـتقبال مردم و مسـئوالن وارد شـیراز
شـد و از آن زمان تاکنون ،شـهرها و مناطق مختلف اسـتان در ایام سـوگواری
سـالروز شـهادت حضـرت فاطمه زهـرا (س) بـا میزبانی این پیکرهـای مطهر،
معطـر بـه عطر ایثار و شـهادت شـده اند.
بنـا بـر برنامـه اعالمـی ،پیکرهای مطهـر پنج شـهید گمنام قرار اسـت در پارک
علـم و فنـاوری ،مرکز پشـتیبانی نیـروی دریایی سـپاه ،پادگان هوافضای سـپاه
و پـادگان امـام علـی (ع) در شـیراز و همچنیـن پـادگان  ۰۷کازرون بـا بدرقـه
مردمـی آرام گیرنـد و پیکرهـای مطهـر چهـار شـهید شناسـایی شـده نیـز در
شـیراز ،قیروکارزیـن و خفـر بـه خاک سـپرده شـوند.
مـردم شـیراز شـامگاه چهارشـنبه  ۱۵دی همزمـان بـا شـب سـالروز شـهادت
حضـرت زهـرا (س) در حـرم مطهـر حضـرت احمد بن موسـی شـاهچراغ (ع)
بـا پیکرهـای مطهـر این شـهدا وداع و سـاعت هشـت صبـح روز پنجشـنبه ۱۶
دیمـاه ،از ایـن حـرم مطهـر ،پیکرهـای مطهـر شـهدا را تشـییع خواهنـد کرد.
در همیـن پیونـد ،رئیـس پـارک علـم و فنـاوری فـارس بـا اشـاره بـه فرمایشـات
حضـرت امـام خمینـی (ره) دربـاره اینکـه تربـت پـاک شـهیدان تا قیامـت مزار
عاشـقان و عارفـان و دلسـوختگان و دارالشـفای آزادگان خواهـد بـود ،گفـت:
در ایـام سـوگواری شـهادت حضـرتزهـرا (س) ،محیـط پـارک علـم و فناوری
فـارس عطرآگیـن از حضـور پیکـر پاک یک شـهید گمنام دفاع مقـدس خواهد
شد .
امیـن ذوالقـدر افزود :از سـاعت  ۹صبح پنجشـنبه  ۱۶دیماه ،مراسـم تشـییع
و خاکسـپاری پیکـر شـهید در محـل پارک انجام خواهد شـد.
ذوالقـدر گفـت :ایـن مراسـم بـا حضـور مدیـران فرهنگـی و سـتادی اسـتان،
مـردم شـهید پـرور شـیراز ،اسـاتید و مدیـران دانشـگاهی و کارآفرینـان مسـتقر
در پـارک برگـزار خواهـد شـد.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری فـارس گفـت :از عالقه منـدان به حضـور در این
مراسـم بـرای اسـتقبال از پیکـر مطهـر و آسـمانی شـهید گمنام بـه آدرس بلوار
دکتـر حسـابی ،شـهرک آریـن – پـارک علـم و فنـاوری فـارس دعـوت بـه عمـل
میآیـد.

بـه گـزارش ایرنـا ،پیکرهـای پـاک پنج شـهید گمنـام و چهار شـهید شناسـایی
شـده دوران دفـاع مقـدس پنجشـنبه نهـم دیمـاه جـاری همزمـان بـا سـالروز
حماسـه نهـم دیمـاه روز بصیـرت و میثـاق امـت بـا والیـت بـا اسـتقبال مـردم
و مسـئوالن وارد شـیراز شـد و از آن زمـان تاکنـون ،شـهرها و مناطـق مختلف
اسـتان در ایـام سـوگواری سـالروز شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا (س) بـا
میزبانـی ایـن پیکرهـای مطهـر ،معطـر بـه عطـر ایثـار و شـهادت شـده انـد.
بنـا بـر برنامـه اعالمـی ،پیکرهای مطهـر پنج شـهید گمنام قرار اسـت در پارک
علـم و فنـاوری ،مرکز پشـتیبانی نیـروی دریایی سـپاه ،پادگان هوافضای سـپاه
و پـادگان امـام علـی (ع) در شـیراز و همچنیـن پـادگان  ۰۷کازرون بـا بدرقـه
مردمـی آرام گیرند.
مـردم شـیراز شـامگاه چهارشـنبه  ۱۵دی همزمـان بـا شـب سـالروز شـهادت
حضـرت زهـرا (س) در حـرم مطهـر حضـرت احمد بن موسـی شـاهچراغ (ع)
بـا پیکرهـای مطهـر این شـهدا وداع و سـاعت هشـت صبـح روز پنجشـنبه ۱۶
دیمـاه ،از ایـن حـرم مطهـر ،پیکرهـای مطهـر شـهدا را تشـییع خواهنـد کرد.

در همیـن پیونـد ،رئیـس پـارک علـم و فنـاوری فـارس بـا اشـاره بـه فرمایشـات
حضـرت امـام خمینـی (ره) دربـاره اینکـه تربـت پـاک شـهیدان تا قیامـت مزار
عاشـقان و عارفـان و دلسـوختگان و دارالشـفای آزادگان خواهـد بـود ،گفـت:
در ایـام سـوگواری شـهادت حضـرتزهـرا (س) ،محیـط پـارک علـم و فناوری
فـارس عطرآگیـن از حضـور پیکـر پاک یک شـهید گمنام دفاع مقـدس خواهد
شـد.امین ذوالقـدر افـزود :از سـاعت  ۹صبـح پنجشـنبه  ۱۶دیمـاه ،مراسـم
تشـییع و خاکسـپاری پیکـر شـهید در محـل پـارک انجـام خواهد شـد.
ذوالقـدر گفـت :ایـن مراسـم بـا حضـور مدیـران فرهنگـی و سـتادی اسـتان،
مـردم شـهید پـرور شـیراز ،اسـاتید و مدیـران دانشـگاهی و کارآفرینـان مسـتقر
در پـارک برگـزار خواهـد شـد.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری فـارس گفـت :از عالقـه منـدان بـه حضـور در
ایـن مراسـم بـرای اسـتقبال از پیکـر مطهـر و آسـمانی شـهید گمنام به نشـانی
ایـن پـارک واقـع در شـیراز ،بلـوار دکتـر حسـابی ،شـهرک آرین دعـوت به عمل
میآیـد.

در پی بارشهای چند روز اخیر؛

بلندترین آبشار فصلی خاورمیانه جاری شد
مهر:آبشـار زیبـای «تـارم» در شهرسـتان نی ریز اسـتان
فـارس بـه عنـوان بلندتریـن آبشـار فصلـی خاورمیانـه در
پـی بارش هـای چنـد روز اخیـر جاری شـد.
آبشـار زیبـای تـارم نـی ریـز یکـی از آبشـارهای فصلـی
اسـتان فـارس اسـت کـه در فاصلـه  ۵کیلومتـری شـهر
نـی ریـز واقـع شـده اسـت.
ایـن آبشـار فصلـی که بـه عنـوان بلندترین آبشـار فصلی
منطقـه خاورمیانـه شـناخته میشـود در فاصلـه ۲۰۰
کیلومتـری شـهر شـیراز قـرار گرفتـه اسـت.
آبشـار تـارم شـهر نـی ریـز در حـدود  ۱۱۵متـر ارتفـاع
داشـته و آب آن پـس از پاییـن آمـدن از بلنـدای کـوه
قبلـه در قالـب یـک رودخانـه جـاری شـده و همـراه بـا
آب چشـمههای جوشـیده از دل زمیـن از میـان انبـوه
درختـان جنگلـی و صخرههای سـنگی کوچـک و بزرگ
عبـور میکنـد کـه صحنههـای زیبایـی را خلـق میکند.

ایـن رودخانـه در ادامـه مسـیر خـود از میـان باغهـای

گـردو ،بـادام و انجیـردر درهای سرسـبز عبـور میکنـد.

آبشـار زیبـای تـارم از چشـمههای جوشـیده از دل کـوه
قبلـه ،کـه در امتـداد رشـته کـوه زاگـرس قـرار گرفتـه
اسـت ،و بارشهـای فصلـی جـان میگیرد ایـن رودخانه
زیبـا در ادامـه مسـیر حرکـت خـود آبشـارهای کوچـک
متعـددی را بـه وجـود مـیآورد کـه بـر زیبایـی هـر چـه
بیشـتر ایـن منطقـه میافزایـد.
آبشـار فصلـی تـارم هر سـاله بـا شـروع بارشهـای بهاره
و همچنیـن آب شـدن بـرف دامنـه کوههـا و جوشـیدن
آب از دل زمیـن در فصـول پربـارش بـار دیگـر از نـو
متولـد میشـود .آبشـار فصلـی تـارم در فصول خشـک و
ً
کـم بـارش تقریبـا خشـک میشـود و گاه تنهـا یـک آب
ً
باریکـه از آن بـه چشـم میخـورد .آبشـار تـارم تقریبـا از
هـر نقطـهای از شـهر نـی ریـز رؤیـت میشـود و یکـی از
تفرجگاههـای اصلـی مردمـان شـهر نی ریز و شـهرهای
اطـراف اسـت.

حمید رضا جالیر سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس شد
عصرمردم:
مراسـم تکریـم احمـد رضـا خسـروی مدیرعامل سـابق و
معارفـه حمیـد رضـا جالیـر بـه عنوان سرپرسـت شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس بـا حضـور مدیرعامـل
و سـایر مقامـات ارشـد شـرکت توانیـر ،مدیـرکل دفتـر
مدیریـت بحـران اسـتانداری فـارس  ،مدیـران عامـل
شـرکت های صنعـت بـرق اسـتان فـارس ،رئیـس
مجتمـع عالی آمـوزش و پژوهشـی فارس ،دبیر شـورای
فرهنگـی صنعـت آب و برق فارس و جمعـی از مقامات،
معاونیـن ،مدیـران و کارکنـان شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان فـارس در سـالن اجتماعـات ایـن شـرکت برگـزار
شد .
در ایـن مراسـم کـه بـه صـورت ویدئوکنفرانسـی بـا
مرکـز پایـش توانیـر برگزارگردیـد ،مدیـر عامـل شـرکت
توانیـر بـا تسـلیت بـه مناسـبت فرارسـیدن ایـام فاطمیـه
و گرامیداشـت دومیـن سـالگرد شـهادت سـردارحاج
قاسـم سـلیمانی ،مهمتریـن ویژگـی کار در صنعـت بـرق
را خدمتگـزاری خالصانـه عنـوان کـرد .آرش کـردی،
خدمـت در صنعـت بـرق را کاری حسـاس و مهـم عنوان
کـرد و افـزود :كسـي كـه در صنعـت بـرق كار مـي كنـد
بايـد از خودگذشـته باشـد .چرا كـه زندگي و حيـات مردم
بـه بـرق وابسـته اسـت و هيـچ نقصـي پذيرفتني نيسـت.
وی ،اظهـار داشـت :صنعـت بـرق ،تاکنـون توانسـته
علـی رغـم تمامی مشـکالت و چالش هـا در عرصـه
خدمـت گـزاری صادقانـه به مـردم و تامین بـرق مطمئن
و پایـدار رکوردهایـی را از خـود برجـای گـذارد و به عنوان
یـک الگـوی موفـق در امـر توسـعه و ظرفیـت سـازی در
کشـور مطرح گـردد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خود با بیـان اینکه
مدیـران بایـد دوران مدیریـت خـود را بـه عنـوان فرصتی
مغتنـم جهـت خدمتگـزاری بـه مـردم بداننـد ،ابـراز
داشـت :تالش هـای مجموعـه صنعـت بـرق کشـور در

جهـت بهره منـدی مصرف کننـدگان از خدمـات صنعت
بـرق و کاسـتن از بـروز بحـران در ایـن عرصـه اسـت.
مديرعامـل توانيـر فعاليـت و مسـئوليت در شـركت هاي
توزيـع را سـخت و مهـم عنـوان كـرد و يـادآور شـد:
کارکنـان صنعـت بـرق تاکنـون از تمامی بحرانهـا
سـربلند بیـرون آمـده انـد کـه امیدواریـم بـرای تابسـتان
سـال  1401نیـز بتوانیم بـا همدلي ،همفكـري و تالش
جمعـي ،مشـكالت تاميـن بـرق را مرتفع سـازیم تا خللی
در امـور مـردم شـریف کشـور ایجـاد نشـود.
مديرعامـل توانيـر تصريـح كـرد :بايـد كوچكتريـن
فرصت ها احصا شـود و اقدامات مشـخص شـده توسـط
وزارت نيـرو و شـركت مـادر تخصصـي ،قدم به قـدم اجرا
شـود تـا دچـار نقـص در اجـرا و پيـاده سـازي برنامه هـا
نشـويم.
مدیرعامـل شـرکت توانیـر ،همچنیـن در سـخنان خـود
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس را از جملـه

شـرکت های موفـق و پیشـرو در امـر مدیریـت مصـرف
بـرق و اجـرای برنامه هـای پیـک بـار در تابسـتان عنوان
کـرد و بیـان داشـت :ایـن شـرکت توانسـته اسـت در
سـال های اخیـر در زمینـه برنامه هـای پیـک بـار و
مدیریـت مصرف ،عملکرد بسـیار مطلوبی داشـته باشـد.
کـردی از زحمـات چند سـاله احمد رضا خسـروی تشـکر
کـرد و بـا معرفـی حمیدرضـا جالیر بـه عنوان سرپرسـت
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،خاطر نشـان
کـرد :ایشـان نیـز از بدنـه شـرکت بـرق و بـا سـابقه
فعالیتهـای تخصصـی درخشـان اسـت و امیـد مـیرود
بـا فعالیـت موثـر در ایـن حـوزه شـاهد رشـد و شـکوفایی
دوچنـدان فعالیتهـای شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان فـارس باشـیم.
در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم ،مدیرعامـل سـابق
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس نیـز نيـز
بـا اشـاره بـه شـرايط سـخت و چالش هـاي فعاليـت
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در شـرکت توزيـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس گفـت:
برخلاف تصـور عمـوم ،بيشـتر مناطق فـارس در منطقه
گرمسـير يـك قـرار دارد كـه هميـن موضـوع مديريت بـار
را سـخت تـر مـي كنـد .احمدرضـا خسروی،کسـب
موفقیت هـای متعـدد بدسـت آمـده در ایـن شـرکت را
نتیجـه همدلـی و تلاش شـبانه روزی کارکنـان مطـرح
کـرد و افـزود :تلاش و سـخت کوشـی کارکنـان خـدوم
سـبب شـده اسـت تـا در طـی چنـد سـال اخیـر ایـن
شـرکت دسـتاوردهای قابـل مالحظـه ای داشـته باشـد
و بـا وجـود چالش هـا و مشـکالت بـه موفقیت هایـی در
عرصه هـای مختلـف دسـت یابـد.
سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان فـارس نیز
طـی سـخنانی صنعـت بـرق را یکـی از مهم تریـن ارکان
توسـعه و پیشـرفت کشور دانسـت و بیان داشت :ارتقای
شـاخص های صنعـت بـرق می توانـد نقـش بسـزایی در
رضایـت مـردم داشـته باشـد .حمیدرضـا جالیر ،شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس را جـزو شـرکت های
خدمـت رسـان برتـر در سـطح اسـتان و کشـور دانسـت
و ابـراز امیـدواری نمـود بـا بهره گیـری از سـرمایه نیروی
انسـانی ،بـه عنـوان مهمتریـن منبـع رشـد سـازمان و
حمایـت مسـئوالن اسـتانی و مدیـران ارشـد صنعـت
بـرق ايـن مسـئوليت سـنگين را با تلاش جمعـي در اين
شـركت بـه سـرانجام برسـانيم و تاميـن بـرق مطمئـن و
پايـدار را تـداوم ببخشـيم.
در ایـن مراسـم ،حکـم انتصـاب حمیدرضـا جالیـر بـه
عنـوان سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
فارس به ایشـان ابلاغ و از زحمات احمدرضا خسـروی،
قدردانـی بـه عمـل آمـد.
گفتنـي اسـت ،حمیـد رضـا جالیـر ،پيـش از ايـن بـه
عنـوان معـاون بهرهبـرداري و دیسـپاچینگ شـركت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس مشـغول بـه فعاليـت
بـوده اسـت.

ویژه برنامه های تشییع پیکر  9شهید در فارس
پیکرهای پاک پنج شهید گمنام روز پنجشنبه  16دیماه همزمان با سالروز شهادت
حضرت فاطمه زهرا (س) در پنج نقطه از استان فارس آرام ...

پاسخ استاندار فارس
در خصوص تحریف سخنانش در مورد پزشکان
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس در خصـوص تحریـف سـخنانش در مـورد جامعـه پزشـکی،
واکنـش نشـان داد و گفـت :رویکـرد انـدک پزشـکان انحصار طلـب را نباید به
جامعه شـریف پزشـکی تعمیـم داد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه چنـدی پیـش در جلسـه ای کـه با حضـور تعدادی
از کارگـران زحمتکـش و تشـکل های کارگـری اسـتان برگـزار شـد حضـور
یافـت کـه در ایـن جلسـه یکـی از کارگـران بـا گالیـه و انتقـاد از دسـتمزد
پزشـکان  ،اظهارداشـت :یکـی از پزشـکان متخصـص خـود را دارای دسـت
شـفابخش دانسـته و بـه جـای مبلـغ دسـتمزد قانونـی ،تقاضـای  ۹۰میلیـون
تومـان هزینـه بـه صـورت زیرمیـزی کـرده و مدعـی شـده اسـت کـه اگـر نتواند مبالـغ بـاال از بیمـاران بگیـرد ،از
کشـور خـارج خواهـد شـد
اسـتاندار فـارس در پاسـخ بـه ایـن گالیـه گفتـه بـود که ایـن افراد بایـد مطابق بـا تعرفه هـای قانونی عمـل کرده و
تهدیـد به مهاجـرت نکنند.
برخـی رسـانه های معانـد نیـز بـا تحریـف و منقطـع کـردن سـخن اسـتاندار فـارس ،ایـن گونـه بـه مخاطـب القـا
کردنـد کـه دکتـر ایمانیـه موافـق مهاجرت همه پزشـکان اسـت! در حالی که منظور اسـتاندار فـارس تنها آن عده
اندکـی بـوده کـه یـا دسـتمزد باالتـر از تعرفـه قانونـی طلـب می کننـد یا اینکـه مـدام در شـیپور «تهدیـد مهاجرت
از کشـور» می دمنـد.
اسـتاندار فـارس در ایـن رابطـه و در تشـریح موضـوع مذکـور گفـت :بنـده در سـخنان خـود گفتـه بـودم برخـی از
پزشـکان کـه تعـداد بسـیار اندکـی از جامعه بزرگ و شـریف پزشـکی تشـکیل می دهنـد ،توقع دسـتمزدهای چند
ده میلیونـی بابـت یـک عمـل جراحـی دارنـد کـه ایـن امـر خلاف قانـون و تعرفه های مصوب اسـت.
ً
او افـزود :وقتـی بـه ایـن افـراد تذکـر داده می شـود،بعضا شـنیده یـا دیـده می شـود کـه تهدیـد بـه مهاجـرت از
کشـور می کننـد کـه بایـد گفت عدم فعالیـت اینگونه افـراد معدود ،فرصـت فعالیت را بـرای فعالین فهیـم و مردم
دوسـت و دانشـمند جامعـه پزشـکی و همـکاران جـوان بهتـر فراهـم می کنـد و گالیه هـای موجـود بـه جامعـه
ً
پزشـکی کـه عمدتـا بـه دلیـل عملکـرد آن تعـداد محـدود اسـت را کاهش جـدی خواهـد داد.
ً
ایمانیـه اضافـه کـرد :ایـن انـدک شـمار پزشـکان ظاهـرا خـود را در درمـان برخـی بیماری هـا منحصـر بـه فـرد
می داننـد کـه بـاز هـم بایـد گفـت دوران منحصـر بـه فـرد بـودن بـا حضـور خیـل کثیـری از پزشـکان متخصص
تمام شـده اسـت.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه اکثریـت جامعه پزشـکی به ویـژه پزشـکان عمومی با مشـکالت متعـددی مواجه
هسـتند امـا متعهدانـه و طبـق قانـون بـه وظیفـه خـود عمـل می کنند ،افـزود :ما همیشـه قـدردان ایـن عزیزان
هسـتیم و بـا جدیـت بـه دنبـال حـل مشـکالت آنها خواهیـم بود و نبایـد دیـدگاه عده محـدودی از پزشـکان را به
پای کل جامعه پزشـکی کشـور گذاشـت.
اسـتاندار فـارس در پایـان بـر لـزوم باالبـردن سـواد رسـانه ای نیـز تاکیـد کـرد و گفـت :امـروز در جنـگ نرمی که
دشـمن بـا ابـزار رسـانه علیه کشـور و به ویـژه دولت انقالبـی راه انداخته ،باید مجهز به سـواد رسـانه ای بود وگرنه
آنهـا مسـائل را «نـه آن گونـه کـه هسـت بلکـه آن گونـه آنهـا می خواهند» ،بـه مخاطب خـود عرضـه می کنند لذا
بایـد هوشـیار بود و اسـیر جو سـازی آنها نشـد.

مواکب اربعین حسینی فارس در کرمان مستقر شدند
ایرنـا :رئیـس سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات اسـتان فـارس اعلام کرد:بـرای برگـزاری هرچـه باشـکوهتر
مراسـم سـالگرد شـهادت شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده قهرمـان نیـروی قـدس و خدمـت رسـانی بـه
شرکت کنندگان در این مراسم،پنج موکب اربعین حسینی فارس در استان کرمان مستقر شدند.
اسـکندر قاسـمی بیان داشت:سـردار شـهید سـلیمانی پایه گذار مواکب ایرانی برای خدمت رسـانی به عاشـقان
و شـفیتگان اهـل بیـت عصمت و طهـارت (ع) بود.
وی اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه سـالگرد شـهادت سـردار دلهـا ،پنـج موکـب اربعیـن حسـینی اسـتان فـارس از
شهرسـتان های اقلید،فسـا و شـیراز ،همچـون سـال گذشـته بـرای خدمـت رسـانی به زائـران قبور مطهر سـردار
شـهید سـلیمانی و سـردار شـهید پورجعفـری درخیابـان منتهـی بـه گلـزار شـهدای کرمـان مسـتقر شـده انـد.
قاسـمی ادامه داد :توزیـع صبحانه،توزیـع چـای و دمنـوش و همچنیـن ایجـاد فضـای اسـتراحت موقـت بـرای
شـرکت کننـدگان در مراسـم از جملـه خدمـات مواکـب اسـتان فـارس اسـت.
وی بیـان کـرد :مواکـب اسـتان فارس تا روز شـهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شـهر کرمان مسـتقر خواهند
بود.

انتقال بخشی از بازرسان صمت فارس به جهادکشاورزی
ایسـنا :رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت فـارس اعلام کـرد کـه بـا توجـه بـه واگـذاری اختیـارات ایـن
سـازمان در بحـث نظـارت بـر بخشـی از بـازار ،شـماری از نیروهـای بازرسـی صمـت بـه جهـاد کشـاورزی منتقل
شدند.
حمیدرضـا ایـزدی دوشـنبه  ۱۳دی در جمـع خبرنگاران با بیان اینکه سـازمان صمت آماده همـکاری همه جانبه
و انتقـال تجربیـات خـود در حـوزه کنتـرل بازار به جهاد کشـاورزی اسـت ،گفت :با توجـه به دسـتورالعمل اجرایی
قانـون انتـزاع ،تکالیـف مرتبـط بـا تنظیـم بـازار و واگذاری مسـئولیت نظـارت بر عرضـه محصوالت کشـاورزی به
وزارت جهاد کشـاورزی ،بخشـی از نیروهای بازرسـی سـازمان صنعت ،معدن و تجارت این سـازمان به سـازمان
جهـاد کشـاورزی مامور شـده اند و بـا این سـازمان همـکاری خواهند کرد.
ایـزدی کنتـرل صحیـح بـازار را نیازمنـد توجـه بـه سـه شـاخص اصلـی تامیـن ،توزیـع و نظـارت دانسـت و گفت:
بـا تصمیـم دولـت و در چارچـوب قانـون انتـزاع ،نظـارت بـر حـوزه تولیـدات بخـش کشـاورزی از چرخـه تولیـد تـا
توزیـع در اقلام کاالیـی نظیـر گوشـت مـرغ ،گوشـت قرمز ،گنـدم ،برنـج و تمامی اقلام مرتبط به سـازمان جهاد
کشـاورزی واگـذار شـده و امیدواریـم شـاهد مدیریـت مناسـب بازار توسـط این سـازمان باشـیم.
ایـزدی افـزود :سـازمان صمـت آمـاده همـکاری همـه جانبـه و انتقـال تجربیـات خـود در حـوزه کنتـرل بـازار به
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اسـت.
بـه گفتـه وی رونـد کنتـرل و نظـارت بـر ورود و خـروج انـواع اقلام کاالیـی در قالـب داده هـای ثبـت شـده در
سـامانههای جامـع تجـارت و جامـع انبارها فراهم اسـت و با اتصال سـامانههای جهاد کشـاورزی به سـامانههای
یـاد شـده ،امـکان رصـد کاالهـای تولیـدی و توزیعـی مرتبـط با جهـاد کشـاورزی مهیا میشـود.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت فـارس گفـت :نظـارت مطلـوب در سـطح عرضـه ،مسـتلزم تامیـن
مناسـب و بـه موقـع اقلام کاالیـی مورد نیاز اسـت و با اجـرای مناسـب ظرفیتهای قانـون انتزاع ،شـرایط برای
رصـد دقیـق نیـاز اسـتان بـه کاالهـای اساسـی در حـوزه کشـاورزی بیـش از پیـش فراهم میشـود.
ایـزدی بـا اشـاره بـه انتقـال بخشـی از نیروهای بازرسـی سـازمان صمت به جهـاد کشـاورزی گفت :ایـن نیروها،
تجربـه سـالها نظـارت بـر بـازار بـه ویـژه در حـوزه کاالهای اساسـی را با خود بـه همـراه دارنـد و می توانند کمک
مناسـبی برای اهداف نظارتی سـازمان جهاد کشـاورزی در سـطح اسـتان باشـند.
رئیـس سـازمان صمـت فـارس خاطرنشـان کـرد که بازرسـان این سـازمان کمـاکان نظـارت بر کاالهـای صنعتی
و معدنـی و خدماتـی را عهدهدار هسـتند.

تسهیالت «دامدار کارت» به دامداران ارسنجان پرداخت میشود
داور یزدانی  /ارسنجان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از پرداخـت تسـهیالت ارزان قیمـت در قالـب دامـدار کارت بـه
دامـداران ایـن شهرسـتان بـا هـدف تامیـن نقدینگـی و سـرمایه در گردش بـرای تهیـه نهادههای دامی خبـر داد.
پیرامـون ایـن مطلـب ،سـیدناصر حسـینی خرمی گفـت :تسـهیالت «دامـدار کارت» بـا اعتبـار  ۲۰ ، ۱۰و ۵۰
میلیـون تومانـی و متناسـب بـا تعـداد دام و ظرفیـت فعالیـت متقاضـی در اختیـار دامـداران قـرار میگیـرد.
ً
وی اظهـار کـرد :تسـهیالت مذکـور ،یکسـاله با نرخ سـود ۱۱درصد بـوده و صرفـا در پایانه های فـروش ()POS
کارگـزاران کارخانههـای خـوراک دام ،تعاونی هـای تولیـد شهرسـتان ،شـرکتهای پشـتیبانی امـور دام و مراکـز
فـروش نهاده هـای دامی کـه توسـط جهـاد کشـاورزی اعلام می شـود قابل اسـتفاده اسـت.
حسـینی خرمـی ،سـرانه تسـهیالت «دامـدار کارت» بـرای هـر رأس دام سـبک را ۳۰۰هـزار تومـان( حداکثـر
۳۳راس) و بـرای هـر دام سـنگین  ۷۰۰هـزار تومان(حداکثـر۲۸راس) اعلام کـرد و گفـت :اسـامی دامداران
واجـد شـرایط مرحلـه اول ایـن تسـهیالت ،توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی از سـامانه سـپند اسـتخراج و بـه
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـال شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ ایـن افـراد می تواننـد با مراجعه به سـامانه سـیتا بـه آدرس  cita.maj.irنسـبت به ثبت نـام دامدار
کارت اقـدام نمـوده و در مرحلـه بعـد بـرای تایید ،بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مراجعه کنند.
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کاهش فعالیتهای کودکان در دوران کرونا
و خطر شیوع مشکالت بینایی

ایســنا :انجمن حرفهای چشمپزشکان آلمان با اشاره به کاهش فعالیتهای تفریحی کودکان
در دوران کرونا از والدین خواسته تا با آنها بیشتر در خارج از خانه وقت بگذارنند چرا که در غیر
این صورت شیوع اختالل نزدیکبینی ،کودکان را تهدید خواهد کرد.
انجمن حرفهای چشمپزشکان آلمان ( )BVAهشدار داد که به دلیل افزایش استفاده کودکان
از تبلت و موبایل در خانهنشینیهای دوران کرونا امکان نزدیکبینشدن آنها افزایش مییابد.
لودگر وولرینگ ،سخنگوی این انجمن گفت :ما هنوز دادهای در این باره در دست نداریم اما
مطالعات قبلی حاکی از احتمال چنین تأثیری است.
وی نور روز را عامل مهمی در جلوگیری از نزدیکبین شــدن کودکان برشمرد و گفت ،حتی
نور کمجان روز بهتر از نور مصنوعی است.
وولرینگ افزود :پیش از همه بازیهای طوالنیمدت با موبایل یا تبلت میتواند به نزدیکبین
شدن کودکان بیانجامد .او به والدین توصیه کرد در دوران کرونا که فعالیتهای تفریحی کودکان
کمتر از سابق شده ،فرزندان خود را بیشتر بیرون ببرند و با آنها در خارج از خانه وقت بگذارنند.

آشنایی با خواص و عوارض رویبوس

تبیان :بیشــتر افراد قهوه را با شــکر ،عسل ،خامه و یا شیر مینوشــند و این میتواند به هر
فنجــان قهوه ۳۵ ،تا  ۲۵۰کالری اضافه کنــد .چای رویبوس هیچ چربی و کربوهیدراتی ندارد و
یکی از خواص آن برای الغری این اســت کــه هورمونهای مربوط به ذخیره چربی در بدن را
مهار میکند .فالوونوئید منحصربهفرد گیاه رویبوس به نام آســپاالتین به کاهش هورمونهای
استرســی که ســبب ایجاد احساس گرسنگی و ذخیره چربی میشــوند کمک میکند و همین
هورمونها با افزایش فشــارخون ،بیماری قلبی ،سندرم متابولیک ،مقاومت به انسولین و دیابت
نوع دوم ارتباط دارند .بهطورکلی رویبوس میتواند جلوی ذخیره چربی در بدن و حتی تشــکیل
سلولهای جدید چربی را بگیرد.
رویبوس بدون کافئین است
چای رویبوس بدون کافئین و به طور طبیعی شیرین است ،بنابراین الزم نیست شکر یا عسل
بــه آن اضافه کنید .ضمن ًا چای رویبوس در طعمهــای گوناگونی وجود دارد ،مانند توتفرنگی،
دارچیــن ،نعنا و مرکبــات .همچنین چای رویبوس  ۱۰۰درصد طبیعی بــوده و هیچ افزودنی و
نگهدارندهای ندارد.
چای رویبوس به این دلیل که کافئین ندارد نوشیدنی مناسبی برای خانمهای باردار ،کودکان
و افرادی است که به کافئین حساسیت دارند .هرچند کافئین فوایدی برای سالمتی دارد اما همهٔ
افــراد میتوانند کافئین را به طور مرتب مصــرف کنند .کافئین میتواند در خواب اختالل ایجاد
کند ،اضطراب را تشدید کند و سبب عوارض فیزیکی مانند عصبی بودن و تپش قلب شود .چای
ســیاه و چای ســبز و قهوه کافئین دارند و چای رویبوس جایگزین خوبی برای افرادی است که
میخواهند مصرف کافئینشان را کاهش بدهند یا ک ً
ال کافئین نخورند.
رویبوس تانین کمی دارد
چای رویبوس دارای تانین بسیار کمی است .تانینها ترکیباتی طبیعی هستند که در بسیاری
از غذاهای گیاهی از جمله چای سیاه و چای سبز وجود دارند .تانینها در جذب آهن بدن اختالل
ایجاد میکنند ،خصوص ًا در مورد آهن غیرهِم که شــکلی از آهن اســت که از غذاهای گیاهی
گرفته میشود.
رویبوس سرشار از آنتیاکسیدان است
چای رویبوس حاوی آنتیاکسیدانهای متعددی است .رویبوس سبز نسبت به رویبوس قرمز
دارای آنتیاکسیدانهای بیشتری اســت .برخی از قابلتوجهترین آنتیاکسیدانها در این چای،
کوئرستین و آسپاالتین هســتند .آنتیاکسیدانها برای سالمت انسان مهماند زیرا جلوی آسیب
زدن رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن را میگیرند.
برای سالمت قلب مفید است
آنتیاکســیدانها از جهت ســامت قلب نیز اهمیت دارند و به همیــن دلیل چای رویبوس
میتواند برای سالمت قلب نیز مفید باشد و کلسترول را کاهش دهد.
افزایش  ،HDLکاهش  LDLو تریگلیسرید
مطالعهای شــش هفتهای نشان داد نوشیدن روزانه تنها  ۶فنجان چای رویبوس توانسته بود
ســطح پلی فنول را به میزان چشــمگیری باال ببرد و سبب افزایش  HDLو کاهش  LDLو
تریگلیسرید شود.
به کنترل دیابت کمک میکند
چای رویبوس میتواند به افرادی که دیابت دارند کمک کند ســطح قند خون خود را تحت
کنترل بگیرند و دچار عوارض بعدی نشوند .آسپاالتین موجود در رویبوس به افراد دیابتی کمک
میکند ریســک التهاب عروقی و تصلب شــرایین را نیز کاهش دهند .این دو فاکتور در ابتال به
مشکالت قلبی نقش دارند.
افرادی که دیابت دارند دو تا چهار برابر بیشــتر از کســانی که دیابت ندارند ممکن است در
اثر بیماری قلبی جان خود را از دســت بدهند .تحقیقات نشان میدهد آسپاالتین برای سرکوب
التهاب عروق ناشی از فشارخون باال مفید است.
رویبوس به کنترل وزن کمک میکند
چای رویبوس همانطور که گفتیم بدون کالری است و میتواند نوشیدنی بسیار خوبی برای
کسانی باشد که سعی دارند وزن کم کنند .طبق یافتهها ،چای رویبوس با افزایش سطح لپتین به
کنترل وزن کمک میکند .لپتین هورمونی است که اشتها را کنترل کرده و سیگنالهایی به بدن
میفرســتد که اعالم میکنند غذایی که خوردید کافی است .ضمن ًا چای رویبوس جلوی تشکیل
سلولهای جدید چربی را میگیرد و به متابولیسم چربی سرعت میدهد.
مطالعهای نشــان داده چای رویبوس این پتانسیل را دارد که با اثرگذاشتن بر تعادل انرژی و
نحوهٔ استفاده از چربی برای انرژی نیز سبب کاهش وزن شود.
رویبوس به گوارش کمک میکند
وجــود فالوونوئیدهایی مانند کوئرســتین ،لوتئولین و دیگر فالوونوئیدهــا دلیلی برای تأثیر
رویبوس روی سیستم گوارش هستند .مطالعات نشان میدهند چای رویبوس میتواند اسهال و
ترشحات اسید معده را کاهش دهد و اسپاسمهای عضالنی معده را تسکین دهد.
برای پیشگیری از سرطان مفید است
هرچند ایجاد ســرطان فرایندی بســیار پیچیده است اما این مســئله آشکار است که آسیب
اکسیداتیو بهطورکلی با رادیکالهای آزاد مرتبط بوده و عامل ایجاد سرطان است .مطالعات نشان
دادهاند کوئرســتین و لوتئولین که دو فالوونوئید موجود در گیاه رویبوس میباشــند ،رشد تومور
سرطانی را مهار کرده و باعث نابودی سلولهای سرطانی میشوند.
کاهش چین و چروکهای صورت
استفادهٔ موضعی از چای رویبوس میتواند برای بهتر شدن ظاهر پوست و کاهش چینوچروک
مفید باشد .محققان دریافتند نوشیدن چای رویبوس از جهت کاهش چینوچروک تأثیری ندارد و
فقط استفادهٔ موضعی از آن میتواند چینوچروکها را کاهش دهد.
طرز تهیه چای رویبوس
چای رویبوس را میتوانید مانند چای ســیاه ،سرد یا گرم مصرف کنید .برای اینکه از خواص
رویبوس بیشــترین بهره را ببرید ،آن را طبق دستورالعمل روی بسته دم کنید .اجازه دهید چای
دستکم  ۵دقیقه دم بکشد و آن را همانطور ساده یا با شیر یا عسل بنوشید.
چای رویبوس به این دلیل که کافئین ندارد میتواند نوشــیدنی خوبی برای قبل از خواب هم
باشد بدون اینکه اختاللی در خوابتان ایجاد کند.
چقدر باید چای رویبوس بنوشید؟
کارشناســان میگویند در کنار یک رژیم غذایی سالم و متعادل میتوانید در روز تا  ۶فنجان
چای رویبوس بنوشید و این میزان میتواند بیشترین فواید این گیاه را از جهت سالمتی و کاهش
وزن به بدنتان برساند.
عوارض جانبی چای رویبوس
مطالعهای نشــان داد رویبوس ممکن است به ندرت در برخی افراد باعث آسیب کبدی شود.
در تحقیقی دیگر نیز مشــخص شد نوشــیدن مقادیر زیاد چای رویبوس ممکن است به کلیهها
آسیب برساند.
عالوه بر این مصرف طوالنیمدت چای رویبوس ممکن اســت تغییرات کوچکی در سیستم
تولیدمثل ایجاد کند و بر باروری تأثیر منفی بگذارد.
افراد مبتال به ســرطانهای مرتبط با هورمون ،مانند سرطان سینه ،نیز باید در نوشیدن چای
محتاط باشند.
اثرات آنتیاکســیدانی چای رویبوس برای اکثر افراد مفید اســت ،اما برای کسانی که تحت
شیمیدرمانی هستند ،ممکن است اثربخشی داروهای خاصی را کاهش دهد.
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باشــگاه خبرنگاران :بسیاری از عادتهای اشتباه
وجود دارد که از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد اما
پژوهشهای جدید هر روز مطالب جدیدی را کشف
میکنند که ما خالف آن را درست پنداشته و یا آن را
از مسائل قطعی به شمار میآوردیم .یکی از این موارد
که اکثر ما آن را انجام میدهیم ،شســتن مرغ است.
بســیاری از ما پیش از پخت مرغ آن را میشوییم اما
یک پژوهش جدید میگوید بهتر اســت مرغ پیش از
پختن شسته نشود؛ چرا که این مسئله میتواند باعث
مسمومیت شود .بسیاری از افراد عادت دارند تا مرغ
را پیــش از پختن به چندین علت بشــویند؛ از جمله
اینکه پدرانشــان این کار را انجام میدادند و بر این
باور بودند باید خون و  ...را از مرغ شســت تا گوشت
دلپذیرتر شــود .اما بر اســاس پژوهشی که به انجام
رسیده ،شســتن مرغ پیش از پخت ،احتمال ابتال به
مسمومیت را افزایش میدهد.
پژوهشگران  ۳۰۰نفر را در آزمایشگاه در حالی که
ران مرغ و ساالد را به همان شکلی که در خانه تهیه
میکردند ،تحت نظر گرفتند و مشــخص شد کسانی

مهر :عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
شهید بهشتی ،در ارتباط با مسیر درست کاهش وزن
و همچنین کم وزنی افراد ،توضیحاتی ارائه داد.
گاللــه اصغری ،نمایــه توده بدنی یــا  BMIرا
شاخصی برای تشخیص وضعیت وزنی افراد برشمرد
و گفت :نمایه توده بدنی یا  BMIحاصل تقسیم وزن
فرد برحسب کیلوگرم بر مجذور قد وی بر حسب متر
است که اگر در بازه  ۱۸.۵تا  ۲۵قرار داشته باشد فرد
دارای وزن مناسب بوده و در طیف سالمت قرار دارد.
وی افزود :در صورتی که  BMIباالی  ۲۵باشد،
فــرد دچار اضافــه وزن و اگر زیر  ۱۸.۵باشــد دچار
کم وزنی است.
این دکتــرای تغذیه به افرادی کــه از کم وزنی
رنــج میبرند توصیه کرد برای پیگیری به متخصص
تغذیه مراجعه کنند و بــه هیچ عنوان راهکارهایی را
که توسط افراد غیر متخصص پیشنهاد میشود برای
افزایش وزن اجرا نکنند.
بــه گفته وی ،کــم وزنی میتواند ارثی باشــد و
والدینی که دارای وزن پایین هســتند ممکن اســت
دارای فرزندانی با وزن پایین باشند البته این موضوع
در مورد چاقی و اضافه وزن نیز مصداق دارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تاکید کرد :اگر فردی قب ً
ال دارای وزن مناسبی
بوده و هم اکنون دچار کاهش وزن شــده است باید
دالیل این تغییر حتم ًا مورد بررســی قرار گیرد و اگر
از نظر پزشــکی مبتال به بیماری نباشــد باید میزان
دریافتهای غذایی وی بررسی شود.
وی ،وضعیت روحــی روانی فرد را یکی از عوامل
مؤثــر بر کم وزنــی و کاهش اشــتها و دریافتهای
غذایــی عنوان کرد که در صــورت درمان و اصالح
وضعیت روحی روانی و ســایکولوژیک اشتهای فرد
نیز بهبود مییابد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه

بیتوتــه :اصلی تریــن منبع غذایی بــرای نوزاد،
شــیر مادر اســت .در واقع نوزادان تمام مواد مغذی
در خصوص رشــد را از جانب شــیر مــادر دریافت
می کنند .اکثر مادران شــیرده در طول شــبانه روز
احساس گرسنگی دارند .گرسنگی در دوره شیردهی
ناشی از کاهش میزان کالری بدن است .در حقیقت
بدن مادران شــیرده در طول ترشــح شیر به حجم
گسترده ای کالری نیازمند است.
شــما می توانید بــرای تأمین کالــری مورد نیاز
بدن به مصرف مواد غذایــی مفیدی بپردازید .یکی
از غذاهای مؤثر در افزایش میزان سوخت و ساز بدن
در راستا تولید شیر ،سبزیجات است.
سبزیجات به عنوان منبع غیر لبنی کلسیم ،سرشار
از ویتامین های  A، Cو آهن هستند .عالوه بر این،
ســبزیجات دارای آنتی اکسیدان هایی می باشند که
عملکرد قلب را بهبود می بخشند.
طبق تحقیقــات صورت گرفتــه زمانی که یک
مــادر باردار به مصرف ســبزیجات می پردازد ،مایع
آمنیوتیــک موجود در رحم با عطر ســبزی ترکیب
می شود و به جنین انتقال پیدا می کند .لذا زمانی که
پس از بدو تولد برای اولین بار سبزی به دهان نوزاد
نزدیک می شود ،نوزاد با اشتیاق فراوان دهان خود را
برای خوردن سبزی باز می کند.
بدین ترتیب برای عــادت دادن نوزاد به مصرف
سبزی در بزرگسالی ســعی کنید در دوره بارداری و
شیردهی به صورت مکرر از سبزیجات استفاده کنید.
ســبزیجات مفید در تحریک ترشح و
تقویت شیر در دوره شیردهی
برگ های ریحان
نخســتین غذای ســالم برای یک مادر شیرده،
برگ ریحان اســت .در واقع مصــرف برگ ریحان
یک امر حیاتی در دوره شــیردهی است که خاصیت
آرام بخشــی دارد .بــرگ های ریحان سرشــار از
آنتی اکســیدان هســتند و به موجب خواص متعدد
سبب ارتقا سطح ایمنی نوزاد می شوند.
عالوه بر این ،ســبزی ریحان خاصیت ضد تب،
ادرار آور ،ضد درد ،ضد نفخ ،ضد آلزایمر ،مقوی معده
و ضد تب دارد .این ســبزی در راستا افزایش مادران
شیرده مناسب است.
خاصیت ضد نفخ بودن ریحان ســبب می شود تا
با ورود به شــیر مادر از شــکل گیری دل درد نوزاد
جلوگیری شود .شــما می توانید از سبزی ریحان به
صورت چای و دمنوش با ترکیبی از عســل استفاده
کنید.
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مرغ را قبل از پخت نشویید

تبعات مصرف خودسرانه پروتئین

برخی افراد به دلیل عــدم دریافت مواد غذایی کافی
به مدت طوالنی ،دچار کم وزنی میشوند خاطرنشان
کــرد :در این افــراد کمبود مــواد مغذی بــه ویژه
ویتامینهــای گروه ب کاهش اشــتها را در پی دارد
که تجویز مولتی ویتامینها به خصوص ویتامینهای
گروه ب میتواند سودمند باشد.
اصغری ،به افرادی کــه از کم وزنی رنج میبرند
توصیه کرد برای بررســیهای بیشــتر به متخصص
تغذیــه مراجعه کننــد و گفت :متخصــص تغذیه در
ابتدا به بررســی برنامه غذایی روزانه این فرد پرداخته
و میزان دریافتهای وی را با اســتانداردها مقایســه
میکند.
به گفتــه وی ،گاهی اوقات ایــن صرف ًا قضاوت
شخصی فرد است که غذای کمی دریافت میکند در
حالی که بررســی متخصص تغذیه حاکی از آن است

که از نظر تغذیهای دریافت کافی داشته و کام ً
ال سالم
است .بنابراین اگر حداقل دریافت میزان مورد نیاز از
گروههای غذایی را داشــته باشیم و کالری مورد نیاز
خــود را دریافت کنیم از نظر تغذیهای کفایت میکند
و سالم هستیم.
اصغری خاطرنشــان کرد :پس از بررســی برنامه
غذایــی روزانه فرد ،رژیم غذایی مناســب توســط
متخصــص تغذیه توصیه میشــود بــه نحوی که
حداقلهای گروههای غذایی را حتم ًا دریافت کند.
دکترای تغذیه و رژیم درمانی ،شکل ظاهری غذا
را یکــی از مهمترین راهکارهای مؤثــر در افزایش
اشتها به ویژه در کودکان کم وزن و بی اشتها عنوان
کرد و افزود :در صورتی که شکل ظاهری و چیدمان،
طعم ،بو ،رنگ و مزه غذا جذابیت داشــته باشد انگیزه
فرد برای خوردن آن افزایش مییابد .بنابراین استفاده

نقش سبزیجات در دوره شیردهی
برگ چغندر
ســبزیجات قرمــز اعــم از برگ چغنــدر منبع
بتاکاروتن تلقی می شوند که در افزایش میزان شیر
مادر نقش دارند .عالوه بــر این ،برگ چغندر دارای
مقادیر فراوانی آهن اســت که با تســریع روند خون
سازی بدن را از ابتال به بیماری هایی نظیر کم خونی
مصون می دارد.
از ســری خواص گوناگون برگ چغندر می توان
به ارتقا سالمت چشــم ،تقویت استحکام عضالت،
ارتقا سالمت مغز ،هضم مناسب مواد غذایی و بهبود
عملکرد قلب اشاره کرد.
مارچوبه
ســالم ترین غــذا در دوره شــیردهی ،مارچوبه
اســت .مارچوبه منبع غنی ویتامین  A، Kو فیبر به
شــمار می رود که در تحریک ترشح هورمون های
شیردهی کمک شایانی می کند.
بهتر اســت در خصــوص مصــرف مارچوبه از
عصــاره این گیاه بهره بگیرید .برای این منظور ابتدا
مارچوبه هــا را خرد نمایید و با شــیر ترکیب نمایید.
سپس با قرار دادن بر روی شعله گاز ،شیر را به نقطه
جوش برسانید تا عصاره مارچوبه خارج گردد.
یونجه
برگ یونجــه گیاهی اســت غنــی از ویتامین،
اسیدهای آمینه و مواد معدنی مفید که در آرام سازی
نوزاد نقش چشــمگیری دارد .محققــان بر این باور
هســتند که برگ یونجه یک استروژنیک است و با
تقویت عملکرد غده هیپوفیز ســبب افزایش میزان
ترشح شیر مادر می گردد.
بهتر اســت بدانید بهره گیــری از گیاه یونجه به
وسیله مادر ،سبب شــکل گیری احساس آرامش در
نوزاد می گــردد .برای بهره گیــری از برگ یونجه
می توان آن را با ســاالد و سبزیجات مختلف ترکیب
کرد.
هویج
هویج ،یک ســبزی ریشه دار است که منبع غنی
مواد معدنی ،بتاکاروتــن ،ویتامین  ،Aفیبر خوراکی
و آنتی اکســیدان به شــمار مــی رود .هویج تأثیر
شگفت انگیزی در شیردهی ایجاد می کند .این ماده
غذایی و طبیعی گزینه مناســبی برای تغذیه مادران
شیرده تلقی می شود.

کدو سبز
به طور کلی کدو ســبز یک سبزی گیاهی است
کــه از آب فراوان بهره مند اســت .این ســبزی با
هیدراته سازی بدن مادر شیرده سبب افزایش میزان
شیر می گردد.
در هــر  100گرم کدو ســبز بالغ بــر  17کالری
یافت می شــود .این گیاه یک منبع عالی از ویتامین
آ و پتاســیم است که از ارزش آنتی اکسیدانی باالیی
برخودار می باشد.
شــما می توانید بــا مصرف کدو ســبز در دوره
شیردهی ،ضمن افزایش ترشح میزان شیر انواع مواد
معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن را اعم از منگنز،
روی ،فســفر ،آهن ،تیامین و ویتامین  B6و  B2را
دریافت نمایید.
برگ کرفس
کرفــس گیاهی یک ســاله و علفی می باشــد.
ایــن گیاه از خاصیت های ضــد احتباس ،ضد نفخ،
ضد نقرس ،آرامش بخش و تسکین دهنده بهره مند
است.
در طول زایمان خــون قابل توجهی از بدن مادر
خارج می گردد .برگ کرفس به موجب برخورداری از
ویتامین  Kو فیبر قادر به جبران خون در بدن است.
عالوه بر این ،آب کرفس در افزایش شیر در زنان
شیرده نقش دارد.
از سری فواید مصرف کرفس برای مادران شیرده
و جنیــن می توان به تقویت ماهیچه های بدن ،رفع
نفخ و رفع یبوست کودک اشاره کرد.
اسفناج
فــوق العاده تریــن غذا برای یک مادر شــیرده،
سبزیجات برگ دار و به رنگ تیره هستند .سبزیجات
برگ سبز حاوی فیتواستروژن هایی هستند که تأثیر
شگرفی در میزان تولید شیر می گذارند.
اســفناج به عنوان یک ســبزی بــرگ دار منبع
کلسیم و مواد مغذی شناخته می شود .شایان توجه
است رعایت حد اعتدال در بهره گیری از برگ اسفناج
اهمیت فراوانی دارد .زیرا استفاده بی رویه از آن سبب
شکل گیری اسهال می گردد.
بامیه
بامیه به موجــب برخورداری از کلســیم و آهن
در مقادیر باال ،گزینه مناســبی بــرای تغذیه مادران
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که گوشــت مرغ را میشویند ،باکتریهای زیادی را
در آشــپزخانه باقی میگذارند که همین مسئله ،خطر
مسمومیت را افزایش میدهد.
در این پژوهش مشخص شــد شرکتکنندگان،
 ۲۶درصد از باکتریها را به ساالدی که آن را آماده
میکردند ،منتقل کردند .در این پژوهش معلوم شــد
افرادی که دست هایشان را پس از آماده کردن مرغ
نشویند ،میتوانند باکتریها را منتقل کنند.
راههای زیادی برای جلوگیری از این مسئله وجود
دارد ،از جمله آنها شســتن دســتها با صابون به
مدت دست کم  ۲۰ثانیه و خشک کردن آنها ،پس از
آماده سازی گوشت است .همچنین بایستی ساالد را
قبل از تهیه گوشــت آماده کرد تا از انتقال باکتریها
موجود در گوشت به ساالد جلوگیری شود.
همچنیــن باید از تخته گوشــت و یا چاقویی که
برای آماده ســازی گوشت اســتفاده کرده اید ،برای
آماده کردن مواد غذایی دیگر استفاده نکنید و مرغها
را باید در  ۷۴درجه ســانتی گراد و گوشت گوسفند و
گاو را نیز باید در دمای  ۶۳درجه به باال پخت.

از تزئینات متنوع و مواد غذایی و سبزیها و میوههای
رنگی در چیدمان غذا برای ترغیب بچههای بیاشتها
و کــم وزن مؤثر اســت .وی ،اســتفاده از غذاهای
کم حجم و پرکالری نظیر ساالد الویه و شیکها را که
دارای مقادیر مناســبی از پروتئین و نشاسته و چربی
هستند به این افراد توصیه کرد.
ایــن متخصص تغذیه ،شــیکها را بــا توجه به
ترکیب شیر با انواع میوهها به همراه انواع مغزها منبع
پروتئینی کلســیمی و منیزیم خوب و یک میان وعده
مناسب برای کودکان عنوان کرد.
این دکترای تغذیه به افراد کم وزن هشــدار داد از
عمل به توصیههای افراد غیرمتخصص برای افزایش
وزن پرهیز کنند و گفت :برخی جوانان برای افزایش
وزن به توصیه عــوام به انجام ورزشهای قدرتی در
باشگاهها و مصرف مقادیر بسیار زیاد پروتئین مبادرت
میکنند اما این راهکار مناســبی برای افزایش وزن
نیست.
وی با تاکید بر ســقف مشخص پروتئین مصرفی
در رژیم غذایی روزانه افراد خاطرنشــان کرد :میزان
نیاز فرد به پروتئین بر اســاس ســن ،جنس ،وزن و
فعالیت بدنی وی در رژیم غذایی محاســبه و تعیین
میشود .باید توجه داشت که دریافت پروتئین اضافی
باعث افزایش عملکرد و کارکرد کلیه و کبد شــده و
آســیبهای جدی کلیوی و کبدی را در درازمدت در
پی خواهد داشت.
ایــن متخصص تغذیه با توصیه به ریزه خواری در
این افــراد گفت :افراد کم وزن و بی اشــتها معمو ًال
تحمل حجم غذای باال در یک وعده را ندارند بنابراین
باید وعدههای غذایی خود را کم حجم و با تعدد بیشتر
برنامــه ریزی کنند .به طور مثال شــام خود را در دو
وعده به فاصله یک ســاعت مصرف کنند .بر اساس
ایــن برنامه افراد مذکور در تمام طــول روز در حال
خوردن هستند.

شیرده به شمار می رود .بهره گیری از بامیه در دوره
بــارداری نیز اهمیت بســزایی دارد .این گیاه حاوی
اسید فولیک اســت که در راستای رشد سلول های
جنین کمک چشــمگیری می کند .عــاوه بر این،
بامیه در عملکرد سیســتم ایمنی و سیســتم عصبی
بدن تأثیر مثبتی ایجاد می نماید.
سبزی های مضر در دوره شیردهی
با وجود مزیت های گســترده ای که سبزیجات
برای بدن مادر و نوزاد بــه ارمغان می آورند ،برخی
ســبزیجات و میوه ها به موجب نفاخ بودن ســبب
شکل گیری نفخ معده در نوزاد می شوند.
کلم بروکلی
کلم بروکلی یک ســبزی نفاخ است که مصرف
آن به صورت خام ســبب شــکل گیــری عارضه
دل درد در نوزاد می گردد .در واقع به موجب ضعف
در سیســتم گــوارش نوزادان ،واکنــش بدن آن ها
نسبت به غذاهای نفاخ گسترده تر است.
خشخاش
خشخاش گیاهی علفی است که در دسته گیاهان
گلدار قرار دارد .دانه های گیاه خشــخاش خاصیت
ضد درد ،ضد ســرطانی و تسکین دهندگی دارند .با
این وجود مصرف گیاه خشــخاش در دوره شیردهی
به موجب وابستگی که ایجاد می کند ،گزینه مناسبی
برای مصرف تلقی نمی شود.
ســبزیجات و میوه های مضر در دوره شیردهی
شامل موارد ذیل می شود:
• کاهو
• کلم پیچ
• گل کلم
• ترب
• تره
• پیاز
• نعناع
• شاهی
• جعفری
• گیالس
• زرشک
• گوجه سبز
• انار
• موز
• خیار
• زرد آلو
• خربزه
• فلفل سبز
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حقوق زنان در سیمای قوانین جمهوری اسالمی ایران

تعریف :مهریه مالی
است که هنگام عقد
ازدواج (دائم یا موقت)
مرد متعهد به پرداخت آن
به همسرش(به صورت
نقدی و یا اموال منقول و
غیرمنقول) می شود.
البته در مواردی نیز
هزینه سفر به حج و
عتبات عالیات میتواند
موضوع مهریه قرار بگیرد طبق تصریح قانون مدنی،
هر چیز که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می تواند
به عنوان مهریه مشخص شود.
قانونگذار در قانون مدنی مبحثی را به مهریه و انواع
آن اختصاص داده و در حال حاضر نیز یکی از مباحث
چالش برانگیز و مطرح جامعه محسوب می شود به نحوی
که به جرأت می توان گفت درصد زیادی از پرونده های
دادگاه خانواده مربوط به مطالبه مهریه می باشد.
قانون گذار مقدار مشخصی برای مهریه تعیین نکرده
و بستگی به توافق طرفین دارد .تعیین مهریه در نکاح
منقطع (عقد موقت) الزامی است و عدم تعیین آن موجب
ابطال عقد می باشد .اما در نکاح دائم عدم تعیین مهر
باعث ابطال عقد نمی گردد و طرفین بعد از عقد نیز
می توانند دراین مورد توافق نمایند.
یکی از آسان ترین راه ها برای دریافت مهریه اقدام
از طریق اجراییات ثبت می باشد به این نحو که زوجه
با مراجعه به دفترخانه ای که در آن عقد خود را ثبت
نموده تقاضای صدور اجراییه می نماید و از طریق تشکیل
پرونده در اجرای ثبت با استعالم از بانک های مربوطه و
اداره ثبت و پلیس راهور (به مقدار مهریه) اموال زوج را
توقیف می نماید و چنانچه به حدکافی نباشد از طریق
دادگاه خانواده اقدام می نماید تا دادگاه دستور پرداخت
یکجا یا اقساطی مهریه را صادر نماید.
چنانچه زوج فاقد مال بوده ولی کارمند و حقوق بگیر

مهریــــــه

آزاده خاکساری*

بخش سوم

دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم یا یک چهارم از
حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و
به وی پرداخت می شود.
مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد اما
مطابق مقررات جدید اعمال ماده  3قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه
فقط تا میزان  110عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن
میسر می باشد.
اگر اموالی از زوج توقیف شود یا او توانایی پرداخت
داشته باشد بیش از  110سکه قابل وصول است ،لذا این

باشگاه خبرنگاران :با افزایش سن افراد ،حساسیت ها برای
مراقب از بدن و حفظ سالمتی افزایش پیدا میکند که در این
خصوص باید کارهایی انجام دهیم که ضمن حفظ سالمتی ،از
بروز مشکالت و بیماری ها جلوگیری کنیم.
با قرار گرفتن در آستانه  ۴۰سالگی توده عضالنی کاهش
مییابد و احتمال افزایش وزن بیشتر میشود .یکی از بهترین
گامها برای حفظ سالمت و اجتناب از این بیماریها ،دریافت
کافی ویتامینها و مواد مغذی مناسب است.
 .۱مغز خود را ورزش دهید
مغز هم مانند تمام ماهیچهها و عضالت دیگر در بدن باید
ورزش داده شود ،البته ورزشهای مغز حرکتی نیست و با
چند تکنیک ساده میتوان مغز را وارد چالشهای جدید کرد تا
عملکرد بهتری داشته باشد.
برای مثال چند عادت روزانه را فراموش کنید و با روشهای
دیگری آنها را انجام دهید مانند تغییر مسیر همیشگی
بازگشت به خانه یا رمز دستگاههای الکترونیکی خود را از
گاهی تغییر دهید .ایجاد چالش برای مغز میتواند آن را جوان
نگه دارد و در سنین باالتر عملکرد بسیار مناسبی داشته باشد.
 .۲دست از ورزش بر ندارید
تمام متخصصان معتقدند که ورزش مهمترین اصل برای
دوری از هرگونه بیماریهای ناشی از افزایش سن است ،اما
باید برای این اصل مهم برنامه ریزی دقیقی داشت تا بیشترین
کارایی و بازدهی را در سالمت ما داشته باشد.
از ورزش کردن سنگین در هر روز هفته خودداری کنید و
طبق برنامه ریزی که مربی ورزشی شما برایتان دارد آن را

استنباط که در عرف جامعه وجود داشته و مهریه بیش
از 110سکه را قابل مطالبه نمی داند اشتباه و مطابق با
موازین قانونی نیست بلکه زوج در صورت استطاعت،
مکلف به پرداخت تمامی مهریه می باشد
انواع مهریه
مهر انواع و اقسام مختلفی دارد که عبارتند از:
 .1مهرالسنه :مهری است که پیامبر اسالم(ص)
برای حضرت فاطمه(س) مقرر کردند و آن عبارت است از
دویست و شصت و دو مثقال و نیم نقره مسکوک است.
 .2مهرالمسمی :میزان مالی که به عنوان مهریه در

اقداماتی که باید بعد از  ۴۰سالگی
انجام دهیم!

عقد نکاح ذکر می گردد که مورد توافق زوجین بوده و یا
مهری است که در عقد نکاح مشخص شده یا تعیین آن
به عهده شخص ثالثی گذاشته شده است.
.3مهرالمثل :هرگاه در عقد نکاح(در زمان عقد)
مهریه تعیین نشود ،زوجین می توانند پس از آن با توافق
هم مهریه را تعیین نمایند.
حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی
شود زوجه مستحق مهرالمثل می شودکه عبارت است از
مالی که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال
اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود.
 .4مهرالمتعه :هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین
نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی
طالق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه
پرداخت می کنند که بستگی به وضعیت مالی زوج دارد
(برخالف مهرالمثل که به وضع خانوادگی زوجه بستگی
دارد ،در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی زوج را مدنظر قرار
می دهند) ،مهریه عند االستطاعه و تفاوت آن با مهریه
عند المطالبه چیست؟
عنداالستطاعه قیدی است که در عقدنامه درج می شود
و تا زمانی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته
باشد زن نمی تواند مهریه خود را وصول نماید اما زمانی
که مهریه عندالمطالبه تعیین شود مرد محکوم به پرداخت
مهریه شده و با توجه به شرایط باید آن را پرداخت کند
درحالی که در هنگامی که مهریه عنداالستطاعه تعیین
می شود ابتدا باید ثابت شود که زوج توانایی پرداخت دارد.
زوج در دعوای مطالبه مهریه می تواند تقاضای اعسار
(ناتوانی در پرداخت بدهی) از پرداخت مهریه دهد و
دادگاه در صورت تشخیص معسر بودن زوج (عدم توانایی
پرداخت یکجای بدهی) دستور پرداخت اقساطی مهریه را
با توجه به شرایط زوجصادر می نماید.
پس از فوت زوجه مهریه به ارث می رسد و وراث
می توانند در حد سهم االرث خود آن را از زوج مطالبه
نمایند.
* کارشناس حقوقی

الفبای زندگی«عاشقانه»

کاظم حکمتآرا

آیا کسی را سراغ دارید که عالقهای به داشتن یک
زندگی «سعادتمندانه» نداشته باشد؟ کامیابی و سعادت،
گمشده و مطلوب همگان است .لیکن این که کامیابی
چیست و سعادت در چیست و چگونه به دست می آید،
سوالی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته
است.
اگر زندگی ،برخوردار از صلح و صفا و محبت و
احترام ،قدرشناسی و همکاری ،حق شناسی و مراعات
حقوق و ادب و آداب شایسته باشد ،برای افراد ،بهشتی
دوستداشتنی پدید می آورد .اما اگر زندگی از روح تفاهم
و معرفت و وفا و عشق تهی باشد و نزاع و کشمکش
و کینه و کدورت و خودخواهی و خودمحوری بر آن
سایه افکند ،جهنمی بیش نخواهد بود ،فرساینده روح و
شکنجه گر وجدان!
در سایه زندگی مشترک زن و مرد ،فرزندان به دنیا
می آیند ،بزرگ می شوند و آداب اجتماعی میآموزند ،روح
و جان و فکر کودکان هم در همین کانون شکل میگیرد.
تربیت فرزندان شایسته و با شخصیت و مفید به حال
جامعه ،آبروبخش و زینت بخش والدین و زینت بخش
زندگی است .برعکس بیتوجهی به زندگی فرزند ،نسلی
فاسد ،بی هویت و مردم آزار پدید میآورد که مایه رنج
روحی و بی آبرویی پدر و مادر و عامل انحطاط جامعه
میشود .بازخواست خانواده در قیامت نسبت به این
سهل انگاری در تأدیب هم به جای خود.
کانون خانواده ،هم می تواند مهد انسان سازی باشد،
هم می تواند کانون بحران گردد ،تا رفتار و منش والدین
و اهتمام شان به مسائل مهم و حیاتی زندگی چقدر باشد
و با بزرگ و کوچک و افراد خانواده و فامیل چگونه
برخوردی داشته باشند .درس های زندگی را چگونه باید
آموخت؟
بسیاری پس از سپری شدن عمر و در سن پیری ،با
تجربه های تلخ و شیرین یک عمر در می یابند که چگونه
باید زیست و چگونه باید معاشرت کرد و چگونه باید
فرزند را تربیت کرد و تدبیر امور زندگی را بر چه پایه ای
باید استوار ساخت .اگر تجربه ها را در آغاز زندگی داشته
باشیم ،حیاتی پربارتر و سعادتمندانهتر خواهیم داشت.
اصول اولیه زندگی برتر چیست؟ و الفبای حیات برتر و
زندگی مشترک و معاشرت شایسته کدامست؟ و روش
مردم دوستانه و خداپسندانه چیست؟
آنچه در مقاالت آینده می خوانید ،چیزی جز الفبای
زندگی سعادتمندانه نیست .به یقین در متون و منابع و
کتب مفصلتر ،رهنمودهای فراوانی با الهام از مکتب
وحی و تعالیم فراوان قرآن و عترت آمده است که می سزد
رودﻛﻲ ﺟﺪول 516
آنها را بیاموزیم و به کار ببندیم.

انجام دهید چراکه بعضا ورزش بیش از حد و نا منظم میتواند
نتیجه عکس بر روی بدن داشته باشد.
 .۳دوری از سیگار برای همیشه
سیگار کشیدن فقط برای ریههای شما مضر نیست ،کلیه ها،
مثانه و سیستم تصفیه بدن شما از سیگار واکنشهای منفی
دریافت میکنند .اگر در جوانی از این چند عضو یاد شده به
خوبی مراقبت نشود ،در سنین باالتر به انواع بیماری دچار
خواهید شد که طول عمر را کاهش میدهند.
 .۴کنترل مکرر فشار خون
فشار خون باال نه تنها برای قلب مضر است بلکه در صورت
توجه نکردن به آن ،کلیهها از بین میرود .همانطور که
میدانید بیماریها و مشکالتی که از کلیه نشات میگیرد،
اغلب غیر قابل درمان هستند .با افزایش سن ،فشار خون در
افراد بسیار احساس میشود که باید با یک برنامه مشخص
کنترل شود تا در صورت مشاهده هر گونه اختالل ،برای
درمان اقدام کرد.
 .۵پروستات را نادیده نگیرید
سرطان پروستات یکی از شایعترین سرطانها در بین مردان
است .درمان سرطان پروستات در سنین جوانی بسیار سادهتر
و حتمیتر است به طوری که هرچه سن افراد مبتال به این
سرطان باالتر برود ،احتمال درمان قطعی آن کاهش پیدا
میکند و ممکن است تا پایان عمر درگیری با آن ادامه داشته
باشد؛ اگر در جوانی کوچکترین عالئمی از این سرطان را
نگیرید و در کوتاهترین زمان
مشاهده کردید ،آن را نادیده 2
ممکن نسبت به درمان آن اقدام کنید.

1

جدول شماره 1400/2517
1
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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ﺟﺪول 1400-2517
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-2رودی اروپایی -از رونق افتاده -پرستار
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ضمیر اول شخص مفرد
-6منظم ساختن -تنگ چشم
-7زینت دست کارگر -داخل شدن -گالبی
-8صاف کننده لباس -ناپیدا -خیس -سنگینی
-9نام مادر حضرت یوســف -از خودروهای
مونتاژ داخل -نامی دخترانه
-10مثل و مانند -یک پای ســفره -عالمت
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-11دســت عرب -ساز چوپان -عدد مرغان
قاف -پروردگار
-12نصف -گوشــت -رنگ دهنده طبیعی-
واحد وزن قدیمی
-13سفره -گریختن -از ماه های بهاری
-14نرم کننده -شهرکی در غرب شیرازی-
االغ
-15گازی موجــود در هــوا -از بیماری های
عروقی
عمودی:
-1صحرا -از بیماری های دوران سالمندی
-2مذکر -بی نظیر -کاشت بارانی
-3صافی بنایی -در مراســم عزا می خوانند-
تب شیری
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لوازم دست دوم -صدای دردناک
-12رود مرزی -خواب عرب -لوس-
لباس
-13تیــر مشــقی -ســام -نوعی
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کتابخانه
سه  شنبه  14دی 1400

برای سولماز عابدی
که وقتی لیوان شکست
در دستانش برایم آب آورد
این زیباترین و مؤثرترین تقدیم نامه ای است
که در عمــر کتابخوانی خود دیــده ام .جمالتی
سرشار از مهربانی که امید ما هم شاهد آن باشیم.
«قورباغة مأیوس» دومین کتاب از این شاعر
جوان است که به دستم رسید .در دفتر اول آنچه
بر روی اشعار سایه انداخته بود یک نوع دمسازی
با مرگ بود .همه جــا حکایت گور و مرده های
بســیار بود .در کل کتاب  42شعر چاپ شده که
14تای آن شعرهای «ســپید کوتاه» و  28شعر
دیگر « هایکو » هستند.
:1
ساقة علفی
میان جمجمه ای شکسته سر برآورده
از گورستان رد می شوم
و روز
شبی است با عمق کمتر
شاید خواننده احساس کند که شاعر در نیستی
و عدم کامل ناگهان به زندگی رســیده است که
همان روییدن علف در چشــم خانة جمجمه ای
باشــد اما در سطور بعد همه چیز به هم می ریزد
چرا که ســیطرة ناامیدی بر روح شاعر آنقدر زیاد
است که روز را هم پاره ای از شب می داند.
:3
بین اجساد برکه
سر فرو می برم در آب
و می نوشم
:4
جنازه های باد کرده روی آب را
کنار می زنم
و در دریاچة تاریک
وضو می گیرم
:5

خورشید به سمت غروب کشیده می شود
و سایة جنازه
سر می خورد به داخل گور
شاعر به عمد سعی دارد تصاویری مشمئزکننده
را در حافظة خواننده به یادگار بگذارد .خوردن آب
و وضو گرفتن در برکه ای که پر از جنازه اســت،
طرفه می نماید .در شــعر 5یــک نوع زیبایی در
ذات آن به چشم می آید و تصویری که جز شاعر
کسی بدان التفات ندارد.
:6
کبریت می کشم
کسی در گور خالی خفته
می روم سراغ گور بعدی
حتما شــاعر حکایت گورخــواب؛ مد نظرش
بوده و تا هنگام مرگ واقعی به عنوان تجربه ای
جانکاه قصد خوابیدن در گور را دارند و این چنین
« استیصال » را هم فریاد می زند .در شعر  8و 9
فکر می شود که با کلمات قصار رو به روئیم؛ که
شعر بودن آنها را زیر سؤال می برد.
10
در باران قدم می زنم
و می دانم در انتهای این خیابان
کسی منتظرم نیست
مفاهیمی زیبا در زیر پوســت این شعر نهفته
است .اینکه در گذشــته نه چندان دور در روزی
بارانی ،در همین خیابان شــانه به شــانة دلداری
راه مــی رفته و اکنون از آن همه ،باران و خیابان
را دارد – زیباست .در شــعر 11مفهوم هستی و
نیستی در هم آمیخته است« ،خواب دیدم هستم
 /کاش نبودن  /خواب بود »
:12
برای دومین شب
پنجره تا صبح روشن است
من مرده ام
شعری اندوهگین اســت .مردی در فراموشی

کتاب های زیادی گشوده می شوند اما اندکی از آنها تا صفحه آخر بازمی مانند .در این میان نادرند
کتاب هایی که قادر باشند چشمان خواننده را بی وقفه تا صفحه آخر بر روی خود میخکوب نگه دارند.
مرشد و مارگریتا برای من یکی از آنها بود .اگرچه شروع آن در میان اسم های سخت روسی اندکی
دشوار است اما اگر تاب بیاورید خیلی زود پاداش سختکوشی حافظه تان را با صحنه های آشنا و جذاب
سورئالیستی قصه دریافت خواهید کرد .صحنه هایی که گویی پیش تر همه آنها را دیده اید.
دوست عزیزی معتقد بود که داستان مرا غافلگیر خواهد کرد ،اما از اولین لحظات مالقات با ابلیس
دانستم که شگفتی این کتاب برای من نه در غافلگیری سرانجام آن ،بلکه در عمق احساس آشنایی
آن است .در این میان لحن ساده و خودمانی راوی که گاه به گاه خواننده را مورد خطاب قرار می دهد،
به طور غافلگیرکننده اما دلپذیری ما را با فضای فراواقعی داستان پیوند می زند .ما در این فضای
فراواقعی پیش می رویم بی آنکه احساس توهم یا انتزاع کنیم .مسکوی داستان اگرچه شهری ست در
زمان رفیق استالین ،اما حقارت ها ،پستی ها و شرارت های ساکنان آن سخت آشنا می نماید .مسکوی
داستان شهری ست که در آن ظاهرا برای تحقق رویای جامعه بی طبقه همه چیز طبقه بندی شده
است .طبقه خارجی ها با خدمات ویژه ،طبقه نویسندگان رسمی با کارت عضویت و رستوران ویژه
طبقه هنرمندان رسمی با جایگاه ویژه در سالن نمایش و ...شهری که در آن سهمیه بندی کوپن های
مسافرتی ،سهمی از تخیل و بلندپروازی برای ذهن نویسندگانش نگذاشته است .شهری که زندگی در
آپارتمان های اشتراکی آن سهمی برای بروز انسانیت ساکنانش باقی نمی گذارد .ساکنان مسکو فقط در
دست دوم
یک چیز مشترکند ،آرزومندی ،آرزوی پول ،از  10روبل تا  1000دالر ،آرزوی لباس ،از لباس ِ
یک نفر دیگر تا لباس های مد روز فرانسوی ،آرزوی وقت گذرانی با زن همسایه یا با هنرپیشه معروف
تئاتر .بولگاکف با کمک ابلیس و دستیارانش ،حقارت نهفته در آرزوها و غایت ها را مقابل چشم خواننده
بازتاب می دهد .آتش و تخریب و اغتشاش در مسکو نه از شرارت ذاتی ابلیس و دستیارانش بلکه از
حقارت ذاتی آرزوها و شرارت نهفته در آدم هاست .در این میان واکنش های گربه و مرد پیچازی پوش
(دستیاران ابلیس) اگرچه سخت و خشن می نماید اما نه تنها شرورانه نیست بلکه فوق العاده متناسب
هستند چرا که آنها فقط بازتاب دهنده شرارت اند.
بولگاکف در طراحی و بیان این بازتاب ها ظرافت و تناسب عمیقی را رعایت کرده است به گونه ای
که در عین خشونت نه تنها آزاردهنده نیستند ،بلکه خواننده از طنز ظریف نهفته در آنها لذت هم می برد.
ابلیس بولگاکف شخصیتی ست به غایت جذاب .او اگرچه پررمز و راز و عجیب به نظر می آید اما جذابیت
او در بی غایتی اوست نه در رازگون بودن او .او با دانش و بصیرت بی اندازه خود حقارت نهفته در دانش
نمایشی برلیوز را مقابل چشمان ما قرار می دهد .او قدرت شگفت انگیز خود را برای درنوردیدن ماده به
کار می گیرد تا عجز زرنگی وارث برلیوز را در دیدن معنای نهفته در کالبد پول به مانشان دهد ،معنایی
که بی آن کالبد پول با برچسب های پاره بطری یکی است .چنان که این قدرت را بزرگ منشانه به
شجاعت بی حد و بلندنظری تحسین برانگیز مارگریتا پیشکش می کند.
ابلیس پیراسته از هر شرارتی بازتاب دهنده شرارت هایی است که با زرنگی می خواهند پنهان بمانند
و یا وارونه جلوه کنند چنانکه ناصری آینه ای است برای نیک های نهفته در درون .قدرت ناصری در
سادگی بی غایت اوست.
بولگاکف با ظرافت داستان ناصری را متناسب با سادگی زیبای او در فضای واقعی اورشلیم ترسیم
می کند .چنانکه داستان شرارت های مسکو را متناسب با فضای پیچیده و پردسیسه این شهر در فضایی
فراواقعی حکایت می کند .جذابیت ابلیس و ناصری در میان مردمانی که همه مطلوب و غایتی دارند

 1جمادیالثانی 1443

Jan 4، 2021

سال بیست و  هفتم شماره 7383

قورباغة مأیوس

مجموعه شعر کوتاه از :مهدی قنبری

ناشر :فصل پنجم 52 -صفحه 15000 -تومان
امین فقیری

و بی کســی .از خاطــره ها هم رفتــن .چرا که
هیچکس به خاموش کردن چراغ هم نمی آید.
:14
بر تختی دو نفره
هماره با سرشکی از تنهایی
می خوابد در لطافت رؤیا
درســت اســت که در این شــعر سرشک و
تنهایی یکی شده اند ،اما رؤیاو لطافت آن زیبایی
دلپذیری را به شعر داده اند .اندوه لطیفی است.
هایکوها:
:15
رانندگی می کنم
با یک دشت گل کلزا
در آینة بغل
انگار همه چیــز در رؤیا می گذرد .آینه و گل
به نوعی نشــان از آرزو دارد ،مــا در آینه با خود
مصنوعــی مان رو به روئیم کــه هیچ گاه جدی
نمی گیریمشان.
طنزی تلخ در شــعر  « :16نــوزاد را  /روی
سنگ قبر می گذارد؛  /تعویض پوشک » آیا این
تعویض تقابل زندگی و مرگ نیست؟ مادری که
مرگ را به جد نمی گیرد و بازیچه می پندارد.
در پارة اول ،شــعر های یک ،پنج و شــش و
در پارة دوم شــعرهای42 ،41 ،40 ،34 ،33 ،17
گرانیگاه ماجرا یا گور اســت و یا گورســتان ،که
البته نســبت به مجموعة اول شاعر کمتر به گور
این «استراحتگاه ابدی» پرداخته است .می خواهم
این نکته را یادآوری کنم که :در جهانی گوناگون
از اشــیا و طبیعت و منش های انســانی زندگی
می کنیم .نمی شــود آنهــا را فراموش کرد و در
شــعر نیاورد .چرا ما به عمد دست و ذهن خود را
می بندیم .ممکن است کسانی این نوع شعر را که
از جنازه ،گور و ناامیدی می گوید جســارت آمیز
بدانند اما بســیاری هم هستند که اینها را نوعی
تفنن می پندارند .در پارة اول (شــعرهای سپید)
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به درســتی شــاعر به موضوعاتی کــه پیرامون
زندگی می گذرد عنایت نشــان داده اســت اما
در قســمت دوم ،این مضامین به شش می رسد.
یادمان باشد که در کل کتاب  42شعر چاپ شده
است.
شعرهای تغزلی:
:38
از کوچه می گذری
درختان آرزو می کنند
ماه ،کامل باشد
:35
این همه شکوفه
هر از گاهی عابری می گذرد
آن هم سر به زیر
:34
تندباد می پراکند
کنار قبرهای عمیق و مطرود
شکوفه های وحشی
:32
بی بوسه ای
این عید هم گذشت
سایه ها در فاصله
:31
در فکر فرو رفته
چهره ی نیلوفران سفید،
این نم نم باران
:29
در میانة کار
ناگاه چشم به ماه می دوزد
پرستار خسته
:2
دست می سایم
بر کهنه لباس جوانی ام
لطیف
مثل یک خواب بعد از ظهر

روایت غایت و حقارت ،خیال و خلقت
نقدی بر کتاب مرشد و مارگریتای میخائیل بولگاکف

صبا صاد

در بی غایتی آنهاست .ما مجذوب ابلیس می شویم و شیفته ناصری چرا که این هر دو فارغ از حقارت
غایت هستند .ابلیس و ناصری دو سیمای کامال متفاوت هستند اما نه تماقص .گویی آنها چون شب
و روز ،آسیباب زندگی انسان را به حرکت وامی دارند تا تصویرگر بزدلی و شجاعت بی حد انسان شوند.
شجاعتی که می تواند بندهای جبر را پاره کند و به تخیلی بی حد وارهد .اگرچه غایت مارگریتا برای
رسیدن به مرشد به واقع چشم اندازی محدود است که خواننده را همراه با مرشد دچار این دل نگرانی
می کند که خوب بعد از آن چه کنیم اما شجاعت و بزرگ منشی مارگریتا راه گشای او به وادی بی نهایت
تخیل است.
در آغاز ورود مارگریتا ،راوی به طور غافلگیرکننده ای خواننده را مورد خطاب قرار می دهد تا عشق
واقعی و حقیقی را به ما نشان دهد .او با لحنی ساده بر واقعی بودن داستان اشاره می کند و خواننده
را دوباره مجذوب همان قصه آشنا اما شکست خورده عشق می کند .آدم به مرشد غبطه می خورد.
دوست داریم باور کنیم مارگریتا واقعی است .کسی که می تواند بدون لحظه ای اندیشه برای رسیدن
به محبوبش در خدمت ابلیس درآید اما درست در لحظه ای که می تواند درخواست خود را عنوان کند
چنان بزرگ منش است که درد دیگری را بر درد خود مقدم می دارد.
درد فریدا راه رسیدن به محبوب برای مارگریتا به اکسیر شجاعت و عشق کوتاه شده است .راهی که
برای رسیدن پیالطس به محبوبش ،ناصری ،بیست و چهار هزار ماه طول کشیده است چون پیالطس
بزدل بوده است اما اکنون او نیز به اکسیر شجاعت مارگریتا و خیال بی حد و مرز مرشد رها می شود و
به محبوبش ،ناصری ،می رسد.
در آغاز کتاب جمله ای از نمایش فاوست گوته درج شده است« :سرانجام بازگو کیستی ،ای قدرتی
که به خدمتش کمر بسته ام .قدرتی که همواره خواهان شر است اما همیشه عمل خیر می کند ».در
زیر این جمله ،آن که کتاب را به من هدیه داد جمله ای از نورمن میلر نوشته است« :عصر ما عصری
فاوستی است و همگی عزم راسخ داریم تا پیش از آن که دخل همه مان بیاید خدا یا شیطان را مالقات
کنیم و آن رگه گریزناپذیر اصالت ،یگانه کلید ما برای این قفل است».
مرشد و مارگریتا از دید من یک داستان فاوستی نیست چرا که ابلیس بولگاکف نه مولد شر است و
نه دعوت کننده به آن .او آینه شر است بی آنکه خیال آزمودن و یا تباهی انسان را داشته باشد .شر مولود
انسان غایت پذیر است و غایت پیامد فقدان تخیل .هرچه غایت پذیر است ،نیامده ،زوال گرفته است.
دخل ما با توقف در غایت می آید و یگانه کلید این قفل تخیلی بی حد و مرز ورای ترس از جبر مدروک
در دنیای محسوس است .گرچه می توان ادراک را به حواس پنجگانه سپرد و در میان جبر ماده ،فارغ
از خیال ابلیس و مسیح از خود انبار حقیری از تاریخ و دانش و حتی تفکری مبتنی بر مستندات ساخت
و مثل یک چرخ دنده استنلس استیل دقیق در دور بی معنی روز و شب چرخید و چرخید و چرخید اما
به دور هیچ! راستی که می توان از هیچ درآمد و در خاک پوچ شد اگر اسیر در چنبره جبر ،نتوان خیالی

را به پرواز درآورد.
مرشد و مارگریتا کتابی ست شگفت انگیز ،اما شگفتی آن نه در غافلگیرکننده بودن آن ،بلکه در عمق
آشنایی آن است .آشنایی با غایت های زوال پذیر.

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035003209مورخ  1400/8/4موضوع پرونده کالسه شماره
 1399114411035000641هیأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله شیروانی غوری به شماره شناسنامه
 61کدملی  2549982703صادره از ســپیدان فرزند بیداله در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  87/30مترمربع که برابر نامه شماره -400/406ز مورخه  1400/7/18موازی
 13/34مترمربع از عرصه ملک موقوفه شیخ زین العابدین می باشد .به پالک 16/1889
مفروز و مجزی شده از پالک  16/752واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز-
ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای بهروز روســتا محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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 انقضــای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/14 :
/4950م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035004108مورخ  1400/9/18موضوع پرونده کالسه
شماره  1400114411034000175هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی کاظم محمدی به
شماره شناسنامه  322کدملی  2430759391صادره از مرودشت فرزند عیدی
محمد در ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  205/20مترمربع به پالک
 11/7648مفروز و مجزی شــده از پالک  11/278واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین محمدی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/14 :
/4949م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035003212مورخ  1400/8/4موضوع پرونده کالسه
شماره  1400114411035000015هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین میرزائی به شماره
شناسنامه  10614کدملی  2570105988صادره از فسا فرزند اسداله در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  181/72مترمربع به پالک  9/3757مفروز و مجزی شده
از پــاک  9باقیمانده واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رسمی آقای حاجی دوکوهکی و محمد نوری و عبدالخالق اکرام
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/14 :
/4953م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی
سهشنبه  14دی 1400
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32303830-32300337

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرســازی الرســتان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیهﺗﺎرﻳﺦ :
مراحل برگزاری مناقصه
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
بازگشایی پاکت ها،از طریق
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و
ﺷﻤﺎره :
شهرسازیﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻻرﺳﺘﺎن
ﻛﻞ راه و
اداره
راه و
وزارت
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
اداره کل راه و شهرسازی الرستان
آﮔﻬﻲ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي )ﻧﻮﺑﺖ اول(
خواهد شــد.الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام
انتشار
سازند.
محقق
مناقصه
شرکت در
جهت
امضای
دریافت
ســایت ومذکور و
تاریخﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺗﺪارﻛﺎت
ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
را را از
الکترونیکیذﻳﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ
گواهیﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ
در ﻧﻈﺮ دارد
ﺷـﻬﺮﺳـﺎزي ﻻرﺳـﺘﺎن
در اداره ﻛﻞ راه
1400/10/14
تاریخ
سامانه
ﺑﺮﮔﺰاريدر
فراخوان
باشد.ﺼـﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ،از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )ﺳـﺘﺎد( ﺑﻪ
میـﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗ
اراﺋﻪ ﭘﻴﺸ
ـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺗﺎ
درﻳﺎﻓﺖ اﺳ
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ از
باشند.
مناقصه
مورد
کاری
ظرفیت
و
صالحیت
دارای
باید
شرکتها
 - 1آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮔﺮان در ﺻـﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر و درﻳﺎﻓﺖ
 - 2محل دریافت اسناد مناقصه :درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  1400/10/14ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 - 3زمــان و مهلت دریافت اســناد مناقصه از ســاعت 8:00صبح مورخ 1400/10/14لغایت ســاعت  14:15مورخ
 -١ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎري ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 1400/10/22می باشد.
 -٢ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرسwww.setadiran.ir
 - 4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :
 -٣زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 8:00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 1400/10/14ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  14:15ﻣﻮرخ  1400/10/22ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ساعت  14:15مورخ 1400/11/04
 -٤ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد :
 - 5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1400/11/05
1400اداره کل راه و شهرسازی الرستان–مدیریت حراست
الف :
های
پاکت
/11/04
ﻣﻮرخ
تحویل14:15
 - 6محل ﺳﺎﻋﺖ
برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به
قانون
18
ماده
“د”
بند
اجرای
در
بدینوســیله
 -٥ - 7ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎت :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 1400/11/05
شرح بند  5دعوت به عمل می آید.
 -٦ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي اﻟﻒ  :اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻻرﺳﺘﺎن–ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ
 -8براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.
 -٧ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ "د" ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻨﺪ  5دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
دفتر ثبت نام استان تهران:
 - 9اطالعات ســامانه ستاد :مرکز پشــتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
 -٨ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ071–52241160-1560اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 88969737و 85193768
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 88969737 :و 85193768
 -٩اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد  :ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و راﻫﺒﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش “ثبت نام/پروفایل
کننده/مناقصه
است.ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ "ﺛﺒﺖ ﻧﺎم/ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ" ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
موجود در ﺳﺎﻳﺖ
گر”ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
تامین اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ
ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ﻣﺤﻞ

ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺗﺤﻮﻳﻞ/اﺟﺮاي ﻛﺎر

)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﺷﺮﻛﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)رﻳﺎل(

ﻻﻣﺮد

254'999

9'000'000'000

ﮔﺮاش

238'381

8'670'000'000

ﻻر/ﺟﻮﻳﻢ

158'860

7'080'000'000

ﻻر

95'168

4'760'000'000

ﺗﻮﻧﻞ ،رﻓﻊ و آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺼﺎدف ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه

ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ

---

997'000'000

ﻻر

19'075

954'000'000

14'999

750'000'000

13'785

690'000'000

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

ﺑﻬﺴﺎزي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﻣﺤﻮر ﻋﻼﻣﺮودﺷﺖ – اﺣﺸﺎم ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

1

2000003362000057

2

2000003362000058

3

2000003362000059

روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ راﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻴﺮﺳﺎز ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ

4

2000003362000060

روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﻻر  -ﺑﺴﺘﻚ

5

2000003362000061

6

2000003362000062

اﺣﺪاث آﺑﻨﻤﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي راه روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد زاﻫﺪ ﻣﺤﻤﻮد)ﺗﺠﺪﻳﺪ آﮔﻬﻲ(

7

2000003362000063

رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ ﮔﺮدﻧﻪ اوز ) ﺗﺠﺪﻳﺪ آﮔﻬﻲ (

اوز

8

2000003362000064

اﺣﺪاث آﺑﻨﻤﺎ ﻣﺤﻮر ﻫﺮار ﺳﻔﻴﺪ

ﻻﻣﺮد

 000+2اﻟﻲ 12+500
اﺣﺪاث ﻣﺤﻮر ﮔﺮاش – ﭼﻚ ﭼﻚ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 9+700
اﻟﻲ 16+800

اﺟﺮاي آﺷﻜﺎرﺳﺎزي دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻧﻞ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰي دﻳﻮاره ﻫﺎي
اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻻرﺳﺘﺎن

زﻣﺎن درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم  4 ،روز ﭘﺲ از زﻣﺎن درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ اول.

زمان درج آگهي نوبت دوم 4 ،روز پس از زمان درج آگهي نوبت اول.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻻرﺳﺘﺎن
شناسه آگهی1253513 :
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی الرستان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس – ﻻرﺳﺘﺎن – ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن – روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع( ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  -74318 -13986 :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ساختما141نهای فاقد سند رسمی
ثبتی و اراضی و
ﺗﻠﻔﻦ  -52241160 -52241260 -52241360 -52241460–52241560 :ﻓﺎﻛﺲ 52247812 :ﻛﺪ071
برابر رأی شماره  140060311034007179مورخ  1400/9/24هیأت اول
شــماره  140060311034006698مــورخ  1400/9/8هیأت اول
برابر رأی
آدرس ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ www.larestan.mrud.ir
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدامین رجبی فرزند
ناحیه  2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی صالحی
محمدحسین به شماره شناسنامه  3011صادره از شیراز به شماره ملی
برنطین فرزند محمد به شماره شناسنامه  992صادره از برنطین
 2296381618در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  221/14مترمربع
به شماره ملی  4699243746در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
پالک فرعی  2678از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2081
 116/05مترمربع پالک فرعــی  3122از  2155اصلی مفروز و مجزی
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی شهرداری
شده از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
شــیراز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
رسمی سید جواد حیدری ورثه سید عباس حیدری محرز گردیده
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/14 :
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/14 :
/4611م الف
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/29 :
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
/4609م الف
مصطفی علیخانی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006646مورخ  1400/9/7هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر مفتاحی فرد
فرزند مصطفی به شــماره شناســنامه  13663صادره از شیراز
به شــماره ملی  2570566349در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  2291247646مترمربع پالک فرعی  2679از  2081اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی شهرداری شــیراز محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/29 :
/4608م 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  140060311035003861مــورخ  1400/9/8موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411241000001هیأت 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 دشتی جوشکی به شماره شناسنامه  15کدملی
 2299245871صادره از شــیراز فرزند عیوب نســبت به ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  333/75مترمربع به پالک  11/7649مفروز
و مجزی شــده از پالک  11/278واقع در فــارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای شریف رنجبر
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/14 :
/4951م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی دعوت سهامداران شرکت زرنگار شیراز سهامی خاص به شماره
ثبت  4560و شناسه ملی  10530170924جهت تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده
تاریخ انتشار1400/10/14 :
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  9صبح یکشنبه  1400/10/26در
محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
نقل و انتقال سهام
انتخاب بازرس
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  140060311016001166مــورخ  1400/8/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم فاطمه محمدی فرزند
منصور به شماره شناسنامه  144صادره از شیراز در ششدانگ اعیانی
به انضمام چهاردانگ عرصه از ششــدانگ یــک قطعه زمین زراعی
به مســاحت  121829/79مترمربع پالک  3فرعی از  255اصلی واقع
در قطعه  9بخش  7فارس مشــهور به رودشــیر حصه مشاعی خود
متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/14 :
/99م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
آگهی تأسیس شرکت
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود الوند پلیمر بیگ ســازه
شیراز درتاریخ  1399/04/22به شــماره ثبت  53047به شناسه ملی
 14009281298ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :تهیه ،تولید ،توزیع ،بسته بندی کلیه محصوالت صنایع
غذایی ،دارویی ،بهداشــتی ،صنایع فلزی ،صنایع شیمیایی و محصوالت
پالســتیکی و نوار آبیاری و تولید نایلون و نایلکس و قطعات تزریقی و
بادی و سلولزی ،صنایع کانی غیر فلزی بجز استخراج اکتشاف و بهره
برداری از نفت و گاز و پتروشــیمی ،صنایع نســاجی و پوشاک ،اخذ و
اعطای نمایندگی ،امــور تجارت و بازرگانی شــامل خرید و فروش
کاالهای مجاز ،بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی
استاندارد ،ترخیص کاال از گمرکات کشور ،خرید و فروش و صادرات
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تامین نیروی انسانی در رابطه
با موضوع شرکت ،شــرکت در مزایده و مناقصه ها تمام ًا با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان فارس ،شهرستان شــیراز ،بخش مرکزی ،شهر
شــیراز ،محله شــهرک ولیعصر ،بلوار هرمزگان ،کوچه  10هرمزگان
[ 23/14رحمت] ،پالک  ،-499ســاختمان محمد ،طبقه چهارم ،واحد 8
کدپستی 7156855323
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن امیری به شماره ملی
 5678973584دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای اروجعلی رفیعی
به شــماره ملی  5709171913دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره آقای حسن امیری به شماره ملی  5678973584و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای اروجعلی رفیعی به شماره ملی 5709171913
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار عصر
مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی()1254198
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق سه دانگ یک قطعه زمین پالک
 5476/1384به نام آقای حســین جهان بزرگی می باشد که طبق نظر
کارشناس رسمی ششــدانگ به مبلغ  6899640000ریال ارزیابی شده
مشــخصات پالک فوق یک قطعه زمین در انتهای شهرک فرهنگیان
بدون پروانه ســاختمانی و امتیاز آب و برق و گاز و هیچگونه عملیات
ســاخت بر روی آن انجام نشده و شهرداری هیچگونه محوطه سازی
انجام نداده اســت لوله گاز و برق اجرا شده است حدود اربعه ملک
مذکور شماال پی است به طول  10/38متر به خیابان شرقا پی به پی به
طول  22/29متر به شماره  5476/1385جنوبا پی است به طول  10متر
به کوچه غربا پی به پی به طول  19/53متر به شــماره  5476/1383و
پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1400/11/3در اداره
ثبت اسناد و امالک اســتهبان واقع در فلکه دانشجو از طریق مزایده
به فروش می رســد .مزایده از مبلغ  3449820000ریال معادل سیصد
و چهل و چهار میلیون و نهصد و هشــتاد و دو هزار تومان شروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است
پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجــوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گــردد ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد .شرکت در مزایده
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است برنده
مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ
مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید
می گردد .ضمنا فاقد بیمه می باشد.
/877م الف
ثبت اسناد و امالک استهبان
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آگهی مفقودی
کارت ماشــین -فاکتور خریــد از کمپانــی -کارت گارانتی -گواهی
معاینــه فنــی خودرو پــژو روآ مــدل  1389به شــماره شاســی
 naab41pm2ah265527و شماره موتور  11889000503به نام محمد
کریمی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده عمومی غرفه ها
مجتمع بــزرگ تجاری و اداری آفتــاب فارس در نظر
دارد تعــدادی ازغرفــه های موجــود در طبقات را با
شرایط مشخص به مدت یک ســال از تاریخ 1400/11/1
به صورت مزایده واگذار نماید .متقاضیان می توانند از
تاریخ  1400/10/14لغایت  1400/10/21جهت مالحظه شرایط
شــرکت در مزایده و دریافت فرم پیشنهاد به آدرس
شــیراز بلوار معالی آباد نبش خیابان رهبرماه طبقه 3
اداری روبروی واحد  521دفتر مدیریت مجتمع مراجعه
نمایند .پاکات پیشنهادی در تاریخ  1400/10/22بازگشایی
خواهد شــد .جهت توضیحات بیشــتر با شماره تلفن
 071-36354370تماس حاصل نمایند.
آگهی مزایده عمومی

نوبت اول1400/10/7 :
نوبت دوم1400/10/14 :
شهرداری ســعادت شهر به استناد مجوز شــماره /403ش/س
مورخ  1400/9/17شورای اســامی ،در نظر دارد نسبت به اجاره
حدود  5هکتار از زمین باغ قوام برای یک سال زراعی جهت کشت
گوجه فرنگی (تک کشــت) به اشــخاص واگذار نماید متقاضیان
می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده
به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط:
-1پیشــنهاددهندگان باید قیمت پیشــنهادی خود را در پاکت
سربســته از تاریخ درج آگهــی نوبت دوم به مــدت  10روز به
دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
-3هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
-4چنانچه نفرات اول تا ســوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد
نگردند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5قیمت کارشناســی هر هکتــار زمین مبلــغ  570/000/000ریال
می باشد.
-6متقاضیان می بایست مبلغ  142/500/000ریال ضمانت نامه بانکی
یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره  3100007030000نزد بانک
ملی به نام شهرداری سعادت شهر اقدام نمایند.
-7به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8سایر اطالعات در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.
شناسه آگهی1248679 :
/5794م الف
شهردار سعادت شهر
میالد احمدی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  13/1087بخش  3شیراز
حسب درخواست آقای محمود شیروانی با تسلیم  2برگ استشهادیه
که در دفترخانه  425شیراز تنظیم شده است مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک  13/1087واقع در بخش  3شیراز
که در اجرای قانون تعیین تکلیف به شماره رأی 139560311035014684
مورخه  1395/11/17ســند مالکیت به شــماره چاپی  070677الف 95
صادر شــده که به دلیل سهن انگاری مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره
یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند 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 سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /4610م 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  140060311016001299مــورخ  1400/8/20هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خلیفه روســتا فرزند جمال
به شماره شناسنامه  265صادره از سپیدان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  2564/39مترمربع پالک  596فرعی از  2اصلی متخذه از
پالک  10فرعی از  2دهبید واقع در بخش  6فارس مشــهور به دهبید
خریداری از مالک رســمی آقای جمال روستا محرز گردیده است .لذا
به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو 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 اول1400/9/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/14 :
/100م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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پس از  ۶۶۶روز،

فوتیهای کرونا در ایران به کمتر از  ۲۵نفر رسید
واکسیناسیون  ۵تا  ۱۱سال ضروری است

بنابــر اعالم وزارت بهداشــت ،دیروز پس از
گذشت  ۶۶۶روز ،تعداد مرگ و میر روزانه ناشی
از کرونــا در کشــور ،به کمتر از  ۲۵نفر رســید.
آخرین بار  ۱۷اسفندماه  ،۱۳۹۸تعداد مرگ و میر
روزانه بیماران ۲۱ ،نفر بوده است.
به گزارش ایســنا ،از روز یکشــنبه تا دیروز
 ۱۳دی ماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۶۷۷بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۳۳۴نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۹۸هزار و  ۵۹۰نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۲ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۷۰۲نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۴۲هزار و  ۵۸۹نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.

دو هــزار و  ۶۲۴نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۴۲میلیون و  ۲۸۱هزار و  ۶۱۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
فعال ترکیبــی از «دلتا» و «امیکرون»
نداریم
دبیــر کمیته علمی کشــوری مبارزه با کرونا
ضمن تشریح وضعیت موجود کرونا ،گفت :بحث
دلمیکرون یک بحث تئوزیک اســت که هنوز از
مجامع علمی و محققین کشــورهایی که شیوع
بیشتری از اومیکرون را داشتند ،گزارش نشده است.
تلفیق دو سویه دلتا و امیکرون فعال وجود ندارد.
دکتر حمیدرضا جماعتی در گفتوگو با ایســنا،
گفت :آنچه که بیشــترین تاکیــد و بحث کمیته
علمی کشــور بر آن اســت ،موضوع بخشهای
مراقبت ویژه در کشور است .بر اساس گزارشات
حدود  ۱۲هــزار و  ۵۰۰تخت  ICUداریم که

از نظــر تعداد تخت به نســبت جمعیت مشــابه
کشورهای پیشرفته هستیم.
وی افزود :با توجه به مشکالت موجود توصیه
بر این است تا استراتژیهای آموزشی به سمتی
برود که گــروه مراقبتهای ویژه و پرســتاران
شــاغل در بخشهای ویژه قوی و آماده باشند.
از طرفی باید پژوهشهای موجود به سمتی برود
که بر اســاس اولویتهــای جامعه در خصوص
رفع مشکالت باشد ،یعنی محور پژوهشها رفع
مشکالت جامعه باشد.
جماعتی درباره واکسیناســیون ســنین  ۵تا
 ۱۱سال نیز گفت :بر اســاس مطالعات صورت
گرفته در کشــورهای دیگر دنیا و اویدنسهای
موجود دریافتیم که واکسیناسیون این گروه سنی
الزامی اســت .با توجه به اینکه ســویه امیکرون
در کشــورهای دیگری که گسترش وسیعتری
داشته ،بیشتر ســنین پایین را مبتال کرده است
و در برخی کشــورها حتی آمار ابتال و بســتری
اطفال را به  ۳۰درصد رســانده است ،به همین
دلیل واکسیناسیون این رده سنی ضرورت دارد.
او بــا تاکید بر اینکه اکنون در بیمارســتانها
مشکلی برای پذیرش بیماران وجود ندارد ،اظهار
کرد :تاکید فعلی ما بر رعایت پروتکلها و تشویق
مردم به واکسیناسیون دز سوم است.
وی در پایان درباره شــیوع سویههای جدید
کرونــا از جمله دلمیکــرون ،تصریح کرد :بحث
دلمیکرون یک بحث تئوریک اســت که هنوز از
مجامع علمی و محققین کشــورهایی که شیوع
بیشــتری از امیکرون را داشــتند ،گزارش نشده
اســت .کامبینیشــن (تلفیق) دو ویروس دلتا و
امیکرون فعال وجود ندارد.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

روند افزایشی « ُامیکرون» در کشور
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به روند
افزایشــی موارد شناســایی ابتال به «امیکرون»
در کشــور ،گفت :موثرترین کار در پیشــگیری
از اُمیکــرون ،رعایت پروتکلها ،ماســک زدن و
رعایت فاصلهگذاری و همچنین تزریق دز ســوم
واکسن است و توصیه میکنم افراد حتما دز سوم
واکسن را تزریق کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر سعید کریمی در نشست
خبری وزارت بهداشــت ،در پاسخ به سوال ایسنا،
درباره وضعیت مراجعات کرونایی به بیمارستانها
و آمادگی بیمارســتانها در برابر اُمیکرون ،گفت:
خوشــبختانه تعداد مراجعین سرپایی ما با عالئم
مشکوک به کرونا با عالئم تنفسی که به صورت
روزانه مراجعه میکنند ،حدود  ۱۲۵۰مورد اســت
که این میزان مراجعه از پیک قبلی که داشــتیم
به تدریج کم شــده و در روزهای اخیر ،افزایش
قابل توجهی را نداشــتیم .البته تغییرات سینوسی
کاهش و افزایشــی وجود داشته ،اما خوشبختانه
افزایش مراجعات قابل توجه و مســتمر نداشتیم.
همچنین در حوزه تعداد بســتری ،بعد از عبور از
پیک ،در حد ثابت در حد  ۵۸۰۰مورد اســت که
در روزهــای اخیر حالت ثابتی داشــته و افزایش
نگرانکنندهای را شاهد نبودهایم.
شناســایی  ۱۹۴مبتال به امیکرون در
کشور
وی افزود :تعداد بســتری در آی ســی یو هم
حدود  ۱۴۰۰مورد است .بنابراین در حوزه بستری
در آیســییو هم افزایش خاصی نداشته است و
در شرایط پایداری به سر میبریم .در زمینه سویه
اُمیکرون نیز تعداد موارد مبتال که با تشــخیص
قطعی کیت بوده ،افزایش یافته اســت و تا امروز
 ۱۹۴تشــخیص قطعی اُمیکرون داشتهایم که در
حال افزایش است.
نگرانــی از ســرایتپذیری باالی
اُمیکرون
ُ
کریمــی ادامه داد :برای تشــخیص امیکرون
ابتدا باید تســت  PCRبیمار مثبت شود و بعد
اگر مشکوک به اُمیکرون باشد ،یک تست اضافه
هم برای اُمیکرون انجام میشــود .افزایش تعداد
موارد اُمیکرون جــای نگرانی دارد .از این جهت
که شیوع و ســرایتپذیری اُمیکرون بسیار زیاد
است و در عرض دو تا سه روز ممکن است ،فرد
مبتال بتواند افراد دیگر را مبتال کند .بر این اساس
رعایت پروتکلهای بسیار مهم است و باید توجه
کــرد کــه موثرترین چیز هم در پیشــگیری از
اُمیکــرون ،رعایــت پروتکلها ،ماســک زدن و
رعایت فاصلهگذاری و همچنین تزریق دز ســوم
واکسن اســت که توصیه میکنم ،حتما دز سوم
واکسن را افراد تزریق کنند .دز سوم در پیشگیری
از ابتــا و موارد شــدید و همچنین پیشــگیری
از بســتری و مرگومیر ناشــی از کرونا بســیار
موثر است.
بیمارستانها در آمادهباش
وی همچنین گفت :باید توجه کرد که از نظر
درمانی تفاوتی بین اُمیکرون و ســویه دلتا وجود

ندارد .البته از جهت مراقبتی باید بیشــتر مراقب
باشیم ،زیرا سرایتپذیری اُمیکرون بیشتر است،
اما از نظر درمان تفاوتــی ندارد .در عین حال به
بیمارستانهایمان آمادهباش اعالم کردیم که در
آمادهباش هستند تا اگر خدایی نکرده تعداد موارد
افزایش یافت ،بتوانند به بهترین نحوه مراقبتها
و خدمات را از نظر وضعیت اکسیژنســازها ،دارو
و ...انجــام دهند .این تمهیدات با معاونین درمان
دانشــگاههای علوم پزشــکی انجام شده است.
انشاءا ...که اصال وارد پیک بعدی نشویم ،باتوجه
به اینکه مدت زمان فاصله واکسیناسیونمان کم
اســت و آنتیبادی وجود دارد ،ولــی اصال نباید
غافل شویم و باید پروتکلها را رعایت کنیم.
وضعیــت اثرگذاری واکســنها بر
اُمیکرون
وی درباره میزان اثربخشی واکسنهای داخلی
کرونا بر ســویه اُمیکرون ،گفت :تاکنون در ایران
 ۱۹۴مورد اُمیکرون شناسایی شده و در این زمینه
اطالعات آنقدر قطعی نیست که بتوانیم اطالعاتی
ارائه دهیم ،اما باتوجه به اینکه واکسنهای داخلی
در مقابل دلتا موثر بودند و واکســنهای خارجی
هم که بوده بر روی دلتا تست شده و کشورهایی
که میزان اُمیکرونشــان باالست ،آنها را موثر
دانستند .به نظر میآید که واکسن روی اُمیکرون
هم موثر باشــد .مطالعاتی که انجام میشود این
موضوع را می تواند به اثبات برساند.
کریمی درباره اعمال محدودیتهای کرونایی
با توجه به خطر اُمیکرون ،گفت :فعال در وضعیتی
قرار داریم که عمدتا بر رعایت پروتکلها توصیه
میکنیم .هــر محدودیتی که قرار باشــد ایجاد
شود ،جزو اختیارات ستاد ملی کروناست و وزارت
بهداشت نمیتواند محدودیت اعمال کند .در عین
حال کمیته علمی وضعیت را از نظر علمی بررسی
میکند ،نتایج کمیته علمی به وزیر بهداشــت و
سپس در ستاد کرونا ارائه شده و ستاد ملی مقابله
با کرونــا تصمیمگیری میکنــد .بنابراین درباره
محدودیتها باید از ستاد ملی کرونا پیگیری شود.
کریمی درباره مواجهه با بیماریهای ترکیبی
با کرونا ،گفت :در بیمارانی که به بیمارســتانها
و مراکز درمانی مراجعه میکنند ،اکنون آنفلوآنزا
زیاد اســت ،اما فعال من گزارشی از ترکیب این
بیماریها با کرونا دریافت نکردهام.
معاون درمان وزارت بهداشــت درباره نوع دز
ســومی که مردم باید برای واکسیناسیون کرونا

تزریق کنند ،گفت :از نظر علمی درباره اینکه چه
نوع دز سومی از واکسنهای کرونا موثرتر است،
بین علما اختالفهایی وجود دارد .این موارد باید
در کمیته علمی بررســی و تعیین تکلیف شــود.
بحث واردات هم مربوط به حوزه معاونت درمان
نیست.
کریمی در پاســخ بــه اینکه باوجــود تزریق
واکســن ،چرا هنوز کرونا مهار نشده است ،گفت:
این موضوع طبیعی اســت و هیچ واکســنی به
ویژه درباره کرونا نه ادعــا میکند و نه میتواند
 ۱۰۰درصــد بیماری را کنترل کند و هیچ کجای
دنیا اینطور نیســت که اگر واکسن تزریق کردند،
دیگر  ۱۰۰درصد کســی به بیماری مبتال نشود.
بنابرایــن هدفمــان از واکسیناســیون ،کاهش
میزان ابتال و به ویژه کاهش موارد شــدید ابتال
و مرگومیر است.
تخلفات درمانی را به  ۱۹۰اعالم کنید
معاون درمان وزارت بهداشــت درباره سامانه
 ۱۹۰و ارائــه تخلفات بیمارســتانی و تعرفهای،
گفت :تخلفات را میتوانند به ســامانه  ۱۹۰ارائه
کنند .در عین حال طی دو سه روز اخیر جلساتی
در راستای تقویت نظارت از سوی معاونت درمان
برگزار شــد و بــر روی بیمارســتانها متمرکز
میشــویم تا انشــاءا ...تخلفی در بیمارستان رخ
ندهد .عمده تخلفاتی کــه وجود دارد احتماال در
بیمارستان رخ میدهد ،اگر عمل جراحی است که
برای آن پول خارج از تعرفهای دریافت میشود،
آن عمل در بیمارســتان اتفاق میافتد ،عالوه بر
برخورد با افراد متخلف ،با آن بیمارستانی هم که
این تخلف در آن رخ میدهد ،برخورد میکنیم .در
عین حال نظارتهایمان باید بهروز و ســامانهای
شــوند .به معاونتهای درمان اعالم شــده که
این موضوع را جزو اولویتهایشــان قرار دهند.
فسادستیزی جزو اولویتهای ما است.
وی در پاسخ به ســوالی درباره کرونا ،با بیان
اینکه در شرایط فعلی کرونا باید از پیکهای قبلی
درس بگیریــم ،گفت :وقتی از یک بحران درس
بگیریم ،به یک فرصت برای آینده بدل میشــود
تا دیگر با آن مشکالت مواجه نشویم .خوشبختانه
طی دوره کرونا بیماری نبوده که به دلیل کمبود
تخت بیرون از بیمارســتان باشــد؛ چیزی که در
کشــورهای دیگر مشاهده کردیم .برخی بیماران
به دالیل مختلف دیر مراجعه کرده بودند که دچار
مرگ و میر شدند .دعا میکنیم که پیک دیگری
در پیش نباشــد و از مردم هم خواهش میکنیم
که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند تا وارد
پیک بعدی نشــویم .در عین حال سعی میکنیم
که از گذشته درس بگیریم تا اگر وارد پیک بعدی
شدیم ،بتوانیم بهتر مدیریت کنیم.
کریمی در بخشــی از صحبتهایش با اشاره
به اولویتهای حوزه درمان کشور ،گفت :از همه
کادر درمان و عزیزانی که طی دو سال گذشته در
ســنگر کرونا خدمت کردند تشکر میکنم .باالی
 ۲۰۰شهید ســامت تقدیم کردیم که یاد آنها را
گرامی میداریم.
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فارس

سیالب در فارس سه فوتی و  ۱۲مصدوم
برجای گذاشت

ایسنا :مدیر روابط عمومی مرکز فوریتهای پزشکی استان فارس اعالم
کرد که از ابتدای بارندگی در اســتان تاکنون  ۱۲مصدوم و سه مورد فوتی
گزارش و تایید شده است.
حســن همتی در گفت و گو با ایســنا ،اعالم کرد :از ابتدای بارندگی در
اســتان فارس ،شاهد مصدومیت  ۱۲نفر بر اثر وقوع سیالب و جاری شدن
روان آبها بودهایم.
همتی گفت :از  ۱۲مورد مصدومیت ،ســه مورد مربوط به المرد ۲ ،مورد
مربــوط به گراش ۵ ،مــورد مربوط به فیروزآباد و  ۲مورد مربوط به فســا
بوده است.
این مقام مســئول اضافه کرد :سه مورد فوتی براثر جاری شدن سیالب
نیز مربوط به شهرستانهای الرستان ،داراب و روستای نورآباد (شهرستان
المرد) بوده است.
به گزارش ایســنا ،بارندگی در فارس از بامداد یکشنبه  ۱۲دی آغاز شد
و برابر آخرین آمار ،بیشــترین میزان بارندگی مربوط به نقاط جنوبی فارس
بوده است .بارندگیها در شهرستانهای سپیدان و اقلید به شکل برف بوده
و حجم بارش در برخی نقاط این شهرســتانها به حدود  ۳۰سانتی متر هم
رسیده است.

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد:

کشف  ۱۶۸کیلو تریاک در پوشش بار پرتقال

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف  168کیلو مواد مخدر از نوع تریاک
در بازرسی از يك دستگاه وانت نيسان حامل بار پرتقال در شهرستان آباده
خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،بامداد دیروز
( 13دي) مأموران انتظامي شهرســتان آباده حين ايست و بازرسي مقطعي
و نظارت بر خودروهای عبوری در محور شــيراز -اصفهان به یک دستگاه
وانت نيســان حامل بار ميوه مشكوك شدند و دستور ایست دادند که راننده
بدون توجه اقدام به فرار کرد.
وي افزود :ماموران انتظامي پس از طی مســافتی تعقیب و گریز موفق
شــدند با اقدامات فني و تخصصي خودرو مذكــور را توقيف و راننده را نيز
دستگير كنند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بيان اينكه در بازرســی از اين خودرو
 168کیلو تریاک كه به طرز بسيار ماهرانهاي زير بار ميوه پرتقال جاسازي
شده بود کشــف شــد ،تصريح كرد :راننده قاچاقچي پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.
ســردار حبيبي خاطر نشــان كرد :پلیس اســتان فارس با هوشیاری و
اشراف اطالعاتی قاطعانه با مخالن امنیت مقابله کرده و اجازه فعالیتهای
مجرمانه به قاچاقچیان و سوداگران مرگ را نخواهد داد.

جابهجايي كاالي قاچاق با اتوبوس لو رفت

فرمانده انتظامي شهرستان الرســتان گفت :در بازرسي از يك دستگاه
اتوبوس انواع كاالي قاچاق به ارزش  7ميليارد ريال كشف شد.
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 اشاره به اینکه در بازرسي از این اتوبوس  3هزار و  123ثوب انواع
پوشاک 405 ،جفت كفش 662 ،عدد عينك و  98دستگاه انواع لوازم خانگي
خارجی قاچاق كشــف شد ،افزود :کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را 7
میلیــارد ريال برآورد كردهاند و و در اين خصوص پرونده تشــکیل و راننده
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

سپر خودرو حامل ترياك بود

فرمانده انتظامی الرســتان از توقيف ســواري زانتیا و كشف  16كيلو و
 200گرم ترياك در عملیات مشترک پلیس الرستان و جهرم خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر الرســتان بــا اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند فردي
با ســواري زانتیا در حال انتقال ترياك در محور بندرعباس-شيراز است كه
موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران انتظامي الرســتان بــا هماهنگی پلیس مواد مخدر
جهــرم پس از هماهنگــي با مقام قضایي به اين محــور اعزام و با برپايي
تور ايســت و بازرسي موفق شدند ســواري زانتیا حامل ترياك را شناسايي
و بــا اقدامات فني و تخصصي آن را توقيف و سرنشــینان آن که اعضای
يك خانواده  5نفره بودند را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی الرســتان عنوان داشــت :در بازرســي از اين خودرو
 16كيلــو و  200گرم مواد مخدر از نوع تريــاك که به طرز ماهرانهای در
سپرهای جلو و عقب جاسازی شده بود كشف شد و در اين خصوص پرونده
تشکیل و متهمان براي انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در ممسنی

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت :با تالش مأموران اين
فرماندهــي انواع کاالی قاچاق به ارزش یــک میلیارد و  500میلیون ریال
کشف شد.
ســرهنگ شهرام افشــاری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان کرد :مأموران انتظامی شهرســتان ممســنی هنگام گشــت زنی در
محورهای مواصالتی به یک سواري پژو  405مشكوك شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرسی از این خودرو  250عدد لوازم آرایشی 450 ،عدد مو
مصنوعــی 10 ،کارتن کش مو و  000خارجي قاچاق و فاقد مدارک قانونی
کشف و یک نفر نيز دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با اشاره به اینکه کارشناسان
ارزش کاالهای قاچاق کشف شده را یک میلیارد و  500میلیون ریال برآورد
کردهاند ،گفت :راننده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف  8دستگاه ماینر قاچاق در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشــت از کشف  8دســتگاه استخراج ارز ديجيتال
قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر بيان كرد :ماموران پاسگاه انتظامی سیوند با اقدامات فني
و تخصصي از دپو تعدادي ماینر قاچاق در داخل یک سوله واقع در شهرک
صنعتی مطلع شدند.
وی افزود :ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی با مقام قضایی
به محل مورد نظر اعزام شــدند و در بازرسی از این مكان  8دستگاه ماینر
به همراه متعلقات مربوطه کشف و یک نفر را نيز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی
متهــم به مرجع قضایی ،تصریح کرد :ارزش دســتگاههای قاچاق توســط
کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است.

افزایش  23درصدی کشفيات سرقت در کازرون

فرمانده انتظامی كازرون از افزایش  23درصدی کشــفیات ســرقت در
 3ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار کرد :در راســتاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و برخورد با ســارقان،
پلیس شهرســتان کازرون با بــه کارگيري و هدايت واحدهاي گشــت و
اجراي طرح رصد و کنترل مجرمان ســابقهدار ،توفیقات خوبی را به دست
آورده است.
وی تصریح کرد :با تالش شبانه روزی ماموران پلیس ،کشفیات سرقت
در  3ماهه ســوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  23درصد
افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی كازرون با اشــاره به افزایش  11درصدی دســتگیری
سارقان و کاهش  16درصدی وقوع سرقت ،افزود :در این مدت  217سارق
دستگیر و  449فقره انواع سرقت کشف شده است.

کشف سیگار قاچاق در المرد

فرمانــده انتظامي شهرســتان المرد گفت :ماموران ایــن فرماندهي در
بازرســي از يك ســواري پژو  125هزار و  600نخ ســیگار خارجي قاچاق
کشف کردند.
ســرهنگ مهراب زارعپور در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بــا اعالم اين خبر اظهار داشــت :در اجرای طرح مبــارزه با قاچاق کاال و
ارز ،مامــوران انتظامی المرد حين گشــتزني در محورهاي مواصالتي به
یک خودرو پژو  405مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان المرد با اشــاره به اینکه در بازرسي از اين
خودرو  125هزار و  600نخ سیگار خارجي قاچاق كشف شد ،گفت :با توجه
به موقعيت جغرافيايي منطقه راننده متواري شد.
سرهنگ زارعپور با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش سيگارهاي مكشوفه
را  600ميليون ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت:تالش براي دستگيري
راننده متواري ادامه دارد.

كشف احشام قاچاق در شهرستان خنج

فرمانده انتظامی شهرســتان خنج از کشف  31راس گوسفند قاچاق در
اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد بردبار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر اظهار داشت :در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه
با قاچاق کاال و ارز ،ماموران انتظامی حین گشــت زنی در حوزه استحفاظی
به یک دســتگاه وانت نیسان حامل احشام مكشــوك شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين خودرو  31راس گوســفند قاچاق و
فاقد مجوز دامپزشكي كشف شــد ،تصريح كرد :كارشناسان ارزش احشام
مكشوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خنج خاطر نشان كرد :در اين راستا راننده
براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.
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افزایش سن بازنشستگی
به زیان نیروی جوان آماده کار

هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت

نوســانات در قیمت هر برگ تســهیالت مســکن همچنان
ادامه دارد و درحالی که قیمت این اوراق حدود ســه هفته قبل از
 ۱۱۷هزار تومان نیز گذشته بود ،تا  ۸۰هزار تومان کاهش یافت،
البته این کاهش قیمت عمری کمتر از  ۱۰روز داشت و قیمت این
اوراق دوباره از  ۱۰۰هزار تومان گذر کرده است.
بــه گزارش ایســنا ،آخرین قیمت هر برگ اوراق تســهیالت
تو
مسکن نشان می دهد که اوراق مســکن فروردین ،اردیبهش 
خرداد امسال به ترتیب با قیمت های  ۱۰۴هزار و  ۱۰۴ ،۷۰۰هزار
و  ۵۰۰و  ۱۰۵هــزار تومان معامله میشــود .اوراق تیر با قیمت
 ۱۰۴هزار و  ،۷۰۰اوراق مرداد با قیمت  ۱۰۳هزار و  ۸۰۰و اوراق
شهریور نیز با قیمت  ۱۰۴هزار و  ۱۰۰تومان معامله میشوند.
اوراق تســهیالت مســکن مهرماه  ۱۰۴هزار تومــان ،اوراق
تسهیالت مســکن آبان ماه  ۱۰۳هزار و  ۶۰۰تومان و تسهیالت
مســکن آذرماه نیز  ۱۰۳هــزار و  ۷۰۰تومان قیمت دارند که این
گزارش بر اساس قیمت اوراق در آذرماه نوشته شده است.
هزنیه وام مسکن برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر ایــن اســاس ،مجردهــای ســاکن تهــران میتوانند تا
 ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل  ۲۰۰میلیون
تومان تســهیالت خرید مســکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله
میشــود؛ لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت باید
 ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر
گرفته شــده تعــداد اوراق  ۲۰۰و هزینه آن با تســه  ۱۰۳هزار و
 ۷۰۰تومانی ۲۰ ،میلیون و  ۷۴۰هزار تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای
آن بــا تخفیف باید  ۸۰برگه به مبلغ هشــت میلیون و ۲۹۶هزار
تومان خریداری کنند ،مجمــوع هزینه خرید اوراق  ۲۹میلیون و
۳۶هزار تومان میشود.
زوجهــای تهرانــی نیز برهمین اســاس میتوانند تا ســقف
 ۴۸۰میلیون تومان شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت خرید
مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛
کــه البته طبق تصمیم جدید ،زوجین باید  ۴۰۰برگه تســهیالت
مســکن خریداری کنند که هزینه آن  ۴۱میلیــون و  ۴۸۰هزار
تومان میشــود که همراه با هزینه هشــت میلیون و ۲۹۶هزار
تومانی وام جعاله در مجمــوع باید  ۴۹میلیون و ۷۷۶هزار تومان
پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیــش از  ۲۰۰هزار نفر بــرای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به
 ۳۲۰میلیون تومان رســیده اســت که با توجه به اینکه مجردها
بــا تخفیف باید  ۱۶۰و متاهلهای ســاکن این شــهرها نیز باید
 ۳۲۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کننــد ،مجردها باید
 ۱۶میلیــون و  ۵۹۲هزار تومان و متاهلها نیز باید  ۳۳میلیون و
 ۱۸۴هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای ســایر مناطق شهری به  ۱۲۰و برای
زوجین ایــن مناطق نیز به  ۲۴۰میلیون تومان رســیده اســت.
بنابرایــن مجردها باید با پرداخــت  ۱۲میلیون و  ۴۴۴و متاهلها
نیــز با پرداخت  ۲۴میلیون و ۸۸۸هزار تومان نســبت به اخذ این
وام اقدام کنند.
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یک کارشناس حوزه کار معتقد است :کسانی
کــه از امید به زندگی ســخن میگویند امید به
زندگی خودشان باال رفته است.
وی از نمایندگان مجلس خواســت تا ضمن
پایدارســازی منابــع صندوقهــای بیمــهای و
بازنشســتگی ،کمک کننــد ســاختار صندوق
تامین اجتماعی از حالت هیات امنایی به شورایی
تغییر یابــد تا جلوی برداشــتهای متعدد از آن
گرفته شود.
ناصر چمنی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی
در الیحه بودجه  ۱۴۰۱و پیشــنهاد حذف آن از
سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا ،گفت:
درســت است که کمیسیون اجتماعی مجلس آن
را حذف کرده ولی میتواند در کمیســیون تلفیق
مصوب شــود و برای رأی گیری به صحن علنی
بیایــد لذا رأی کلی مدنظر اســت اما معتقدم به
چنیــن موضوعی بایــد از تمام زوایــا نگاه کرد.
کسانی که پیشنهاد کردهاند باید سن بازنشستگی
را باال ببریم دیدگاهشان این است که با این کار
به صندوق ها کمک می شــود اما نه تنها کمکی
نمیکنــد بلکه به ضــرر صندوقها به خصوص
صندوق تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد :در حــال حاضر در بحث منابع
صندوقها با دو معضل بزرگ روبه رو هســتیم؛
یکی دســت اندازی و برداشــت مکرر دولتها
از منابــع صندوقها و دوم تحمیــل تعهدات و
هزینههای متعدد کــه هر دو به زیان صندوقها
تمام شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار ،صندوق تامین
اجتماعــی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی
و بزرگترین صندوق کشــور اســت که بیش از
 ۴۸میلیون نفر عضو دارد.
چمنی از مجلس خواست تا راهکارهایی برای
حفظ و پایدارســازی منابع صندوق ها پیش بینی
کند و ادامــه داد :یکــی از راهکارها برگرداندن
صندوق تامین اجتماعی به حالت شــورایی است
متاســفانه تامیــن اجتماعــی از دولت های قبل
هیات امنایی شــد و بعدها دیدنــد که در حالت
هیات امنایی دســت دولت بازتر است و می توان
براحتی از صندوق برداشت کرد لذا علیرغم آنکه
پیشــنهاد دادیم و درخواست کردیم که از حالت
هیات امنایی خارج و به شورایی برگردد همچنان

مقاومت می شود.
این کارشــناس حوزه کار یادآور شــد :وزارت
کار نمی تواند در ایــن زمینه کاری انجام بدهد،
چون اساســا از اختیارات رئیس جمهوری است
ولــی مجلس می تواند به دولت فشــار بیاورد تا
شــورای عالی تامین اجتماعی مجددا احیا شود.
اگر این اتفاق بیفتــد گام بزرگی برای جلوگیری
از دست اندازی به منابع صندوق تامین اجتماعی
برداشته شده است.
به گفته وی طی ســالهای اخیر هر دولتی که
روی کار آمده تعهدی بر دوش ســازمان تامین
اجتماعی گذاشــته و بدهی هایــش را به تامین
اجتماعی نپرداخته است به نحوی که امروز بیش
از  ۳۲۰هــزار میلیارد تومــان دولت ها به تامین
اجتماعی بدهکارند و آن را برنگرداندهاند.
چمنــی ادامه داد :در حــال حاضر یک نفر در
بهترین شرایط با  ۲۵تا  ۳۰سال سن اگر وارد بازار
کار شــود در سن  ۵۵سالگی باید بازنشسته شود
اگر دو سال به سن بازنشستگی افراد اضافه کنیم
کارایی و انگیزه او را از بین برده ایم و بهره وری
الزم را نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد :در شرایط
کنونی معضــل بزرگی به نام بیــکاری جوانان
تحصیلکــرده داریــم و بــا افزایش دادن ســن
بازنشستگی ،عمال جلوی اشتغال نیروهای جوان

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شــیرینی و شکالت ایران از
کمبود روغن صنعت ،افزایــش بیش از دو برابری قیمت این ماده اولیه و
کاهش تولید این محصــوالت خبر داد و علت آن را بالتکلیفی حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی عنوان کرد.
جمشید مغازهای در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع
شیرینی و شکالت در حال حاضر تامین روغن است ،گفت :روغن صنعتی
از حدود  ۴۵روز گذشــته در بازار نیســت و قیمت هر کارتن  ۱۶کیلویی
روغــن صاف (روغن قنادی) از حدود  ۲۰۰هــزار تومان به بیش از ۵۰۰
هزار تومان رسیده است.
وی با اشــاره به برگزاری جلساتی و نامه نگاری برای حل این مشکل،
تصریح کرد :هیچ کدام از تالشهای فعاالن صنایع مصرف کننده روغن
تاکنون به جواب نرسیده است .بنابراین تولیدکنندگان تحت فشار شدید قرار
دارنــد و اکثر آنها با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند ،چرا که روغن یکی از
مواد اصلی تولید شیرینی و شکالت است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شیرینی و شکالت درباره علت
کمبود روغن صنعت نیز گفت :ظاهراً علت این وضعیت ،تصمیم در رابطه
با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی روغن است که مشخص و قطعی نیست .پیشتر
اعالم شــده بود از اول دی ماه ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف میشــود .در این
راســتا از کارخانجات روغن درخواست شــده بود موجودی خود را اعالم
کنند .در این شرایط تولیدکنندگان روغن ،تمایلی به عرضه روغن ندارند.
مغــازهای در ادامه درباره پایان معافیت قند و شــکر از پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده در قانون جدید ،اظهار کرد :این قانون بر قیمت شیرینی و
شکالت تاثیر خواهد داشت و احتما ًال قیمتها کمی افزایش پیدا میکند.
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افزایش سن بازنشستگی
به زیان نیروی جوان آماده کار

هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت

نوســانات در قیمت هر برگ تســهیالت مســکن همچنان
ادامه دارد و درحالی که قیمت این اوراق حدود ســه هفته قبل از
 ۱۱۷هزار تومان نیز گذشته بود ،تا  ۸۰هزار تومان کاهش یافت،
البته این کاهش قیمت عمری کمتر از  ۱۰روز داشت و قیمت این
اوراق دوباره از  ۱۰۰هزار تومان گذر کرده است.
بــه گزارش ایســنا ،آخرین قیمت هر برگ اوراق تســهیالت
مسکن نشان می دهد که اوراق مســکن فروردین ،اردیبهشت و
خرداد امسال به ترتیب با قیمت های  ۱۰۴هزار و  ۱۰۴ ،۷۰۰هزار
و  ۵۰۰و  ۱۰۵هــزار تومان معامله میشــود .اوراق تیر با قیمت
 ۱۰۴هزار و  ،۷۰۰اوراق مرداد با قیمت  ۱۰۳هزار و  ۸۰۰و اوراق
شهریور نیز با قیمت  ۱۰۴هزار و  ۱۰۰تومان معامله میشوند.
اوراق تســهیالت مســکن مهرماه  ۱۰۴هزار تومــان ،اوراق
تسهیالت مســکن آبان ماه  ۱۰۳هزار و  ۶۰۰تومان و تسهیالت
مســکن آذرماه نیز  ۱۰۳هــزار و  ۷۰۰تومان قیمت دارند که این
گزارش بر اساس قیمت اوراق در آذرماه نوشته شده است.
هزنیه وام مسکن برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر ایــن اســاس ،مجردهــای ســاکن تهــران میتوانند تا
 ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل  ۲۰۰میلیون
تومان تســهیالت خرید مســکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله
میشــود؛ لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت باید
 ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر
گرفته شــده تعــداد اوراق  ۲۰۰و هزینه آن با تســه  ۱۰۳هزار و
 ۷۰۰تومانی ۲۰ ،میلیون و  ۷۴۰هزار تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای
آن بــا تخفیف باید  ۸۰برگه به مبلغ هشــت میلیون و ۲۹۶هزار
تومان خریداری کنند ،مجمــوع هزینه خرید اوراق  ۲۹میلیون و
۳۶هزار تومان میشود.
زوجهــای تهرانــی نیز برهمین اســاس میتوانند تا ســقف
 ۴۸۰میلیون تومان شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت خرید
مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛
کــه البته طبق تصمیم جدید ،زوجین باید  ۴۰۰برگه تســهیالت
مســکن خریداری کنند که هزینه آن  ۴۱میلیــون و  ۴۸۰هزار
تومان میشــود که همراه با هزینه هشــت میلیون و ۲۹۶هزار
تومانی وام جعاله در مجمــوع باید  ۴۹میلیون و ۷۷۶هزار تومان
پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیــش از  ۲۰۰هزار نفر بــرای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به
 ۳۲۰میلیون تومان رســیده اســت که با توجه به اینکه مجردها
بــا تخفیف باید  ۱۶۰و متاهلهای ســاکن این شــهرها نیز باید
 ۳۲۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کننــد ،مجردها باید
 ۱۶میلیــون و  ۵۹۲هزار تومان و متاهلها نیز باید  ۳۳میلیون و
 ۱۸۴هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای ســایر مناطق شهری به  ۱۲۰و برای
زوجین ایــن مناطق نیز به  ۲۴۰میلیون تومان رســیده اســت.
بنابرایــن مجردها باید با پرداخــت  ۱۲میلیون و  ۴۴۴و متاهلها
نیــز با پرداخت  ۲۴میلیون و ۸۸۸هزار تومان نســبت به اخذ این
وام اقدام کنند.
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سال بیست و هفتم

یک کارشناس حوزه کار معتقد است :کسانی
کــه از امید به زندگی ســخن میگویند امید به
زندگی خودشان باال رفته است.
وی از نمایندگان مجلس خواســت تا ضمن
پایدارســازی منابــع صندوقهــای بیمــهای و
بازنشســتگی ،کمک کننــد ســاختار صندوق
تامین اجتماعی از حالت هیات امنایی به شورایی
تغییر یابــد تا جلوی برداشــتهای متعدد از آن
گرفته شود.
ناصر چمنی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی
در الیحه بودجه  ۱۴۰۱و پیشــنهاد حذف آن از
سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا ،گفت:
درســت است که کمیسیون اجتماعی مجلس آن
را حذف کرده ولی میتواند در کمیســیون تلفیق
مصوب شــود و برای رأی گیری به صحن علنی
بیایــد لذا رأی کلی مدنظر اســت اما معتقدم به
چنیــن موضوعی بایــد از تمام زوایــا نگاه کرد.
کسانی که پیشنهاد کردهاند باید سن بازنشستگی
را باال ببریم دیدگاهشان این است که با این کار
به صندوق ها کمک می شــود اما نه تنها کمکی
نمیکنــد بلکه به ضــرر صندوقها به خصوص
صندوق تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد :در حــال حاضر در بحث منابع
صندوقها با دو معضل بزرگ روبه رو هســتیم؛
یکی دســت اندازی و برداشــت مکرر دولتها
از منابــع صندوقها و دوم تحمیــل تعهدات و
هزینههای متعدد کــه هر دو به زیان صندوقها
تمام شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار ،صندوق تامین
اجتماعــی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی
و بزرگترین صندوق کشــور اســت که بیش از
 ۴۸میلیون نفر عضو دارد.
چمنی از مجلس خواست تا راهکارهایی برای
حفظ و پایدارســازی منابع صندوق ها پیش بینی
کند و ادامــه داد :یکــی از راهکارها برگرداندن
صندوق تامین اجتماعی به حالت شــورایی است
متاســفانه تامیــن اجتماعــی از دولت های قبل
هیات امنایی شــد و بعدها دیدنــد که در حالت
هیات امنایی دســت دولت بازتر است و می توان
براحتی از صندوق برداشت کرد لذا علیرغم آنکه
پیشــنهاد دادیم و درخواست کردیم که از حالت
هیات امنایی خارج و به شورایی برگردد همچنان

مقاومت می شود.
این کارشــناس حوزه کار یادآور شــد :وزارت
کار نمی تواند در ایــن زمینه کاری انجام بدهد،
چون اساســا از اختیارات رئیس جمهوری است
ولــی مجلس می تواند به دولت فشــار بیاورد تا
شــورای عالی تامین اجتماعی مجددا احیا شود.
اگر این اتفاق بیفتــد گام بزرگی برای جلوگیری
از دست اندازی به منابع صندوق تامین اجتماعی
برداشته شده است.
به گفته وی طی ســالهای اخیر هر دولتی که
روی کار آمده تعهدی بر دوش ســازمان تامین
اجتماعی گذاشــته و بدهی هایــش را به تامین
اجتماعی نپرداخته است به نحوی که امروز بیش
از  ۳۲۰هــزار میلیارد تومــان دولت ها به تامین
اجتماعی بدهکارند و آن را برنگرداندهاند.
چمنــی ادامه داد :در حــال حاضر یک نفر در
بهترین شرایط با  ۲۵تا  ۳۰سال سن اگر وارد بازار
کار شــود در سن  ۵۵سالگی باید بازنشسته شود
اگر دو سال به سن بازنشستگی افراد اضافه کنیم
کارایی و انگیزه او را از بین برده ایم و بهره وری
الزم را نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد :در شرایط
کنونی معضــل بزرگی به نام بیــکاری جوانان
تحصیلکــرده داریــم و بــا افزایش دادن ســن
بازنشستگی ،عمال جلوی اشتغال نیروهای جوان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007123مــورخ  1400/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین بینا فرزند محمد
به شماره شناسنامه  260صادره از کازرون به شماره ملی 2370892781
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  199مترمربع پالک فرعی 5434
از  2075اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعــی از  2075اصلی

عضو هیــات مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان فرش دســتباف ،ضمن برشمردن موانع
صادرات ،پیش بینی کرد کــه صادرات فرش تا پایان
ســال جاری به  ۵۰میلیون دالر برسد و گفت که این
رقم نســبت به سال گذشــته حدود  ۱۵میلیون دالر
کاهش دارد.
به گزارش ایســنا ،وضعیت تولید و صادرات فرش
دستباف در سالهای اخیر دچار مشکالت فراوان بوده،
به طوری که طبق اعالم گمرک ،صادرات فرش دستباف
در ســال  ۱۳۷۲به اوج خود رسیده و حدود دو میلیارد
دالر بوده و برای پنج تا هفت میلیون نفر شغل ایجاد
کرد ،اما به تدریج کاهش یافته ،به طوری که به حدود
 ۲۴۰میلیون دالر در سال  ۱۳۹۷و پس از اعمال تحریم
هــا به  ۷۰میلیون دالر در ســال  ۱۳۹۸و  ۵۰میلیون
دالر در سال  ۱۳۹۹رسیده است.
از طرف دیگر اخیرا از ساختار جدید وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) رونمایی شده که در آن برخی
معاونتها حذف و برخی ادغام شدند که از جمله آنها
میتــوان به حذف مرکز ملی فرش از ســاختار جدید
صمت اشــاره کرد که قرار اســت بــه وزارت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی منتقل شود ،اما
این موضوع موجی از انتقادات فعاالن صنعت فرش را
به همراه داشــته و حتی هشدارهایی نسبت به احتمال
کاهش بیشتر صادرات مطرح شده است.
مرتضی میری در گفتوگو با ایسنا ،پیش بینی کرد
که صادرات فرش تا پایان ســال جاری به  ۵۰میلیون
دالر برســد و گفت :این رقم نســبت به سال گذشته

حــدود  ۱۵میلیون دالر کاهش دارد .در هشــت ماهه
امسال ۳۹ ،میلیون دالر فرش به وزن  ۲۵۰۰تن صادر
شده است.
وی دربــاره دالیل کاهش صادرات فرش نیز اظهار
کرد :کاهش صادرات فرش ناشی از وضعیت تحریمها
و تصمیمات داخلی اســت .برای مثال مشکالت نقل
و انتقــال پــول ،حضــور در بازارهای بیــن المللی و
حمل و نقل ناشــی از اعمال تحریمها است .از طرف
دیگر تصمیمات داخلی مثل سیاســت نادرســت تعهد
ارزی باعث ایجاد مشکالتی برای تجار شده است.
متعهد میشــویم پول چیــزی که هنوز
نفروختیم ،برگردانیم
به گفته عضو هیات مدیــره اتحادیه تولیدکنندگان

بــا توجه به الــزام اجرای قانــون مالیات بــر ارزش افزوده طــال از دیروز
(دوشنبه ۱۳/آذرماه) که براساس آن ۹ ،درصد مالیات بر ارزش افزوده طال ،جواهر
و پالتین از اصل طال حذف شده و به سایر موارد (اجرت ساخت ،حقالعمل و سود
فروشــندگان) اختصاص خواهد یافت ،اتحادیه طال و جواهر تهران ،نحوه اجرای
این قانون را به واحدهای صنفی فعال ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا ،طی سالهای گذشــته حذف مالیات بر ارزش افزوده طال
در مجلس مورد بررســی قرار گرفت و تصویب هم شده بود اما شورای نگهبان
ایراداتی به آن وارد کرد و دوباره به مجلس ارجاع شــد ،اما در نهایت این قانون
 ۱۲تیر امسال اصالح ،تصویب و به دولت ابالغ شد.
طبق این قانون  ۹درصد مالیات خرید طال فقط به ســود و اجرت طال تعلق
خواهــد گرفت و اصل طال از این مالیات معاف شــد .در این رابطه برخی اعالم
کردند که از این پس در خرید طال بایستی دقت کرد تا واحدهای فروش ،مالیات
 ۹درصدی را روی قیمت اصلی طال حساب نکنند.
در پی این موضوع اعضای هیــات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم
کردند که طبق اصل  ۱۲۳قانون اساسی ،پس از شش ماه از ابالغ مصوبه ریاست
جمهوری ،قانون معافیت اصل طال از مالیات اجرایی خواهد شد.
پس از آن ،یک ماه پیش ( ۱۳آذر ماه  ،)۱۴۰۰اتاق اصناف ایران در اطالعیهای
به واحدهای صنفــی طال ،جواهر و پالتین در رابطه بــا قانون جدید مالیات بر
ارزش افــزوده اعالم کرد که با توجه به الزماالجرا شــدن قانون دائمی مالیات
بر ارزش افــزوده از  ۱۳دی ماه ۹ ،درصد مالیات بر ارزش افزوده طال ،جواهر و
پالتین از مشتریان دریافت شود.
بر اســاس این ابالغیه ،مقرر شــد قانون دائمی مالیات بــر ارزش افزوده از
 ۱۳دی  ۱۴۰۰از سوی سازمان امور مالیاتی کشور الزماالجرا اعالم شود .با توجه
به جزء  ۲بند «ب» ماده ( )۲۶این قانون در خصوص عرضهکنندگان کاال و خدمات
طال ،جواهر و پالتین مقرر شــده که “اجرت ساخت ،حقالعمل و سود فروشنده
کاالهای موضوع این بند ،مشــمول مالیات و عوارض با نرخ  ۹درصد شــود” .
حــال با توجه به اینکه این قانون از دیروز (دوشــنبه ۱۳/دی  )۱۴۰۰اجرایی
میشــود ،ابراهیم محمدولی -رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران -نحوه اجرای
این قانون را به واحدهای صنفی خود ابالغ کرد:
در متن اعالمی اتحادیه طال و جواهر تهران آمده است:
« توجه همکاران ارجمند را به موارد ذیل جلب مینماید:
 -۱نظــر به اینکه با اجرایی شــدن قانون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب
 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲اصل طال ،جواهر و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده
از فلــزات مزبور از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۳معاف از مالیات و عوارض اســت؛ صرف ًا
اجرت ســاخت ،حقالعمل و سود فروشــنده کاالهای موضوع این بند مشمول
مالیات و عوارض با نرخ  ۹درصد (  ) ٪ ۹اســت .لذا ضرورت دارد فروشــندگان
مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک موارد معافیت ( اصل طال ،جواهر و پالتین
به کار رفته در مصنوعات ســاخته شده) از ســایر موارد در صورتحساب فروش
صادره اقدام نمایند تا امکان محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر مبنای اجزای
یاد شده مشمول باشد.
 -۲براساس قانون مذکور ،فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طال ،جواهر
و پالتین از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۳به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض
ارزش افــزوده از اصل طال ،جواهر و پالتین نیســتند و در صورت عدم رعایت
بنــد (  ) ۱نهتنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت نمایند بلکه مشــمول
جریمــهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز میشــوند که غیر قابل
بخشودگی است».

و صادرکننــدگان فرش دســتباف ،در حوزه صادرات
ایــن محصول ،با انتقال فــرش از انبار داخل ایران به
یک کشور دیگر ،تازه فرآیند فروش فرش آغاز میشود،
امــا تجار هنــگام خارج کردن محصــول خود متعهد
میشــوند ارز حاصل از فرشــی که هنــوز نفروختند،
به طرقی که بانک مرکزی تعیین کرده ،تحویل دهند.
وی با بیــان اینکه کارت بازرگانی تجاری که برای
بازگرداندن ارز دچار مشکل باشند و به هر دلیلی نتواند
ایــن پــول را برگرداند تعلیق میشــود ،تصریح کرد:
مجموعه این شــرایط باعث میشود خیلی از تجار به
فعالیــت خود ادامه ندهند و این ســرمایه فرار کرده و
وارد فعالیتهای دیگر میشود.
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و

آخرین وضعیت برنج در گزارشهای رسمی
واردات تا یک میلیون تن پیش رفت

بــا توجه به الــزام اجرای قانــون مالیات بــر ارزش افزوده طــا از دیروز
(دوشنبه ۱۳/آذرماه) که براساس آن ۹ ،درصد مالیات بر ارزش افزوده طال ،جواهر
و پالتین از اصل طال حذف شده و به سایر موارد (اجرت ساخت ،حقالعمل و سود
فروشــندگان) اختصاص خواهد یافت ،اتحادیه طال و جواهر تهران ،نحوه اجرای
این قانون را به واحدهای صنفی فعال ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا ،طی سالهای گذشــته حذف مالیات بر ارزش افزوده طال
در مجلس مورد بررســی قرار گرفت و تصویب هم شده بود اما شورای نگهبان
ایراداتی به آن وارد کرد و دوباره به مجلس ارجاع شــد ،اما در نهایت این قانون
 ۱۲تیر امسال اصالح ،تصویب و به دولت ابالغ شد.
طبق این قانون  ۹درصد مالیات خرید طال فقط به ســود و اجرت طال تعلق
خواهــد گرفت و اصل طال از این مالیات معاف شــد .در این رابطه برخی اعالم
کردند که از این پس در خرید طال بایستی دقت کرد تا واحدهای فروش ،مالیات
 ۹درصدی را روی قیمت اصلی طال حساب نکنند.
در پی این موضوع اعضای هیــات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم
کردند که طبق اصل  ۱۲۳قانون اساسی ،پس از شش ماه از ابالغ مصوبه ریاست
جمهوری ،قانون معافیت اصل طال از مالیات اجرایی خواهد شد.
پس از آن ،یک ماه پیش ( ۱۳آذر ماه  ،)١۴٠٠اتاق اصناف ایران در اطالعیهای
به واحدهای صنفــی طال ،جواهر و پالتین در رابطه بــا قانون جدید مالیات بر
ارزش افــزوده اعالم کرد که با توجه به الزماالجرا شــدن قانون دائمی مالیات
بر ارزش افــزوده از  ۱۳دی ماه ۹ ،درصد مالیات بر ارزش افزوده طال ،جواهر و
پالتین از مشتریان دریافت شود.
بر اســاس این ابالغیه ،مقرر شــد قانون دائمی مالیات بــر ارزش افزوده از
 ۱۳دی  ۱۴۰۰از سوی سازمان امور مالیاتی کشور الزماالجرا اعالم شود .با توجه
به جزء  ۲بند «ب» ماده ( )۲۶این قانون در خصوص عرضهکنندگان کاال و خدمات
طال ،جواهر و پالتین مقرر شــده که “اجرت ساخت ،حقالعمل و سود فروشنده
کاالهای موضوع این بند ،مشــمول مالیات و عوارض با نرخ  ۹درصد شــود” .
حــال با توجه به اینکه این قانون از دیروز (دوشــنبه ١٣/دی  )١۴٠٠اجرایی
میشــود ،ابراهیم محمدولی -رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران -نحوه اجرای
این قانون را به واحدهای صنفی خود ابالغ کرد:
در متن اعالمی اتحادیه طال و جواهر تهران آمده است:
« توجه همکاران ارجمند را به موارد ذیل جلب مینماید:
 -۱نظــر به اینکه با اجرایی شــدن قانون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب
 ۱۴۰۰/۰۳/02اصل طال ،جواهر و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده
از فلــزات مزبور از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/13معاف از مالیات و عوارض اســت؛ صرف ًا
اجرت ســاخت ،حقالعمل و سود فروشــنده کاالهای موضوع این بند مشمول
مالیات و عوارض با نرخ  ٩درصد (  ) ٪ ۹اســت .لذا ضرورت دارد فروشــندگان
مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک موارد معافیت ( اصل طال ،جواهر و پالتین
به کار رفته در مصنوعات ســاخته شده) از ســایر موارد در صورتحساب فروش
صادره اقدام نمایند تا امکان محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر مبنای اجزای
یاد شده مشمول باشد.
 -۲براساس قانون مذکور ،فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طال ،جواهر
و پالتین از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/13به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض
ارزش افــزوده از اصل طال ،جواهر و پالتین نیســتند و در صورت عدم رعایت
بنــد (  ) ۱نهتنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت نمایند بلکه مشــمول
جریمــهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز میشــوند که غیر قابل
بخشودگی است».

عضو هیــات مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان فرش دســتباف ،ضمن برشمردن موانع
صادرات ،پیش بینی کرد کــه صادرات فرش تا پایان
ســال جاری به  ۵۰میلیون دالر برسد و گفت که این
رقم نســبت به سال گذشــته حدود  ۱۵میلیون دالر
کاهش دارد.
به گزارش ایســنا ،وضعیت تولید و صادرات فرش
دستباف در سالهای اخیر دچار مشکالت فراوان بوده،
به طوری که طبق اعالم گمرک ،صادرات فرش دستباف
در ســال  ۱۳۷۲به اوج خود رسیده و حدود دو میلیارد
دالر بوده و برای پنج تا هفت میلیون نفر شغل ایجاد
کرد ،اما به تدریج کاهش یافته ،به طوری که به حدود
 ۲۴۰میلیون دالر در سال  ۱۳۹۷و پس از اعمال تحریم
هــا به  ۷۰میلیون دالر در ســال  ۱۳۹۸و  ۵۰میلیون
دالر در سال  ۱۳۹۹رسیده است.
از طرف دیگر اخیرا از ساختار جدید وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) رونمایی شده که در آن برخی
معاونتها حذف و برخی ادغام شدند که از جمله آنها
میتــوان به حذف مرکز ملی فرش از ســاختار جدید
صمت اشــاره کرد که قرار اســت بــه وزارت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی منتقل شود ،اما
این موضوع موجی از انتقادات فعاالن صنعت فرش را
به همراه داشــته و حتی هشدارهایی نسبت به احتمال
کاهش بیشتر صادرات مطرح شده است.
مرتضی میری در گفتوگو با ایسنا ،پیش بینی کرد
که صادرات فرش تا پایان ســال جاری به  ۵۰میلیون
دالر برســد و گفت :این رقم نســبت به سال گذشته

حــدود  ۱۵میلیون دالر کاهش دارد .در هشــت ماهه
امسال ۳۹ ،میلیون دالر فرش به وزن  ۲۵۰۰تن صادر
شده است.
وی دربــاره دالیل کاهش صادرات فرش نیز اظهار
کرد :کاهش صادرات فرش ناشی از وضعیت تحریمها
و تصمیمات داخلی اســت .برای مثال مشکالت نقل
و انتقــال پــول ،حضــور در بازارهای بیــن المللی و
حمل و نقل ناشــی از اعمال تحریمها است .از طرف
دیگر تصمیمات داخلی مثل سیاســت نادرســت تعهد
ارزی باعث ایجاد مشکالتی برای تجار شده است.
متعهد میشــویم پول چیــزی که هنوز
نفروختیم ،برگردانیم
به گفته عضو هیات مدیــره اتحادیه تولیدکنندگان

و صادرکننــدگان فرش دســتباف ،در حوزه صادرات
ایــن محصول ،با انتقال فــرش از انبار داخل ایران به
یک کشور دیگر ،تازه فرآیند فروش فرش آغاز میشود،
امــا تجار هنــگام خارج کردن محصــول خود متعهد
میشــوند ارز حاصل از فرشــی که هنــوز نفروختند،
به طرقی که بانک مرکزی تعیین کرده ،تحویل دهند.
وی با بیــان اینکه کارت بازرگانی تجاری که برای
بازگرداندن ارز دچار مشکل باشند و به هر دلیلی نتواند
ایــن پــول را برگرداند تعلیق میشــود ،تصریح کرد:
مجموعه این شــرایط باعث میشود خیلی از تجار به
فعالیــت خود ادامه ندهند و این ســرمایه فرار کرده و
وارد فعالیتهای دیگر میشود.
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و

صادرکنندگان فرش دســتباف ،قطع بیمــه قالیبافان
از سوی مجلس و مشکالت مربوط به تمدید کارتهای
بازرگانی را از جمله دیگر مشکالت این صنعت عنوان
کــرد و گفت :کارتهــای بازرگانی فعــاالن بازار که
سرقفلی دارند ،یعنی سند ملکی ندارند و نمیتوانند کد
رهگیری اجاره هم دریافت کنند ،تمدید نمیشــود که
بارها در این رابطه بــا وزارت صمت مذاکره کردیم و
به نتیجه نرسیدیم.
وی همچنین با بیان اینکــه ماده  ۱۲۱قانون امور
گمرکــی اجازه نمیدهــد فرشهایی کــه بازارهای
مختلف انباشــته شــده یا برای تعمیر نیاز به بازگشت
به کشور دارد وارد شود ،تصریح کرد :این مسئله حدود
شش سال است که حل نشده و نیاز به اصالح قانون
در مجلس دارد.
ارزش اشــتغال موجود در صنعت فرش
دستباف چقدر است؟
میری با اشــاره به اشتغال دو میلیون نفر در صنعت
فرش ،تصریح کرد :هر شــغل حــدود  ۵۰۰میلیون تا
یک میلیارد تومان هزینه دارد ،بنابراین ارزش اشتغال
فعلــی در صنعت فرش دســتباف حداقل یک میلیون
میلیارد تومان است.
از طرف دیگر اگر این افراد ،به عنوان یک روستایی
مولد ،شــغل خود را از دست بدهند و به جامعه مصرف
کننده شــهری و بیکار اضافه شــوند ،عالوه بر هزینه
اشــتغالی که دولت باید پرداخت کند ،تبعات اجتماعی
و امنیتی فراوان خواهد داشــت که بارها در این زمینه
هشدار دادیم.

نحوه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده طال

تداوم روند نزولی صادرات فرش دستباف
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دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شــیرینی و شکالت ایران از
کمبود روغن صنعت ،افزایــش بیش از دو برابری قیمت این ماده اولیه و
کاهش تولید این محصــوالت خبر داد و علت آن را بالتکلیفی حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی عنوان کرد.
جمشید مغازهای در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع
شیرینی و شکالت در حال حاضر تامین روغن است ،گفت :روغن صنعتی
از حدود  ۴۵روز گذشــته در بازار نیســت و قیمت هر کارتن  ۱۶کیلویی
روغــن صاف (روغن قنادی) از حدود  ۲۰۰هــزار تومان به بیش از ۵۰۰
هزار تومان رسیده است.
وی با اشــاره به برگزاری جلساتی و نامه نگاری برای حل این مشکل،
تصریح کرد :هیچ کدام از تالشهای فعاالن صنایع مصرف کننده روغن
تاکنون به جواب نرسیده است .بنابراین تولیدکنندگان تحت فشار شدید قرار
دارنــد و اکثر آنها با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند ،چرا که روغن یکی از
مواد اصلی تولید شیرینی و شکالت است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شیرینی و شکالت درباره علت
کمبود روغن صنعت نیز گفت :ظاهراً علت این وضعیت ،تصمیم در رابطه
با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی روغن است که مشخص و قطعی نیست .پیشتر
اعالم شــده بود از اول دی ماه ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف میشــود .در این
راســتا از کارخانجات روغن درخواست شــده بود موجودی خود را اعالم
کنند .در این شرایط تولیدکنندگان روغن ،تمایلی به عرضه روغن ندارند.
مغــازهای در ادامه درباره پایان معافیت قند و شــکر از پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده در قانون جدید ،اظهار کرد :این قانون بر قیمت شیرینی و
شکالت تاثیر خواهد داشت و احتما ًال قیمتها کمی افزایش پیدا میکند.

آماده به کار را که از نظر فکری ،علمی و جسمی
می توانند به بازار کار کمک کنند ،می گیریم.
وی گفت :وقتی دوســال به سن بازنشستگی
افزوده شــود ،افراد اصال دو ســال آخــر را کار
نمی کننــد و این یک ضربه بــزرگ به اقتصاد و
صنعت کشور است؛ با این طرح هم نیروی پیر و
خسته ای که  ۳۰سال تمام کار کرده و انگیزه ای
برای کار ندارد نگه داشــته ایم ،هم جلوی ورود
نیروهای جوان آماده به کار را گرفته ایم.
این کارشــناس حــوزه کار درباره اســتدالل
موافقان طرح که افزایش امید به زندگی را دلیل
ارائه این پیشنهاد می دانند ،گفت :البد کسانی که
از امید به زندگی حرف می زنند ،امید به زندگی
خودشان باال رفته است ولی در نیروی کارگری و
کارمندی به دلیل فشار کار و استرس های روحی
و روانی و محیطی چنین چیزی وجود ندارد.
وی در ادامه افزود :اگــر امید به زندگی باال
رفته چرا سکته های قلبی به زیر  ۴۰سال رسیده
و آمار آن افزایش یافته است؟
چمنی در پایان از نمایندگان مجلس خواست
تــا با نگاه واقع بینانه ،ایــن موضوع را از الیحه
بودجه حذف کنند و ضمن حفظ و پایدارســازی
منابــع صندوقهای بیمهای و بازنشســتگی ،از
تعهداتی که بر دوش صندوقها گذاشته می شود،
جلوگیری کنند.
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صادرکنندگان فرش دســتباف ،قطع بیمــه قالیبافان
از سوی مجلس و مشکالت مربوط به تمدید کارتهای
بازرگانی را از جمله دیگر مشکالت این صنعت عنوان
کــرد و گفت :کارتهــای بازرگانی فعــاالن بازار که
سرقفلی دارند ،یعنی سند ملکی ندارند و نمیتوانند کد
رهگیری اجاره هم دریافت کنند ،تمدید نمیشــود که
بارها در این رابطه بــا وزارت صمت مذاکره کردیم و
به نتیجه نرسیدیم.
وی همچنین با بیان اینکــه ماده  ۱۲۱قانون امور
گمرکــی اجازه نمیدهــد فرشهایی کــه بازارهای
مختلف انباشــته شــده یا برای تعمیر نیاز به بازگشت
به کشور دارد وارد شود ،تصریح کرد :این مسئله حدود
شش سال است که حل نشده و نیاز به اصالح قانون
در مجلس دارد.
ارزش اشــتغال موجود در صنعت فرش
دستباف چقدر است؟
میری با اشــاره به اشتغال دو میلیون نفر در صنعت
فرش ،تصریح کرد :هر شــغل حــدود  ۵۰۰میلیون تا
یک میلیارد تومان هزینه دارد ،بنابراین ارزش اشتغال
فعلــی در صنعت فرش دســتباف حداقل یک میلیون
میلیارد تومان است.
از طرف دیگر اگر این افراد ،به عنوان یک روستایی
مولد ،شــغل خود را از دست بدهند و به جامعه مصرف
کننده شــهری و بیکار اضافه شــوند ،عالوه بر هزینه
اشــتغالی که دولت باید پرداخت کند ،تبعات اجتماعی
و امنیتی فراوان خواهد داشــت که بارها در این زمینه
هشدار دادیم.

آخرین وضعیت برنج در گزارشهای رسمی
واردات تا یک میلیون تن پیش رفت
قیمت برنج ایرانی در ماه گذشــته تا  ۵۵درصد افزایش داشــته و در
گزارشهای رســمی قیمت بیش از  ۵۷هــزار تومان هم برای آن ثبت
شده است.
به گزارش ایسنا ،افزایش قیمت برنج در سال جاری همواره در هر ماه
ثبت شد و گزارشهای میدانی نشان داد که هر کیلو برنج ایرانی تا بیش از
 ۷۰هزار تومان هم فروش رفته است.
این در حالی اســت که تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت
قیمــت اقالم خوراکی در آذرماه نشــان میدهد که افزایش قیمت برنج
ایرانی نســبت به ماه مشــابه ســال قبل  ۵۵.۳درصد بوده اســت؛ به
طوری که هر کیلو در آذرماه پارســال به طور متوسط  ۳۳.۲هزار تومان
قیمت خورده ولی برای آذرماه امســال متوسط  ۵۱.۶هزار تومان اعالم

شده است.
هر کیلو برنج ایرانی در آبانماه به طور متوسط  ۴۹.۵هزار تومان بوده
و حداقل  ۴۱.۲هــزار تومان و حداکثر  ۵۷.۱هزار تومان در آذرماه برای
آن گزارش شده است.
برنج خارجی  ۱۹درصد گران شد
در رابطه با وضعیت برنج خارجی نیز رشــد  ۱۹درصدی نســبت به
آذرماه ســال قبل دارد؛ به گونهای که هر کیلو در آذرماه ســال ۱۳۹۹
به طور متوســط  ۲۳.۴هزار تومان قیمت داشــته که در آبانماه امسال
به  ۲۷.۱هزار تومان و در آذرماه به  ۲۷.۹هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که هر کیلو برنج خارجی به طور حداقل  ۲۴.۳هزار
تومان و حداکثــر  ۳۲.۱هزار تومان در آذرماه قیمت خورده که نشــان

میدهد نســبت به آبانماه سال جاری سه درصد و در مقایسه با آذرماه
پارسال  ۱۹درصد گران شده است.
افزایش واردات برنج
وضعیت واردات برنج هم در ســال جاری نشان میدهد که از ابتدای
ســال تا پایان آذرماه  ۹۵۸هزار تــن به ارزش  ۸۱۸میلیون دالر واردات
صورت گرفته که نســبت به مدت مشــابه سال قبل  ۲۳درصد از لحاظ
وزنی و  ۱۵درصد ارزش افزایش دارد.
این در حالی است که پیشتر آمار گمرک نشان داده بود که از ابتدای
ســال تا  ۱۹آذرماه  ۸۹۲.۸هزار تن به ارزش بیش از  ۷۵۹میلیون دالر
ارزش داشته است که براین اساس در  ۱۰روز پایانی آذرماه روند واردات
برنج افزایش دارد.
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سرمربی والیبال زنان ایران:

زنگ خطر شیراز به صدا درآمد!

جایگاه ایران را ارتقاء میدهم
الساندرا کمپدلی در نشست خبری گفت که با
مربیان بزرگی در والیبال همکاری داشته است .او
تاکید کرد که به دنبال ارتقاء جایگاه والیبال زنان
ایران در آسیاست.
به گزارش ایســنا ،نشســت خبری الســاندرا
کمپدلی سرمربی ایتالیایی تیم والیبال زنان ایران
در کمیته ملی المپیک برگزار شد.
کمپدلی در این نشســت ابتدا با زبان فارســی
سال نو میالدی را تبریک گفت و سپس بیان کرد:
من الســاندرا یک مربی پایه سوم ایتالیا هستم .با
بسیاری از باشگاه   های لیگ برتر ایتالیا کار کردهام
و خیلــی از بازیکنان که در لیگ برتر هســتند با
مــن کار کرده اند .در بخش ملــی والیبال مردان
هم کار کــردم .برای جام جوانان زیر  ۱۹ســال
به عنوان کمک مربی حضور داشتم .برای والیبال
بانوان به مدت  ۱۳ســال در یکی از اســتان های
ایتالیــا کار کــردم .البتــه در تمام این ســالها با
تیم   های ملی ایتالیا همکاری داشــتم .شــانس و
امکان این را داشــتم با مربیــان بزرگ همکاری
داشته باشم مانند والسکو.
او ادامه داد :من یک معلم هستم و در دانشگاه
تکنولــوژی جدید والیبــال را تدریس می   کنم و
مدرس بین المللی هستم ۲ .پسر دارم و پسرهایم
در والیبال ســری  Aو  Bبازی میکنند .یکی از
پسرهایم ناشنواست و این باعث شد وارد والیبال
ناشــنوایان شوم و از ســال  ۲۰۱۶در این بخش
همکاری داشته ام و به اهداف خوبی هم رسیدیم.
مربیگری در بخش بانوان باعث شد خیلی انسان
بهتری باشم.
کمپدلــی در مورد برنامه   هــای خود در بخش
اســتعدادیابی و رده پایه بیان کرد :دو نوع هدف
با فدراســیون ایران مطرح کــردهام یکی ارتقاء
جایگاه والیبال ایران در آسیاســت و دوم اطمینان
از اینکه ایــن جایگاه پایدار بمانــد .این کار را از
طریــق کار کردن با دختران جوان میتوان انجام
داد .برای ایجاد یک ســاختار پایدار و سطح باالتر
اســتعدادیابی انجام می   دهیم و والیبال را در تمام
ایران پیشرفت میدهیم.
او در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان الزم
دارد تا جایــگاه والیبال زنان را ارتقاء دهد؟ گفت:
االن نمی   توانیم به این ســوال پاسخ بدهیم چون
تازه با والیبال زنان ایران آشــنا شدهام و باید کار
کنم و سپس به این پرسش پاسخ دهیم.
سرمربی زنان در مورد شناخت خود از تیم   های
آسیایی گفت :تمام تیم   های آسیایی را می   شناسم
چون همیشــه آنهــا را دنبال می   کردم .دوســت
مــن مربی کرهای اســت و تیم   های آســیایی را
دنبال می کردم.
کمپدلی در پاســخ به این پرسش که مدیریت
فدراســیون ایران را چگونه دیده اســت؟ تصریح
کرد ۱۵ :روز مهمان فدراســیون بــودهام و برایم
بسیار ارزشمند بود .توانستم برخی بازی   های لیگ
برتر مثل ســایپا و باریج را ببینــم .در ماه ژانویه

ایران نخواهم بود اما همچنان بازی   های تیم   ها را
بــه صــورت آنالین دنبــال می   کنــم .قبال هم
بازی   هــای ایران را دنبال می   کــردم .دختران و
بانوان عادت بــه تمرینات زیادی دارند و به آنچه
انجام می   دهند متمرکز هســتند .خیلی از دختران
را دیدم که استعداد رسیدن به سطح باالی والیبال
را دارند .بر این اعتقاد هســتم ایران استعداد   های
زیــادی دارد .هنــوز موفــق به دیــدن دختران
ایرانی که خارج از کشــور هســتند نشــدم مانند
مهتــاب ،نگین ،ســودابه ،قطعا بــه زودی با آنها
مالقات می   کنم.
او افزود :از برخی باشگاه   ها مانند پیکان ،باریج
و ذوب آهــن بازدید کــردم .برایم خیلی مهم بود
بدانم والیبال ایران چگونه گســترش یافته است.
قرار مالقات مهم با نایب رییس و آخرین سرمربی
تیم ملی داشــتم .با مربیان نوجوانان هم مالقات
داشتم و به این فکر کردیم چگونه با هم همکاری
کنیم .از همان ابتدا مشــخص کردم که من اینجا
نیامده ام که کار آنها را قضاوت کنم و برعکس از
آنها تشکر می   کنم .من می   خواهم متدهای جدید
را بــه کاری که قبلی   ها انجام دادند ،اضافه کنم.
تجربه مربیان ایرانی برای شــناخت بهتر به من
کمک می   کند.
کمپدلی در پاســخ به این پرسش که تیم زنان
در آســیا همیشــه مقام هفتم و هشتم را داشته و
بهترین تیمهای جهان و المپیک در آسیا هستند،
این که چه قولی به فدراسیون برای ارتقای جایگاه
دادهاید ،خاطرنشــان کرد :نایب رییس و تیمی   که
با آنها برخورد داشــتم بســیار باهوش هستند،
میدانند نتایج از امروز تا فردا حاصل نمیشــود،
به زمان نیاز داریم تا بهترین کار را برای تیم انجام
دهیــم .هر آنچه در توان دارم به کار میگیرم این
جایگاه را به بهترین شــکل بــاال ببرم اما قبل از
تمرین نمیتوانم این سوال را پاسخ دهم.
ســرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران در مورد
مشــکل تیم زنان که مســابقه با تیم   های قوی
ندارد ،گفت :با فدراســیون راجع به این مســاله
کامل صحبت کردیم .قطعا با مسائلی مانند شیوع
ویــروس کرونا مواجه بودیم امــا اکنون میتوانم

تقدیر کمیسیون اخالق از علی دایی و محمدرضا گرایی

کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک از چهار ورزشکار از جمله علی دایی و محمدرضا گرایی
تقدیر کرد.
به گزارش ایسنا ،جلسه کمیســیون اخالق ورزش کشور در محل کمیته ملی المپیک تشکیل
شد .در این جلسه در ابتدا در رابطه با تعامل و ارتباط با کمیسیون اخالق کمیته بین المللی المپیک
و کمیته   های اخالق فدراسیون   های بین المللی بحث و تبادل نظر انجام شد.
در ادامــه گزارش کمیته مســئولیت اجتماعی کمیســیون اخــاق ورزش در رابطه با کمپین
قهرمانان ورزشی با عنوان بازی رو دست به دست کن ارائه کرد.
در حاشیه جلسه از رفتار اخالقی و جوانمردانه چهار نفر از ورزشکاران ایران با اهداء لوح تقدیر
تجلیل به عمل آمد.
کمیسیون اخالق با اهدای لوح سپاس از حرکت خیراندیشانه و رفتار انساندوستانه علی دایی
برای آزادسازی یک زندانی زن و جلب رضایت اولیاء دم تقدیر کرد.
همچنیــن این کمیســیون از محمد انصــاری برای اهدای طلب ســه میلیــارد تومانی خود
از پرســپولیس به خیریه بــرای تهیه جهیزیه زوج   های جوان و نیازمنــد ،محمدرضا گرایی برای
اهداء مدال طالی مســابقات المپیک توکیو به شــهدای مدافع حرم و عادل والیتبار برای کمک
به آمادهسازی کشتیگیر فلسطینی در مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۲۱نروژ تقدیر کرد.

گزینه محتمل  IOCبرای المپیک زمستانی  ۲۰۳۰مشخص شد

کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCقصد دارد ســاپورو ژاپن را به عنوان میزبان المپیک ۲۰۳۰
معرفی کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از خبرگزاری تاس ،نمایندگان کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCو
مقامات ژاپنی میتوانند برای توافق بر ســر برگزاری بازیهای زمستانی  ۲۰۳۰در ساپورو ،مرکز
اداری اســتان هوکایدو ،رایزنیهای غیررســمی   انجام دادند .این را روز دوشنبه خبرگزاری کیودو
به نقل از منابع خود گزارش کرد.
از آنجایــی که  IOCاکنــون به طور فزایندهای با هزینههای میزبانی المپیک مواجه اســت،
توجه زیادی به زیرســاختهای موجود و همچنین در دسترس بودن حمایت ساکنان محلی برای
برگــزاری المپیک دارد .تصمیم نهایی در مورد انتخاب ســاپورو برای المپیک زمســتانی ۲۰۳۰
میتواند در طول سال جاری گرفته شود.
ســاپورو میزبان بازیهای زمســتانی  ۱۹۷۲بــود و در حال حاضر برخی از زیرســاختها و
امکانات ورزشــی الزم را دارد .عالوه بر این ،مقامات شــهر در ماه مارس سال جاری میخواهند
یک نظرســنجی از ســاکنان انجــام دهند تا از نگرش آنهــا به میزبانی المپیــک جدید مطلع
شــوند .طبق محاسبات اولیه ،بودجه مســابقات در مرکز اداری هوکایدو  ۲.۴تا  ۲.۶میلیارد دالر
خواهد بود.
در سال  ،۲۰۲۲بازیهای المپیک زمستانی در پکن (چین) و در سال  ۲۰۲۶در میالن و کورتینا
دامپزو (ایتالیا) برگزار میشــود .عالوه بر ســاپورو ،تمایل به میزبانی بازیهای  ۲۰۳۰قبال توسط
ونکوور کانادا و سالت لیک سیتی آمریکا گزارش شده بود.

این برنامهریزی را داشــته باشم که بازی دوستانه
داشته باشیم .قطعا این نکته به رشد والیبال زنان
کمک میکند.
او در مورد نظر خود نسبت به زنان ایران بیان
کرد :سوال قشــنگی پرسیدید .از چیزهایی که در
ایران دیدم ،خیلی هیجان زده شدم .خیلی اشتیاق
دارم تجربــهای کــه از حضور در ایران داشــتم
بــا ایتالیاییهــا به اشــتراک بگــذارم .در ایتالیا
خانمهای زیادی وجود ندارد که با عشق و عالقه
کار کنند .میخواهم وقتی به ایتالیا برگشتم این را
مطرح کنم که چقدر امکانات در ایران وجود دارد.
ایران اســتحقاق این را دارد کــه دنیا بداند چقدر
برای والیبال زنان برنامه دارند .اغلب اوقات کسی
ایران را نمیشناســد و نقطه نظرات مثبتی راجع
به ایران ندارند .مــن فهمیدم نقطه نظرات اغلب
اوقات خام و ناپخته است.
وی در مــورد مبلغ قراردادش و دســتیارانش
تصریح کرد :ترجیح میدهم به این ســوال جواب
ندهم .قرارداد من از ماه فوریه اســت و یک سال
به اضافه یک ســال اســت .دســتیارانم را فعال
نمیدانم و فدراســیون باید معرفی کند و ســپس
راجع به آنها صحبت کنم .قصد ندارم کســی از
ایتالیا بیاورم امکانات خوبی در ایران وجود دارد و
میخواهم از آنها استفاده کنم.
اســامی ،سرپرســت تیم ملی زنان در مورد
پرداخت قــرارداد ســرمربی ایتالیایی برعهده چه
کسی است؟ گفت :فدراسیون جهانی مبلغ قرارداد
را پرداخت میکند و اسکان و تغذیه با فدراسیون
ایران است.
کمپدلی در مورد وضعیت بازیکنان لژیونر گفت:
هنوز این بازیکنان را نشــناختم و نیاز دارم آنها
را در سالن ورزشــی ببینم و این که چگونه بازی
میکنند .قطعا حضور آنها در خارج از کشور مهم
اســت چون تجربیات مهمی   به دســت میآورند.
میتوانند خودشان را به سطح باال برسانند .این که
بازیکنان ایرانی به تیمهای خارجی بروند موفقیتی
برای والیبال ایران است و حتی یک کمک مربی
ایرانی در خــارج از ایران فعالیت دارد که این هم
موفقیت دیگری محسوب میشود.

پیروزی خانگی شاگردان تارتار مقابل فجرسپاسی

او در پاســخ به این پرســش که والیبال ایران
چقدر زمان نیاز دارد تا با تیمهای قدرتمند اروپایی
رقابت کنــد؟ تاکید کرد :این ســوال تقریبا قبال
از من پرســیده شــد .من باید عملــی با دختران
کار کنم ســپس پاسخ به این پرســش را بدهم.
چند ماه دیگــر اگر همدیگــر را ببینیم میتوانم
این ســوال را پاســخ بدهم .واقعــا االن هیجان
زدهام که امکانات خوب در والیبال ایران اســت.
این امکانات را در کشــورهای دیگر مانند ایتالیا
ندیدم .ســالنهای ورزشــی که برای بدنسازی و
آماده شــدن اســتفاده میکنند ،تکنولوژی جدید
دارد .کمپهای ورزشــی که فدراسیون در اختیار
والیبال زنان قرار میدهد منظم و سازماندهی شده
هستند و واقعا به ما کمک میکند که سرعت رشد
و ترقی ما بیشــتر شــود .از تعداد و ارقام دختران
والیبالیســت خیلی متعجب شــدم .قطعا در بین
تمام این دختران اســتعدادهایی وجود دارند که با
شناسایی آنها ،کمک میشود که به سطح باالیی
برسیم .از فرهنگ ورزشی در ایران متعجب شدم.
همکاریها سیار خوب است و این نکاتی است که
سرعت پیشرفت را افزایش میدهد و شرایط برای
پیشرفت وجود دارد.
ســرمربی تیــم ملــی والیبال زنــان در مورد
نقاط ضعف موجود در والیبال ایران گفت :به این
بــاور دارم باید از نقاط قوت شــروع کنیم و نقاط
قوت زیاد بودند .قطعا نقاط ضعف بوده اما با کمک
فدراسیون حتما این نقاط پوشش داده میشوند.
او در پاســخ به این پرســش که فکر میکند
با توجه به هدفهایی که دارند آیا در یک ســال
به آنها برســد؟ گفت :فکر میکنــم خیلی زود
پایه کار را بگذاریم و شــروع کنیــم .میخواهم
برنامه ریزی داشته باشیم که حتی اگر نبودم بتوانند
از آن اســتفاده کنند و پیشرفت کنند .البته قرارداد
یک ســال به اضافه یک ســال این را نمیگوید
که نمیتوانم به اهدافم برسم.
کمپدلی گفت :از رییس فدراسیون و نایب رییس
تشکر میکنم که تمام چیزهایی که احتیاج داشتم
را در اختیارم گذاشــتند تا شناخت خوبی از والیبال
ایران داشته باشم .انسانهایی هستند که فرهنگ
و عشق را به اشتراک میگذارند و انتقال میدهند.
احســاس میکردم در خانه و کشور خودم هستم.
بــرای کار کردن و پیشــرفت کــردن باید خیلی
خوب فکر کنیم اما باید همکاری و همفکری هم
داشته باشیم.
وی افزود :ایــران واقعا کشــور خارقالعاده و
زیبایی است .فکر میکنم کشوری است که در آن
فرهنگ نفس میکشــد و انرژی مثبت و اشتیاق
برای پیشرفت وجود دارد.
وی اضافه کرد :شانش این را داشتم با والسکو
همــکاری نزدیک داشــته باشــم و از تجربیات
او اســتفاده کنم .تلفنی بــا او صحبت کردم و او
باور داشــت که میتوانم به والیبــال زنان ایران
کمک کنم.

شاگردان تارتار مقابل فجرسپاسی به پیروزی دو بر صفر دست پیدا کردند.
بــه گزارش ایســنا ،دیدار دو تیــم ذوب آهن و فجرسپاســی در قالب هفته ســیزدهم لیگ برتر
ســاعت  ۱۶:۱۵دقیقــه در ورزشــگاه فوالدشــهر برگزار شــد که این دیــدار در نهایت بــا برتری
دو بر صفر شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید.
در دقیقــه  ۳۸تــوپ در محوطه جریمه به میالد جهانی رســید تا این بازیکــن دروازه فجری   ها
را بــاز کنــد .در دقیقــه  ۶۶میالد جهانی با شــوتی از پشــت محوطه جریمه گل دومــش را برای
ذوب آهن به ثمر رساند.
ذوبی   ها با کسب این سه امتیاز  ۱۷امتیازی شدند و تا رده نهم صعود کردند .در مقابل فجری   ها با
این شکست  ۱۱امتیازی و در رده چهاردهم باقی ماندند.

کالنتری :الیق شکست نبودیم

سرمربی فجرسپاسی معتقد است با وجود شکست مقابل ذوب آهن الیق واگذاری این بازی نبودند.
به گزارش ایسنا ،علی اصغر کالنتری پس از شکست دو بر صفر تیمش مقابل ذوب آهن اظهار کرد:
شاید هیچکس فکر نمی کرد که در آن شرایط گل اول را دریافت کنیم .قبلش روی دروازه دو تیم هیچ
موقعیت خطرناکی وجود نداشــت .در برد و باخت همه با هم هســتیم و مسئولیتش را به عهده داریم.
بعضی مواقع چنین شرایطی را درک نمیکنید و سخت است روی یک اشتباه کوچک گل دریافت کنید.
درست است این بازی را واگذار کردیم اما الیق شکست نبودیم.
او ادامه داد :این پیروزی مبارک ذوب آهنیها باشد .روند ما خوب است و داریم خوب بازی میکنیم
امــا امیدوارم بتوانیم در خط حمله بهتر کار کنیم تــا در بازیهای بعد موفقتر عمل کنیم .امروز همه
رقبای ما بازنده شــدند و ما هم باید تالش کنیم که در دو بازی آینده بتوانیم امتیازات الزم را کســب
کنیم .گرفتن سه امتیاز قبل از نیم فصل خیلی خوب است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان فارس برگزار شد

مســابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشــگاه   های استان فارس با حضور  ۱۵۱ورزشکار از
سراسر استان فارس در  ۴رده سنی نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان به میزبانی شهرستان
شیراز و در مجموعه ورزشی حجاب برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومــی   و پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان فارس بــه نقل از
روابط عمومی   هیات بدنسازی و پرورش استان ،رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان فارس در
این باره گفت :پاورلیفتینگ یک ورزش قدرتی اســت که شــامل سه حرکت اسکوات ،دِدلیفت و پرس
سینه است.
وی ادامه داد :پاورلیفتینگ میتواند با تجهیزات یا بدون تجهیزات اجرا شــود .پاورلیفتینگ ســبک
بدون تجهیزات به عنوان پاورلیفتینگ «کالســیک» ( )classicشــناخته میشود .در صورتی که
از تجهیزات مخصوص اســتفاده گــردد ،پاورلیفتینگ با لوازم ( )equippedنامیده میشــود .این
تجهیزات شامل سوت اسکوات ،سوت سینه و زانوبند است.
فرهنگ مهر افزود :پاورلیفترها قدرت بدنی خود را در هر سه حرکت به چالش میکشند و در هر حرکت
سنگینترین وزنه به ثبت میرسد؛ در پایان هم بهترین امتیاز از هر حرکت با هم جمع میشود و مجموع
امتیاز برای نتیجه نهایی در نظر گرفته میشــود و همچنین مســابقات پاورلیفتینگ در سرتاسر جهان
برگزار میشود که خوشبختانه بعد از بیماری کرونا اولین دوره مسابقات با استقبال چشمگیری روبرو شد.
محمدعلی فرهنگ مهر تیم   های برتر این مسابقه را به شرح ذیل اعالم کرد:
در بخــش تیمی   رده ســنی جوانان :باشــگاه ایران جوان بــا  ۴۴امتیاز مقام اول ،باشــگاه فرد با
 ۲۸امتیاز مقام دوم و شهرستان جهرم با  ۲۷امتیاز مقام سوم را کسب کردند.
همچنین در بخش تیمی   رده ســنی بزرگساالن باشگاه فرد از شیراز با  ۵۴امتیاز مقام اول ،باشگاه
ایران جوان با  ۴۸امتیاز مقام دوم و باشگاه او ِژن با  ۴۵امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

تیم داراب کهن در لیگ دسته یک فوتسال کشور
از سد هرمزگان گذشت

ایرنا :در قالب مسابقات فوتسال لیگ دسته اول کشور به میزبانی شهرستان داراب فارس،تیم داراب
کهن در سالن ورزشی دانشگاه آزاد این شهرستان تیم هرمزگان را شکست داد.
دبیر هیات فوتبال داراب گفت :تیم فوتسال داراب کهن در بازی عصر یکشنبه ،تیم فوتسال آیندگان
هرمزگان را با نتیجه  ۲بر  ۱شکست داد.
جاســم کارگر در مصاحبه با ایرنا افزود :لیگ فوتســال دســته اول کشــور در  ۳گروه برگزار شده
کــه تیم داراب کهن در گروه ســوم این رقابت   هاســت و ایــن گروه با حضور هفــت تیم ،آیندگان
هرمزگان ،جیرفت ،ماکو ،اســتعدادهای درخشان مشــهد ،رعد پدافند اصفهان ،اراک و کرج به صورت
رفت و برگشت بازی خواهند داشت.
در صدر جدول تیم کرج با دوبازی و  ۴امتیاز هست و داراب کهن با یک بازی و  ۳امتیاز در جایگاه
بعدی قرار دارد .دومین بازی تیم داراب کهن در اســتان آذربایجان غربی مقابل تیم ماکو در تاریخ ۱۹
دی ماه  ۱۴۰۰برگزار می   شود.

خبرگزاری  EFEاسپانیا معرفی کرد

حسن یزدانی و زهره کودایی در بین چهرههای سال  ۲۰۲۱ایران
 ۱۰رویداد مهم ورزش ایران در ســال ۲۰۲۱
معرفی شده است که نام حسن یزدانی و همچنین
دروازهبــان تیم ملی فوتبال بانــوان ایران در آن
دیده میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از  ،EFEحسن یزدانی
در کنار زهره کودایــی تنها نماینده ورزش ایران
در جمــع قهرمان   هــای کشــور در عرصه   های
مختلف در سال گذشته میالدی معرفی شدهاند.
خبرگزاری افه اســپانیا بــه معرفی مهمترین
اتفاق   هــای ایــران در ســال جــاری میالدی
پرداختــه که از جملــه انتخاب ابراهیم رئیســی
به عنوان رئیس جمهور ،علی باقری کنی به عنوان
رئیس تیم مذاکره کننده ارشــد هسته ای از این
بین بودند.
در همین راســتا طالی جهانی حسن یزدانی
برابر دیویــد تیلور آمریکایی نیز به عنوان یکی از
این اتفاق   ها مدنظر بوده است.

حســن یزدانی پس از پیروزی بر دیوید تیلور
آمریکایی در مســابقات کشــتی قهرمانی جهان
 ۲۰۲۱کــه در ماه اکتبر در اســلو برگزار شــد،

به چهره محبوبی تبدیل گشــت و پوســتر او در
خیابان   های اصلی تهران دیده شد.
پس از سه شکست متوالی یزدانی از تیلور ،این

ایرانی در وزن  ۸۶کیلوگرم کشــتی آزاد ،توانست
در مسابقات کشــتی آزاد قهرمانی جهان در اسلو
رقیــب آمریکایی خود را شکســت دهد و باعث
خوشحالی کشورش شد.
موضوع زهره کودایی دروازه بان تیم
زنان ایران
اردن در اقدامی   غیراخالقــی خواســتار تعیین
جنسیت دروازه بان تیم زنان ایران شد .پوسترهای
حمایتی زیادی از او در ایران زده شــد و خیلیها
در ایران به حمایت از این دروازهبان زن پرداختند.
لغو حضور تماشاگران در دیدار ایران
و کره جنوبی
در شهریور ماه اعالم شد که حضور بانوان در
دوئل ایران و کره جنوبی برای راهیابی به جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر در ماه ســپتامبر مجــاز خواهد بود،
اما بعــداً این تصمیم لغو شــد و بازی کال بدون
تماشاگر برگزار شد.

چرا علی ارسالن پناهنده نشد؟
موافقت فدراسیون کشــتی با انتقال فرنگیکار سابق تیم ملی،
باعث شــد وی با قراردادی  ۳ســاله تا المپیک  ۲۰۲۴پاریس صرفا
در جهت رســیدن به مدال المپیک به عضویت صربســتان درآید تا
بر خالف برخی ورزشکاران در مسیر پناهندگی قرار نگیرد.
به گزارش ایسنا ،علی ارسالن دارنده مدال  های برنز بزرگساالن
آســیا و برنز جوانان جهان و  ۴طالی آسیا در رده   های نوجوانان و
جوانان ،چندی پیش به تابعیت صربستان درآمد.
این اتفاق حواشی زیادی را در ایران به دنبال داشت و بسیاری از
قهرمانان و کارشناســان کشتی ،با انتقاد از نحوه انتخاب ملیپوشان
کشتی فرنگی توســط محمد بنا طی سالهای اخیر ،این سیاستها
را عامل ناامیدی ارسالن برای رسیدن به تیم ملی و در نهایت تغییر

تابعیت وی دانستند.
ارسالن صبح دیروز( دوشــنبه) با حضور در فدراسیون کشتی با
علیرضــا دبیر دیدار و گفتگو کرد و وی را در جریان برنامههای خود
در صربستان قرار داد.
مباحث مطرح شــده در این دیدار حاکی اســت ،قرارداد ارسالن
با فدراسیون کشتی صربســتان در مرحله نخست تا المپیک ۲۰۲۴
پاریس اســت و وی قرار اســت در اولین گام برای این کشــور در
مســابقات قهرمانی اروپا که فروردین ســال آینده برگزار می   شود،
کشتی بگیرد.
فدراسیون کشتی ایران نیز برای اینکه ارسالن شانس حضور در
المپیک و رسیدن به رویای مدال المپیک را داشته باشد ،رضایتنامه

وی را برای حضور در این کشور صادر کرده تا با این اقدام منطقی از
پناهندگی سیاسی وی مانند چهرههایی چون سعید مالیی جودوکار
سابق ایران که حواشی تلخ زیادی را به دنبال داشت ،جلوگیری کند.
صربها از مدتها پیش به دنبال جذب ارسالن بودهاند و از آنجا
که وی آخرین بار در سال  ۲۰۱۸در رویداد رسمی   قهرمانی امیدهای
جهان برای ایران به میدان رفته بود ،با گذشت  ۳سال از این اتفاق،
وی مشــکلی برای حضور در تیم ملی صربســتان نداشت .ارسالن
در ســال  ۲۰۲۱در دو تورنمنت بلغارســتان و صربستان برای ایران
به روی تشک رفت که در هر دو رویداد به عنوان قهرمانی رسید.
ارســان همچنین قرار است در این مدت هر ماه  ۵روز به ایران
بیاید و تعامل خوبی را با فدراسیون کشتی داشته باشد.
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دست بردن در آثار ملی ممنوع!

مجتبــی مینوی (نویســنده ،مصحــح ،مــورخ و مترجم فقید)
میگفت« :کسی حق ندارد در آثار ملّی ما دست ببرد ،فضولی بکند
و آن را به هر شکلی دلش میخواهد دربیاورد».
بــه گــزارش ایســنا ،در روزهای اخیــر بحــث جعلیاتی که
به «شــاهنامه» فردوسی منسوب هســتند ،در گوشهای از فضای
مجازی داغ شــده اســت؛ بیتهایی که بعضا حتی در کتاب درس
فارسی دانشآموزان آمدهاند.
صفحهای به نام محمدرضا شفیعی کدکنی که در روزهای اخیر
به معرفی این بیتهای جعلی پرداخته اســت و فهرستی را هم از
شــاهنامههای معتبر منتشر کرده ،به یادآوری نقل قولی از مجتبی
مینوی پرداخته که چنین است:
«زندهیاد استاد مجتبی مینوی:
[در ضمــن گفتگو بــا محمدرضا شــفیعی کدکنــی و نجف
دریابندری]
مــا میخواهیــم بدانیم فردوســی چــه گفته؛ مثــا من دلم
میخواهد بدانم شفیعی کدکنی خودش چه گفته و دلم نمیخواهد
اگــر شــعری از او در جایــی به چاپ برســد اشــخاص دیگری
در آن دخــل و تصــرف کرده باشــند و آن را تغییر داده باشــند،
من دلم میخواهد که بگویم:
بنیآدم اعضای یکدیگرند  /که در آفرینش ِز یک گوهرند
چون که سعدی اینطور گفته و از روی مأخذی اینطور گفته.
اگر یک پدرسوخته احمقی این شعر را تغییر بدهد و بگوید:
«بنیآدم اعضای یک پیکرند»
این حماقت است.
کســی حق ندارد در آثار ملّی ما دســت ببــرد ،فضولی بکند و
آن را به هر شــکلی دلش میخواهد دربیاورد .پس شــرط امانت
چه معنایی دارد؟ پس اصالت چه معنایی دارد؟
کســی که میخواهد در این رشــته کار کند باید اصول تحقیق
را بداند.
کتاب امروز
گفتگو با استاد مجتبی مینوی ،پاییز ۱۳۵۲
گفتگوکنندگان :محمدرضا شفیعی کدکنی ،نجف دریابندری»

فارسی در چین

گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از زبان فارسی
در چین و واژههایی که از این زبان به چینی راه یافتهاند ،میگوید.
به گزارش ایســنا ،این گــروه در تازهترین مطلــب خود که از
مجموعــه یادداشــتهای «قلمرو زبان فارســی» اســت ،آورده:
«ابنبطوطه درخصوص شــهر هانگچو مینویسد ...« :آنان شروع
به خواندن آواز چینی ،عربی ،و فارسی کردند .امیرزاده آواز و نغمات
ایرانی را بیشتر دوست داشت .هنگامی که شعر فارسی میخواندند
دلشاد میشــد و نوازندگان و خوانندگان را تشویق میکرد که آن
آهنگ را تکرار کنند .شعر و آهنگ چندین بار نواخته و خوانده شد،
بهطوریکه من هم آن شعر را حفظ کردم.»...
یکی از نکات بســیار مهم ،اصطالحات و لغات زبان فارســی
دانشمندان
است که وارد زبان چینی شــده ،و بر عهده محققان و
ِ
شناس ایرانی و چینی است که درباره آن به تفحص و تحقیق
زبان ِ
لغت آن کلمه پاسوان است که از پاسبان گرفته شده
بپردازند ... .یک ِ
و ابنبطوطه موارد اســتعمال آن را در شــهر کنجنفو شنیده است.
ابنبطوطه مینویســد ...« :بین باروی اول و دوم ،غالمان سلطان
که نگهبانان شهر میباشــند ،اقامت دارند ،و بعضی در روز و بقیه
در شــب حراســت شــهر را به عهده دارند ،و به آنان «پاسوان»
میگویند.»...
برگرفته از :نذیر احمد ،مقاله «زبان فارســی در چین» ،ترجمه
قدرتا ...روشنی زعفرانلو ،در :مجله آینده ،سال پانزدهم ،ش ،۵ –۳
خرداد تا مرداد  ،۱۳۶۸ص ».۲۸۵ –۲۸۳
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صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق

مدیر دفتر موسیقی و سرود صداوسیما:

پخش آثار هنرمندان موسیقی از صداوسیما به نفع اغلب آنهاست
رئیس دفتر موسیقی و سرود سازمان صداوسیما درباره پخش
آثار موســیقی در برنامه های رادیو و تلویزیونی که بعضا بدون
رعایــت کپی رایت هم انجام می شــود ،میگوید که «این امر
باعث میشود که آن دسته از هنرمندانی که کمتر شناخته شده
هستند به جامعه معرفی شده و در نهایت این اتقاق به نفع اهالی
موسیقی هم هست».
در مدتی که گذشت طی گفتوگوهای مختلف با هنرمندان
موســیقی ،موضوع لزوم رعایت کپی رایت در کشور مطرح شد
که بســیاری با نشــانه گرفتن فلش انتقادها به سوی سازمان
صداوسیما ،بحث نادیده گرفتن کپی رایت آثار موسیقایی توسط
شــبکه های رســانه ملی را مطرح کردنــد .همچنین برخی از
هنرمندان بر این عقیده بودند که صداوســیما میتواند در زمینه
فرهنگ سازی رعایت کپی رایت پیشرو باشد و دیگر رسانه ها را
هم به این امر تشویق و مجاب کند.
به همین جهت بر آن شدیم که این مطالبه جدی را با مدیر
دفتر موسیقی و سرود ســازمان صداوسیما در میان بگذاریم و
نقطه نظرات او را هم جویا شویم.
محمدمهدی نراقیان ـ مدیر دفتر موسیقی و سرود صداوسیما ـ
دربــاره اینکه چرا صداوســیما در قبال پخش بســیاری از آثار
موســیقایی قوانین کپی رایــت را رعایت نمیکند؟ به ایســنا
میگوید :این بحث ،جدید نیســت و مساله مهم آن خأل قانونی
اســت؛ البته پیگیری هم کردهایم ولی هیچ قانونی که بخواهد
صراحتا برای ســازمان و هر رســانه دیگری جهت پخش آثار
موســیقی و درباره ســاز و کار پرداخت حق و حقوق هنرمندان
تکلیف قانونی تعیین کند ،وجود ندارد.
او در ادامه صحبت هایش تاکید می کند :صداوســیما مرجع
تهیه این قانون نیســت که البته برای شفاف سازی درباره این
مساله ،درخواست هم دادهایم ،ولی جزو مسائلی است که هنوز

تهیهکننده فیلم «عروسک» که علیرغم
برخی تعریف و تمجیدها به جشنواره فجر
راه پیدا نکــرده ،با تاکید براینکه فیلم خود
را با مجوز رســمی دولت ســاخته است،
خطاب به رییس ســازمان سینمایی گفت:
ما متاع خوبی برای جشــنواره آماده کرده
بودیم و این عدالت فرهنگی نیست که به
ما میگویند فیلمتان خوب است ولی آن در
جشنواره نمیپذیریم!
«عروسک» ســاخته اصغر یوسفینژاد
اســت که چند ســال قبل با فیلم «ا ِو» در
جشــنواره فجر مورد توجه قــرار گرفت.
این فیلم همانند اولین ســاخته یوسفینژاد
در تبریــز اتفاق میافتد و بــه زبان ترکی
است ،ولی توســط هیات انتخاب چهلمین
دوره جشــنواره فجر رد شــد ،در حالی که
برخی اعضای هیــات انتخاب آن را اثری
قابل توجه و مورد پسند دانستند.
جلیــل اکبریصحت  -تهیه کننده این
فیلم  -در گفتوگویی با ایسنا درباره آنچه
در روزهای اخیر بر این فیلم گذشــته ،ابتدا
بیان کرد :به عنوان کســانی که در حوزه
فرهنگ و هنر این مملکت فعالیت میکنیم
بعضی رفتارها را در شکل رفتاری سینمای
ایــران میتوانیم درک کنیــم ولی بعضی
رفتارها را نمیتوانیم درک کنیم.
او افزود :ما یک فیلم را به جشنوارهای
که سالها در آن فعال بودیم و به آن کمک
میکردیم ،ارائه دادیم و انتظار خاصی هم
نداشــتیم .تنها انتظار ما این بود که فیلم
کامل دیده شــود و پس از آن ممکن بود
پذیرفته شــود یا نشــود که بــرای هر دو
شــرایط آمادگی حرفهای داشــتیم .البته
بر اســاس بازخوردهــای اولیهی خودمان
مطمئن بودیــم فیلمی در تراز ســینمای
ایران و به لحاظ فنی و کیفی و محتوایی،
اثری برای مخاطب ایرانی ســاختهایم ،اما
فیلم پذیرفته نشــد و ما هم هیچ اعتراضی
نســبت به رد شدن آن در جشنواره نداریم.
گرچه معتقدیم با این رد شدن هم جشنواره
ضــرر میکند و هم ما ضرر میکنیم چون
یکی از سانسهای شــلوغ جشنواره فجر
میتوانست متعلق به «عروسک» باشد.
وی ادامــه داد :اما آنچــه اتفاق افتاده
و مســئله ایجاد میکند این است که ،در
شــرایطی که هیچ اعتراضی به رد شــدن
فیلم نداشــتیم با رفتارها و اظهارنظرهای
متفاوت ،آن هم تقریبا از تمام اعضای هیات
انتخاب به صورت مســتقیم یاغیرمستقیم
روبرو شدیم .اینکه آقای افخمی به عنوان
یک ســینماگر مقتدر و پیشکسوت ،فیلم
«عروسک» را حیرتانگیز توصیف کردند
برای ما مایه مباهات اســت اما دالیلی که
در پذیرفته نشــدن فیلم عنوان شده ما را
نگران کرده است چرا که در وهله نخست
این فیلم یک سرمایه اجتماعی و معنوی و
نیز برای عواملش یک سرمایه مادی است
و نگرانیم که این سرمایه دچار آسیب شود.
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در حوزه موسیقی مغفول مانده است.
نراقیان تصریح میکند :نکته دوم این اســت که ســازمان
صداوســیما در شــبکههای اصلی خود ،هر ماه بیش از هزاران
قطعه موسیقی پخش میکند .صداوسیما عرصهای است که آثار
هنرمندان موسیقی را پخش میکند و به غیر از طیف محدودی
از هنرمندانی که مشــهور هســتند و مردم آنها را میشناسند،
برای بقیه فرصتی است که کارهای خود را از طریق رسانه ملی
عرضه میکنند و مردم آنها را به این طریق خواهند شناخت که
به نفع آنها خواهد بود.
او ادامه میدهد :در بین تمامی رسانههای موجود ،مهمترین
مدیایــی که برای شــناخت هنرمند و موســیقی او وجود دارد،
تیتراژهای تلویزیون و برنامههای تلویزیونی اســت .پخش آثار
هنرمندان موســیقی در صداوســیما فرصتی است که در اختیار
هنرمندان است و از آن استفاده میکنند .از طرفی اگر به لحاظ
قانونی بحث کپی رایت آثار موســیقی مشخص شود و مراجع
قانونی و مجلس شــورای اسالمی ،قانونی برای این امر تدوین
کنند ،از آن استقبال و استفاده خواهیم کرد.
این مســاله را با مدیر دفتر موســیقی و سرود صداوسیما در

تهیهکننده فیلم مطرح کرد:

«عروسک» متاع خوبی بود اما...
اکبریصحت افزود :مــن این را درک
میکنم که ممکن اســت جشنواره به دلیل
ضیق وقت مجــوز نمایش را نگیرد و بعدا
اتفــاق دیگری برای فیلــم بیفتد و پخش
شود ،اما االن روی سخنم با رییس سازمان
سینمایی است که در سخنرانی خود گفتند
داعیــهدار عدالت فرهنگی هســتند .آقای
خزاعی بنــده به عنــوان ســینماگر این
مملکــت اعتراضی بابت پذیرفته نشــدن
فیلم «عروسک» در جشــنواره ندارم ولی
به عنوان یک شــهروند ایــن انتظار را از
شــخص شــما دارم که پیگیری کنید چه
شــرایطی باعث شــد وضعیتی این چنین
برای فیلمی مثل «عروسک» به وجود آید.
آیا اینکه گفته میشود این فیلم خوب است

در جایگاه او از فیلم تعریف میکند طبیعی
اســت که سبب خوشــحالی کارگردان اثر
شــود ولی ما عالقمند بودیم مخاطب هم
در جشنواره فجر فیلم را ببیند چون ما برای
این جشنواره متاع خوبی آماده کرده بودیم.
وی افــزود :اعضــای محتــرم هیات
انتخاب اظهاراتی را مطرح کردهاند از جمله
غیراستاندارد بودن زیرنویس فیلم ،یا اینکه
مث ً
ال دیالوگها سریع و تند جابجا میشد.
بعضی از این مطالب باعث نگرانی است و
اگرچه نمیخواهم به ســن و سال اعضای
محترم هیات انتخاب اشــاره کنم چرا که
باالخره همه ما در آســتانه ورود به سنین
حداقل انتظار این است
باال هســتیم ،ولی
ِ
که افــراد حاضر در بخشهــای مختلف

ولی در جشنواره نیست ،با عدالت فرهنگی
منافات ندارد؟ شما در چند سخنرانی گفتید
که پای همه ســینماگران میایستید .من
مطمئن هســتم که شما به حرفهای خود
فکر کردهاید و شخصا به آنچه گفتید اعتقاد
دارم ،حاال خودتان باید ثابت کنید که چقدر
به حرفهایتان اعتقاد دارید .من شما را به
صحبتهای خود در دهه هشتاد ،وقتی که
فیلمی ســاخته بودید و به هر دلیلی دچار
مشکل شد ارجاع میدهم .آیا در آن مقطع
حس خوبی داشتید؟ آیا در مقام تهیهکننده
هیچ فعالیتی نکردید؟ آیا شــما نخواستید
که نهادهای ذیربط به شــما کمک کنند تا
احقاق حق شود؟ االن به ما گفته میشود
که فیلم شما خوب اســت ولی به دالیلی
که در فرصت جشنواره نبوده پذیرفته نشد،
حاال ما باید چه کنیم؟
او با اشاره به صحبتهای بهروز افخمی
مبنی براینکه اصغر یوسفی نژاد -کارگردان
فیلم -گفته است همین که شما (افخمی)
از فیلم خوشتان آمده برای ما کافی است،
گفت :این حرف درســت بوده اما نشان از
تواضع فیلمساز دارد .آقای افخمی یکی از
اساتید ســینمای ایران است و وقتی کسی

جشنواره متناســب با هرم جمعیتی جامعه
انتخــاب شــوند .براین اســاس االن باید
نگران هیات داوران هم باشــیم که ممکن
اســت زیرنویس بعضی فیلمهــا را نتوانند
بخوانند و یا دچار مســائلی از این دســت
شــوند .اگر واقع ًا مشــکل این چیزهاست،
بهتر اســت کســانی انتخاب شوند که با
جریان ســینمای ایران متناســب باشند و
تاکید میکنم که این موضوع هیچ ارتباطی
به پیری و جوانی ندارد.
اکبریصحــت با بیان اینکــه یکی از
شــاخصههای عدالت فرهنگی شــفافیت
و پاســخگویی اســت ،اضافــه کــرد :ما
در آکواریــوم زندگــی نمیکنیــمو اگر
مشــکلی دربــاره فیلم وجــود دارد خیلی
راحت میتوانســتند با خود مــا و رودر رو
صحبــت کنند .نه در رســانهها .حال یا ما
قانع میشــدیم یا آنها را قانع میکردیم.
نکته مهم دیگر این اســت که تعهد یک
مقولهی دوجانبه است؛ یعنی تعهد در سینما
نمیتواند فقط از سوی فیلمساز باشد و به
معیارهایی که به طور مداوم در حال تغییر
است پایبند باشــد .فیلمساز از یک دولت
مجــوز میگیرد و آن را بــه فیلم تبدیل

میکند .در مرحلهی تولید ممکن اســت
هزار اتفاق بیفتد ،این دولت اســت که در
نقش پدر بایــد کمک کند تا محصول به
ســرمنزل مقصود برســد .هیچ پدری در
اولین روش برخورد بــا فرزندش تنبیه و
حذف را انتخاب نمیکند.
وی در ادامــه اظهار کرد :آقای خزاعی
گفتهاند به فیلمســازان شهرســتانها در
راســتای توسعهی عدالت فرهنگی کمک
میکند .ما کسانی که این فیلم «عروسک»
را تولید کردیم ،همه ،شهرســتانی هستیم
که حــاال دو روز مهمان آقای خزاعی در
تهران بودیم .یک فیلم در تراز ســینمای
ایران با مجوز ســاختیم و هیچ وقت هم
فکر نکرده و نمیکنیــم که نظام عوض
شده است .ما از دولت دوازدهم در تالشی
سخت و طاقتفرسا مجوز ساخت گرفتیم،
فیلم را آماده کردیم و به دولت ســیزدهم
ارایه کردهایم که آنها در جشنواره نشان
دهند .فکــر نمیکنیم کــه وقتی دولت
عوض شود همه چیز باید تغییر کند چون
این خــاف روح قانون اســت .بنابراین
اصل حرفم این اســت که در صورت بروز
مسئله یا مشکل درباره فیلمی ،مسئوالن
ســینمایی و تمام گروههای جشنواره قبل
از اینکه وارد دیالوگ با رسانهها شوند باید
با فیلمســاز صحبت کنند تا او بداند با چه
چیزی مواجه است.
وی گفت :ما در شرایطی که در سکوت
و بیخبری و بیحاشــیه فیلم را ســاخته
بودیم ناگهان با هجوم رســانهای مواجه
شدیم که اتفاق ًا در جاهایی به نفع فیلم شد،
اما منافع مادی فیلم در کنار منافع معنوی
به خطر افتاده اســت .ما مطمئن هستیم
در شرایط منصفانه اتفاق بدی برای فیلم
رخ نمیدهد.
اکبری صحت در تکمیل گفتههای خود
در بخش پایانی بیان کرد :پس از استقبالی
کــه از فیلم قبلی اصغر یوســفی نژاد در
جشنواره فجر شد ،طبیعی است که ساخته
دوم او کنجکاوی برانگیز باشد و جشنواره
فجر باید رفتار ثابتی در برابر استعدادهایی
که کشف میکند داشته باشد ،اما نه تنها
این رفتار را انجام نداده بلکه باعث شــده
نسبت به این فیلمســاز و حقوق مادی و
معنوی او در سطح جامعه سینمایی هجمه
صورت بگیرد .تنها چیزی که ما در سینما
میدانیم این است که مسئوالن سینمایی
باید سینما را دوست داشته باشند و نسبت
به سینما تعهد داشــته باشند .سینما مثل
صنعت و معدن و کشــاورزی و  ...نیست.
ســینما اص ً
ال محصول پربازدهی نیست.
سینما محصول عمر است .تعهد به سینما،
تعهد به عمر نسلهاســت و من احساس
دوستان مسئول حواسشان نیست
میکنم
ِ
که ما در سینما هم عمر خود را گذاشتهایم
و هــم خارج از ضوابط و نظام ســینمایی
کاری نکردهایم.

میان میگذاریم که لزوما به این صورت نیست که هیچ قانونی
در زمینه کپی رایت نداشــته باشیم که توضیح میدهد :با توجه
به بررســیها و پیگیریهای ما در حوزه موســیقی ،هیچکدام
از این قوانین به پایه و اســاس شــفافی نمیرسد .مواردی هم
بوده که هنرمندان شــکایت کردهاند و دوره پیگیری شــکایت
آنها طوالنی شــده ولی در قریب به اتفاق این موارد صداوسیما
محکوم نشــده اســت .این امر برای من به عنوان مدیر دفتر
موســیقی و سرود سازمان خوشحال کننده نیست ولی تا زمانی
که پایه و اساس کپی رایت صدا و سیما شفاف و تکلیف سازمان
در نحــوه پرداخت حق وحقوق هنرمندان مشــخص نیســت،
نمیتوانیم کاری درباره این مشکل انجام دهیم.
او ادامه میدهد :این مشکل را به اعضای کمیسیون فرهنگی
و مرکز پژوهش مجلس نیز منتقــل کردهایم و الزامات خود و
مســئله رایت پخش موسیقی که شبیهش را در حوزه سینمایی
داریم ،مطرح کردیم ولی هنوز به ساز و کار درستی نرسیدهایم.
همچنیــن بــا نراقیان این مســئله را مطــرح میکنیم که
با وجود خــأ قانونی در ایــن زمینه بهتر نیســت که حداقل
به لحاظ اخالقی ســاز و کاری برای آن از طرف صدا و ســیما
صورت بگیرد؟ که میگوید :پخش آثار موسیقی در کالن به نفع
اهالی موسیقی است؛ زیرا در مواردی اگر قرار باشد برای پخش
برخی از آثار هزینهای پرداخت شــود ،کسی حاضر به این کار
نیست .صداوسیما این آثار را پخش میکند و باعث شناخته شدن
هنرمندان و رونق اقتصادی در موسیقی میشود .در هر دو حالت،
حاضریــم هم این مســیر را برای اهالی هنر تســهیل کنیم و
هم هر جایی که بحث حقوقی مطرح باشــد ،آمادهایم مشاوره
دهیم تا به یک ســاز و کار دقیق و درســتی برسیم که در آن
قیمت گذاری ،نحوه پخش و نحوه گرفتن مجوزها شفاف باشد
تا به آنها عمل کنیم.

" مهاجران"
در راه جشنواره بین المللی فولکلر هند

جشــنواره بیــن المللــی
فولکلر هند فیلــم بلند تجربی
" مهاجران" را پذیرفت.
پنجمین جشنواره بین المللی
فولکلر سال  2022طی  5روز از
1تا  5ژانویه به صورت هیبرید
حضــوری و آنالیــن برگــزار
می شود.
در جشــنواره امســال  2000اثر از  72کشــور سراسر دنیا
ثبت نام کرده اند که  275فیلم شامل  14فیلم بلند و  261فیلم
کوتاه به این جشنواره راه یافته اند.
فیلــم تجربــی "مهاجران" بــه نویســندگی و کارگردانی
"مســعود احمدی" هنرمند شیرازی ،فیلمی بدون دیالوگ است
که در فضایی نو و خالقانه ســاخته و پرداخته شــده است .این
فیلم را می توان به مثابه ســینمای بی چیز دانســت که دارای
روایتی شاعرانه و تئاتری گونه دارد.
ساخت این فیلم  9ماه به طول انجامیده است و فیلمبرداری
آن در تمامــی فصول و لوکیشــن های متعــدد خارجی انجام
شده است.
نویسنده و کارگردان :مسعود احمدی
تهیه کنند :محمد شکروی
مدیر فیلمبرداری :هاشم بیطرف
تدوین و صداگذاری :شیما پورسهم الدین
صدابردار :محسن دانشور
موسیقی :آراد آبادانی
بازیگران :شــیما پورسهم الدین ،غزال رفیعی ،مریم دهقانی،
مجید یزدان شــناس ،شــیوا بافهم ،مهرداد ســهامی ،علیرضا
یقطیــن ،امین دولت خــواه ،مبینا خیری ،فائزه جباری ،ســارا
زارعی ،نگین صغیر ،امیرمحمد سهرابی ،تیران علمدارفرد ،ساناز
چمن  ماه ،محسن استواری ،سام پارسا ،هرمان احمدی
عکاس :احسان پارسا ،امین غفارپور
طراح لباس :مریم احمدی
مدیر صحنه :محمد علی بشنام
مجری طرح :شرکت فیلم و فلسفه کهن شیراز

ارکستر سمفونیک تهران
به روی صحنه میرود

ارکســتر ســمفونیک تهران
به رهبری نصیــر حیدریان  ۷و
 ۸بهمــن از ســاعت ۲۱:۳۰
در تــاالر وحــدت بــه روی
صحنه میرود.
به گزارش ایســنا به نقل از
روابــط عمومی و امور بینالملل
بنیاد رودکی ،ارکستر سمفونیک
تهران پس از دو ســال وقفه از آغاز همهگیــری بیماری کرونا،
قرار است میزبان مخاطبان خود در تاالر وحدت باشد و سمفونی
شماره  ۶چایکوفسکی و کنسرتو ویولن پرویز محمود را اجرا کند.
در کنسرت بهمنماه ارکستر سمفونیک تهران پدرام فریوسفی
به عنوان سولیست ویولن ،ارکستر را همراهی میکند.
بلیتفروشــی این کنســرت آغاز شده اســت و عالقهمندان
میتواننــد بــا مراجعه به ســایت ایران کنســرت به نشــانی
 www.iranconcert.comنســبت به خرید بلیت آن
اقدام کنند.

