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مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

برگزاری جلسه کارگروه
لغو تحریمها در وین
نماینـده روسـیه در سـازمانهای بینالمللـی در ویـن از برگـزاری جلسـه
کارگـروه لغـو تحریمهـا خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،میخائیـل اولیانـوف ،نماینده روسـیه در سـازمانهای
بینالمللـی در ویـن در صفحـه توییتـرش نوشـت :کارگروه لغـو تحریمها
دیـروز در جریـان مذاکـرات وین جلسـهای برگزار کرد تا وضـع فعلی امور
در ایـن زمینه را بررسـی کند.
دور هشـتم مذاکـرات ویـن از چنـد روز قبـل آغـاز شـده اسـت کـه پـس
از جلسـه کمیسـیون مشـترک برجـام ،دیدارهـای رسـمی و غیررسـمی
نماینـدگان کشـورهای عضـو برجـام و کارشناسـان آن هـا در روزهـا و در
چارچـوب هـای مختلـف در حـال برگـزاری بـوده اسـت.

نمایندگان مجلس
برای مشکل کمبود معلم فکری کنند
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :بسته های حمایتی کشاورزان خسارت دیده از سیل پرداخت می شود

لزوم توجه ویژه به سبک معماری
اسالمی در بافت تاریخی فرهنگی
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فعالیت 113بانوی کارآفرین
در شهرک های صنعتی فارس
سرپرست علوم پزشکی شیراز:
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همیشه از اصالح قانون
انتخابات استقبال
کردهایم

هشدار سرپرست معاونت اقتصادی
استانداری فارس به بانکهای استان
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تخلف بانکها در اخذ ضامن
برای وام ازدواج

امیر عبداللهیان:

تسهیل تردد ایرانیان
خارج از کشور ،اولویت
دولت و وزارت خارجه
است
2

تعیین تکلیف کاالهای اساسی
به کجا رسید؟

اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و متوسط اعالم شد

در مراکزاسـتان بـرای تسـهیالت  ۳۵۰میلیون تومانی
بـا نـرخ سـود  ۹درصـد بـرای دهکهـای ۴و  ،۵مبلـغ
اقسـاط بـدون سـود دوران مشـارکت  ۳میلیـون و ۳۰۰
هـزار تومـان اسـت .همچنین رقم اقسـاط با نرخ سـود
 ۵درصـد بـرای دهکهـای اول تـا سـوم نیـز بـدون
سـود دوران مشـارکت  ۲میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان
برآورد شـده اسـت.
در سـایر مناطق شـهری برای تسـهیالت  ۳۰۰میلیون
تومانـی بـا نرخ سـود  ۹درصد برای دهکهـای ۴و ،۵
مبلـغ اقسـاط بـدون سـود دوران مشـارکت  ۲میلیـون
و  ۸۰۰هـزار تومـان اسـت .همچنیـن رقـم اقسـاط بـا
نـرخ سـود  ۵درصـد بـرای دهکهـای اول تا سـوم نیز
بـدون سـود دوران مشـارکت  ۲میلیـون و  ۱۰۰هـزار
تومـان برآورد شـده اسـت.
در مناطـق روسـتایی بـرای تسـهیالت  ۲۵۰میلیـون
تومانـی بـا نـرخ سـود  ۹درصـد بـرای دهکهـای ۴و
 ،۵مبلغ اقسـاط بدون سـود دوران مشـارکت  ۲میلیون
و  ۳۰۰هـزار تومـان اسـت .همچنیـن رقـم اقسـاط بـا
نـرخ سـود  ۵درصـد بـرای دهکهـای اول تا سـوم نیز
بـدون سـود دوران مشـارکت  ۱میلیـون و  ۸۰۰هـزار
تومـان برآورد شـده اسـت.
در ایـن مـدل تخصیـص یارانه نرخ سـود بـه گروههای
کـم درآمـد رقم اقسـاط را کاهـش داده و پرداخت آن را
بـرای خانـوار توانپذیـر میکند.
مبلـغ اقسـاط ماهیانـه برای سـایر اقشـار ۳.۹
تـا  ۷میلیـون تومان
از سـوی دیگـر نـرخ سـود تسـهیالت نهضـت ملـی
مسـکن بـرای دیگـر اقشـار جامعـه  ۱۸درصـد تعییـن
شـده اسـت .بر ایـن اسـاس در تهران برای تسـهیالت
 ۴۵۰میلیـون تومانی ،مبلغ اقسـاط ماهانه بدون سـود
دوران مشـارکت ۷میلیـون تومـان اسـت.
در شـهرهای بـا جمعیـت بیـش از یـک میلیـون نفـر
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گردش پنهان ُامیکرون در جامعه
و شناسایی  ۱۱مورد ابتال در فارس

سخنگوی شورای نگهبان:

در شـهرهای بـا جمعیـت بیـش از یـک میلـون نفـر
بـرای تسـهیالت  ۴۰۰میلیـون تومانـی بـا با نرخ سـود
 ۹درصـد بـرای دهکهـای ۴و  ،۵مبلـغ اقسـاط بدون
سـود دوران مشـارکت  ۳میلیـون و  ۷۰۰هـزار تومـان
اسـت .همچنیـن رقـم اقسـاط بـا نـرخ سـود  ۵درصـد
بـرای دهکهـای اول تـا سـوم نیـز بـدون سـود دوران
مشـارکت  ۲میلیـون و  ۸۰۰هـزار تومـان بـرآورد شـده
است.
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امام جمعه شیراز تاکید کرد:

واکنش نمایندگی ایران
در سازمان ملل به مقاله
جنگطلبانه یک روزنامه
آمریکایی

وزارت راه و شهرسـازی ،مبلـغ اقسـاط ماهیانـه طـرح
نهضـت ملی مسـکن برای اقشـار کمدرآمـد در مناطق
مختلـف کشـور را بیـن  ۱میلیـون و  ۸۰۰هـزار تومـان
تـا  ۳میلیـون و ۲۰۰هـزار تومـان در نظر گرفتـه و مبلغ
اقسـاط بـرای گروههـای متوسـط را بیـن  ۲میلیـون و
 ۳۰۰هـزار تـا  ۴میلیـون و  ۲۰۰هـزار تومـان بـرآورد
کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ثبـت نـام  ۲میلیـون و  ۵۰۶هـزار
و  ۶۳هـزار نفـر تـا روز  ۱۷دی مـاه  ۱۴۰۰در طـرح
نهضـت ملـی مسـکن از یـک طـرف گویـای تقاضـای
بالقـوه بـرای مسـکن در کشـور و از سـوی دیگـر
امیـدواری خانوارهـا بـرای خانـهدار شـدن از طریـق
ایـن طـرح را نشـان میدهـد .از  ۲۰دی مـاه نیـز ثبـت
نـام از افـراد مجـرد بـاالی  ۲۳سـال در این پـروژه آغاز
می شـود .در عیـن حال نمیتـوان نگرانی اقشـار پایین
و متوسـط جامعـه از پرداخـت آورده اولیه و اقسـاط این
واحدهـا را نادیـده گرفـت.
رقم تسهیالت  ۲۵۰تا  ۴۵۰میلیون تومان
چنـد روز قبـل ،رسـتم قاسـمی وزیـر راه و شهرسـازی ـ
میـزان آورده اولیه برای سـاکنان شـهر تهـران را حدود
 ۱۵۰میلیـون تومـان اعلام کـرد .مبلـغ وام ایـن طرح
نیـز در تهـران  ۴۵۰میلیون تومان ،در کالنشـهرهای
بیـش از یـک میلیـون نفـر  ۴۰۰میلیون تومـان ،مراکز
اسـتانها  ۳۵۰میلیـون ،سـایر مناطـق شـهری ۳۰۰
میلیـون و در روسـتاها  ۲۵۰میلیـون تومـان بـا حداکثر
مـدت بازپرداخـت  ۱۸سـال و طـول دوره مشـارکت
سـاخت  ۲تا  ۳سـال اسـت.
درخصـوص قیمـت تمـام شـده نیـز بارهـا مسـئوالن
وزارت راه و شهرسـازی اعلام کردهانـد کـه قیمـت
واحدهـا براسـاس نـرخ تمـام شـده خواهـد بـود کـه
طبیعتـا قیمـت مصالح سـاختمانی و دسـتمزد میتواند
در نـرخ تمـام شـده تاثیـر بگـذارد .بـه همیـن دلیـل
پرداخـت بهموقـع آورده از سـوی متقاضیـان در تحویل
بهموقـع و مصـون مانـدن طـرح از تورمهـای آتـی
تاثیرگـذار اسـت.
اقشـار پایین و متوسـط در تهران ماهیانه ۳.۲
تـا  ۴.۲میلیون تومـان میپردازند
آنطـور کـه از شـواهد و قرائـن برمیآیـد وزارت راه و
شهرسـازی در تلاش اسـت تـا نـرخ سـود تسـهیالت
بـرای دهکهـای  ۴و  ۵جامعـه  ۹درصـد و بـرای
دهکهـای  ۱تـا  ۳کـه عمدتـا اقشـار تحـت پوشـش
نهادهـای حمایتـی هسـتند  ۵درصـد تعییـن شـود .بـا
ایـن حسـاب در تهـران بـرای تسـهیالت  ۴۵۰میلیون
تومانـی بـا نرخ سـود  ۹درصد برای دهکهـای ۴و ،۵
مبلـغ اقسـاط بـدون سـود دوران مشـارکت  ۴میلیـون
و  ۲۰۰هـزار تومـان اسـت .همچنیـن رقـم اقسـاط بـا
نـرخ سـود  ۵درصـد بـرای دهکهـای اول تا سـوم نیز
بـدون سـود دوران مشـارکت  ۳میلیـون و  ۲۰۰هـزار
تومـان بـرآورد شـده اسـت.
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بـرای تسـهیالت  ۴۰۰میلیـون تومانـی مبلـغ اقسـاط
ماهانـه بـدون سـود دوران مشـارکت  ۶میلیـون و
 ۳۰۰هـزار تومـان اسـت .در مراکـز اسـتانها بـرای
تسـهیالت  ۳۵۰میلیـون تومانـی مبلـغ اقسـاط ماهانه
بـدون سـود دوران مشـارکت  ۵میلیـون و  ۵۰۰هـزار
تومـان اسـت .همچنیـن ،در سـایر شـهرها بـرای
تسـهیالت  ۳۰۰میلیـون تومانـی مبلـغ اقسـاط ماهانه
بـدون سـود دوران مشـارکت  ۴میلیـون و  ۷۰۰هـزار
تومـان اسـت .در مناطـق روسـتایی بـرای تسـهیالت
 ۲۵۰میلیـون تومانـی مبلـغ اقسـاط ماهانه بدون سـود
دوران مشـارکت  ۳میلیـون و  ۹۰۰هـزار تومـان اسـت.
متقاضـی میتوانـد در صـورت تمایـل سـود دوران
مشـارکت مدنـی را نیـز بـه صـورت اقسـاطی در طـول
دوره فـروش اقسـاطی پرداخـت کنـد.
تسـهیالت خرید مسـکن از محل اوراق ممتاز
بانک مسـکن و اقسـاط ماهانه
از طـرف دیگـر ،تسـهیالت خریـد مسـکن از محـل
اوراق ممتـاز بانـک مسـکن بـه صـورت انفـرادی و
زوجیـن قابل پرداخت اسـت .نرخ سـود این تسـهیالت
 ۱۷.۵درصـد و بازپرداخـت آن  ۱۲سـاله خواهـد بـود.
جزئیـات ایـن بخـش نیـز شـامل مـوارد زیـر اسـت:
اقسـاط ماهانـه تسـهیالت  ۴۰۰میلیـون تومانـی
زوجیـن در تهـران ماهانـه  ۶میلیـون و  ۷۰۰هـزار
تومـان و اقسـاط ماهانـه تسـهیالت  ۲۰۰میلیـون
تومانـی انفـرادی در تهـران ،ماهانـه  ۳میلیـون و ۳۰۰
میلیـون تومـان اسـت.
اقسـاط ماهانـه تسـهیالت  ۳۲۰میلیـون تومانـی
زوجیـن در مراکـز اسـتان ماهانـه  ۵میلیـون و ۳۰۰
هـزار تومـان و اقسـاط ماهانه تسـهیالت  ۱۶۰میلیون
تومانـی انفـرادی در مراکز اسـتان ،ماهانه  ۲میلیون و
 ۷۰۰میلیـون تومـان اسـت.
اقسـاط ماهانه تسـهیالت  ۲۴۰میلیون تومانی زوجین
در سـایر شـهرها ماهانـه  ۴میلیـون تومـان و اقسـاط
ماهانـه تسـهیالت  ۱۲۰میلیـون تومانـی انفـرادی در
سـایر شـهرها ،ماهانـه  ۲میلیـون تومـان اسـت.
قسط نهضت مسکن ،کمتر از اجاره بها است
وزارت راه و شهرسـازی بـا مقایسـه مبلـغ اجـاره
ماهیانـه کـه مسـتاجرها پرداخـت میکننـد ،مشـارکت
در طـرح نهضـت ملـی مسـکن را مقـرون بـه صرفـه
دانسـته اسـت .طبـق تحلیـل ایـن وزارتخانـه و بـا اتـکا
بـه اجارهبهـای هـر مترمربـع در شـهر تهـران در پایـان
آذرمـاه  ۱۴۰۰کـه معادل  ۸۴هزار تومان اسـت ،اجاره
ماهانـه یک واحـد آپارتمان  ۱۰۰متری در شـهر تهران
حـدود  ۸میلیـون و  ۴۰۰هـزار تومـان خواهـد بـود .از
ایـن رو پرداخـت اقسـاط تسـهیالتی بـرای سـاخت
مسـکن کمتـر از هزینـه اجـاره یـک واحـد مسـکونی
بـرای زندگـی خواهـد بـود بـا ایـن تفـاوت کـه پرداخـت
اقسـاط منجـر بـه خانـهدار شـدن خانـوار خواهـد
شد.
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بکتاش آبتین درگذشت
بکتـاش آبتیـن ،شـاعر و مستندسـاز بـر اثـر
ابتلا بـه کرونـا و در سـن ۴۷سـالگی از دنیـا
رفت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن شـاعر و مستندسـاز کـه
در حـال سـپری کـردن دوران محکومیـت قضایـی
خـود بـود ،پیشتـر نیـز در زنـدان بـه ویـروس کرونا
مبتلا شـده و بهبـود یافتـه بـود؛ امـا در ابتلای
دوبـاره بـه کرونـا توسـط خانواده بـه بیمارسـتانی در

تهـران انتقـال یافـت کـه از چنـد روز پیـش در روند
درمانـی بـه کمـای مصنوعـی بـرده شـد .درنهایت،
مـداوا روی او نتیجهبخـش نبـود و دیـروز (شـنبه،
 ۱۸دیمـاه) در بیمارسـتان درگذشـت.
برخـی از دوسـتان این شـاعر بـه نقل از خانـواده او
ایـن خبـر را تاییـد کردند.
بکتـاش آبتیـن (مهـدی کاظمـی) متولـد سـال
 ۱۳۵۳بـود.

تجمع برخی کارکنان قوه قضاییه در برابر دادگستری چند شهر
برخـی کارکنـان قـوه قضایـه در انتقـاد بـه وضعیـت
حقـوق خود در برابر دادگسـتری های شـهرهای خود
تجمـع کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،تجمـع کننـدگان شـعارهایی بـا
مضمـون مطالبـه گـری در مـورد افزایـش حقـوق

خـود سـردادند و در شعارهایشـان نسـبت بـه وضعیت
موجـود انتقادهایـی را نسـبت بـه مسـئوالن مربوطـه
مطـرح کردنـد.
تجمـع کننـدگان کننـدگان اجـرای «طـرح تعییـن
فوقالعـاده خـاص کارکنـان قـوه قضاییـه» را در

مطالبـات خـود خواسـتار شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،نماینـدگان مجلـس شـورای
اسالمی چهارشـنبه  ۱۵دی  ۱۴۰۰بـا کلیـات طـرح
تعییـن فوقالعـاده خـاص کارکنـان قـوه قضاییـه
مخالفـت کردنـد.

حواشی تزریق واکسن اسپوتنیک
توسط وزیر بهداشت
افشـای کارت واکسـن وزیـر بهداشـت و معرفـی
اسـپوتنیک بـه عنـوان نـوع واکسـنی کـه بهـرام عین
اللهـی ،وزیـر بهداشـت تزریـق کـرده اسـت ،باعـث
شـده تـا مقامـات وزارت بهداشـت بـه فکـر «علاج»
بیفتنـد و افشـاکنندگان کارت واکسـن وزیـر را تهدیـد

بـه پیگیـری حقوقـی کننـد .یـک وکیـل دادگسـتری
معتقـد اسـت چنیـن مـواردی ،نـه تنهـا حریـم
خصوصـی وزیـر نیسـت ،بلکـه بایـد وزیـر بهداشـت
بـه خاطـر خدشـهدار کـردن اعتمـاد عمومی اسـتعفا
دهد.

آگهی مزایده
اداره کل مجتمـع اقتصـادی منطقـه جنـوب در نظـر دارد محصـوالت سـردرختی یک قطعـه باغ مرکبـات واقع در شهرسـتان جهرم را
از طریـق مزایـده عمومی (بـا مبلـغ پایـه  902/000/000ریال) به فروش برسـاند ،متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و
بازدیـد از بـاغ مـورد نظـر بـه آدرس :جهـرم ابتدای جاده جهـرم -الر روبـروی پادگان تیـپ المهدی(عـج) ،همه روزه از سـاعت  7الی
 15مـورخ  1400/10/19لغایـت  1400/10/29بـا شـماره تلفـن  07132352357تمـاس و یـا بـه نشـانی :شـیراز -بلـوار کریمخـان زند-
کوچـه  ،34مجتمـع اقتصـادی مراجعه نمایند .سـپرده شـرکت در مزایـده مبلغ  100/000/000ریـال ،در قالب چک تضمین شـده بانکی
از متقاضـی دریافـت خواهـد شـد .زمان بازگشـایی پـاکات سـاعت  13مـورخ  1400/10/29در اداره کل مجتمع اقتصادی می باشـد.
دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

مدیرکل امالک منطقه جنوب
شیبانی

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

قانونی برای دفاع از قانون
از قانـون اساسـی بـه عنـوان میثـاق ملـی یـاد
می شـود ؛ امـا پرسشـی در ایـن میان مطرح اسـت
و آن ایـن کـه آیـا دولت هایـی که ظرف چنـد دهه ی
اخیـر آمـده انـد و رفتـه انـد در تمامی زمینه هـا بـه
مـر قانـون اساسـی عمـل کـرده انـد یـا خیـر ؟ در
مقـام پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش اگـر مـروری
بـر دیدگاه کنشـگران فعـال سیاسـی وابسـته بـه
جریان هـای اصولگـرا و اصلاح طلـب پیرامـون
کوتاهی هـای صـورت گرفتـه در پیونـد بـا عمـل
بـه قانـون اساسـی بیندازیـم  ،متوجـه می شـویم
کـه هرکـدام بـا اشـاره بـه برخـی از اصـول قانون
اساسـی مـورد نظر خـود  ،یکدیگر را به کـم نگری و
بـی اعتنایی متهـم کرده انـد و جالب اینجاسـت که
روسـای جمهـور نیـز کـه وظیفـه دیدبانـی عمل به
قانـون اساسـی را بر عهده داشـته انـد  ،در مواردی
بـدون آن کـه پیگیری هـای لفظـی آنهـا ضمانـت
اجرایـی داشـته باشـد در سـخنرانی ها خصوصـا در
بـازه ی زمانـی تبلیغات در ایـن باره نگرانـی خود را
بـر زبـان آورده انـد  .با ایـن توصیف  ،مسـئولیت کم
نگری نسـبت بـه قانون اساسـی متوجـه دولتمردان
و مولفه هـای تاثیـر گـذار در پیشـبرد رونـد امـور
کشـور اسـت .در ایـن میـان عـده ای در پاسـخ به
منتقدیـن قانـون اساسـی می گوینـد تـا زمانـی که
بـه تمامی اصول قانون اساسـی عمل نشـود  ،داوری
پیرامون کارایی آن از دقـت باالیی برخوردار نخواهد
بـود  .قابـل انکار نیسـت که غیـر از روسـای جمهور
کـه اغلـب در این خصـوص از محدودیـت اختیارات
خود سـخن گفتـه انـد  ،نمایندگان مجلس  ،شـورای
نگهبـان و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام نیـز
فراخـور جایـگاه قانونـی خـود از تـوان الزم بـرای
جلوگیـری از حاشـیه نشـینی برخی از اصـول قانون
اساسـی برخـوردار بـوده اند هـر چند در این راسـتا
اقدامی همگرایانـه نداشـته انـد !
برگـزاری اولیـن انتخابات شـوراهای اسالمی شـهر
و روسـتا در اسـفند مـاه  77نشـان می دهـد اصـل
یکصـدم از فصـل هفتـم قانـون اساسـی بـا دو دهه
تاخیـر اجرایـی شـده اسـت  .در مـورد سـایر اصول
قانـون اساسـی نیـز گاه بـا کم نگـری مواجـه بوده
ایـم و گاه بـا اجرای ناقص کـه تامین کننـده اهداف
پیـش بینی شـده نبـوده اسـت  .نمونـه ی بـارز این
کـم نگری هـا  ،نحـوه ی اجـرای اصـل  44قانـون
اساسـی پیرامـون خصوصـی سـازی اسـت کـه به
جـای روان سـازی حرکـت لوکوموتیو اقتصـاد روی
محـور توسـعه  ،همواره شـاهد خروج از ریـل و هدر
رفـت منابـع و ثروت هـای عمومی بـوده ایـم .
بـا تامـل دراصـل چهـل وسـوم قانـون اساسـی که
بـر اسـتقالل اقتصـادی و لـوازم و دسـتاوردهای آن
اشـاره دارد درمی یابیـم کـه از عدالـت اجتماعی هم
کـه قاعدتـا بایـد از برجسـته تریـن دسـتاورد های
اسـتقالل اقتصـادی باشـد خبری نیسـت .
از آنجایـی کـه قانون اساسـی بـر مبنـای نظریه ای
دینـی شـکل گرفتـه و می بایـد در این راسـتا تنظیم
کننـده نهادهـای بنیادیـن مبتنـی بـر ارزش هـای
اخالقـی و تضمیـن کننـده ی آزادی هـای مشـروع
شـهروندان بـرای دفـاع از حقـوق خـود و معیـاری
بـرای ارزیابـی عملکـرد زمامـداران باشـد  ،بایـد
دیـد نتایـج حاصلـه از عمـل کـردن و عمـل نکردن
بـه قانون اساسـی تـا چـه انـدازه توانسـته از بروز
ناهنجاری هـای اخالقـی و اجتماعـی بکاهـد و یـا
بـه آن دامـن بزنـد ! مسـلما تـا زمانـی کـه بحـث
سـوء مدیریت ها مطـرح باشـد که هسـت  ،نمی توان
در بـاره کیفیـت و قابلیـت قانون اساسـی اظهار نظر
کرد  .چرا که قانون اساسـی شـبیه نسـخه ای است
کـه برای بهبود وضعیت کشـور تجویز شـده اسـت ،
لـذا تـا زمانی کـه بـه تمامی اصـول قانون اساسـی
عمـل نشـود  ،بـه چالـش کشـیدن آن راه بـه جایی
نخواهـد بـرد  .از ایـن رو تمامی چالش هـا معطـوف
بـه نحـوه ی عمل بـه قانـون اساسـی خواهـد بود .
در شـماری از کشـورها نوعـی از دادگاه عالـی وجود
دارد کـه فعالیـت آن بـر کار روی قانـون اساسـی
متمرکـز اسـت و دادگاه قانـون اساسـی نـام دارد
البتـه  ،برخـی دیگـر از کشـورها چنین وظیفـه ای را
بـر دوش مجلس سـنا یا شـوراهای ویژه مشـورتی
گذاشـته انـد  .در قانـون اساسـی ایـران ایـن مهم
بـر عهـده ی شـورای نگهبـان اسـت کـه ترکیبی از
فقهـا و حقوقدانان اعضـای آن را تشـکیل می دهند .
شـورای نگهبـان سـه وظیفـه ی اصلـی دارد کـه
عبارتنـد از نظـارت بـر قانونگـذاری  ،تفسـیر قانون
اساسـی و نظـارت بـر انتخابـات ؛ امـا نظـارت بـر
اجـرای قانـون اساسـی بـر اسـاس اصـل  113بـر
عهـده ی رئیـس جمهور اسـت که بـا توجه بـه این
کـه بخشـی از ایـن نظارت بـه عملکرد خـود رئیس
جمهـور و هیـات دولـت بازمی گـردد از ضمانـت
باالیـی برخـوردار نیسـت  ،ضمـن این کـه دو قوه ی
دیگـر بـا توجـه به اصـل تفکیـک قـوا  ،به سـادگی
زیـر بـار نظـارت رئیـس جمهوربـر عملکـرد خـود
نمی رونـد .آیـا بـا ایـن توصیف ما نیـز ماننـد برخی
از کشـورها نیـاز بـه دادگاه قانون اساسـی داریم یا
بایـد ایـن امـر را بـه تعامـل بیـن دسـتگاهی حواله
دهیـم کـه در ایـن صـورت بایـد مشـخص شـود
نظـارت بـر اجـرای قانون اساسـی بر مبنـای تعامل
بیـن دسـتگاهی بـا چـه سـاز و کاری دنبال شـود .
بعضـی تصـور می کننـد همگرایـی قـوای سـه گانه
کـه اکنـون همـه از آن سـخن می گوینـد در پیونـد
بـا نظـارت بهتـر بـر عمل بـه قانـون اساسـی رافع
مشـکالتی خواهـد بـود که در گذشـته وجود داشـته
اسـت ؛ هر چه باشـد مـردم باید بداننـد در مواردی
کـه یـک یـا چنـد اصـل ازاصـول قانـون اساسـی
مـورد بـی اعتنایـی یـا کـم نگـری قـرار می گیـرد ،
بـه چـه کسـی یـا کسـانی مراجعـه کننـد ؟ طبیعتـا
اد امه د  ر ستون روبرو
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اد  امه از ستون روبرو

واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به مقاله جنگطلبانه
یک روزنامه آمریکایی
نمایندگـی دائـم ایران در سـازمان ملـل در واکنش
بـه مقالـه اخیـر روزنامه وال اسـتریت ژورنـال که در
آن رئیـس جمهـور آمریـکا را بـه اقـدام نظامی علیه
ایـران تشـویق می کنـد ،تاکیـد کـرد کـه ایـن کار
خلاف اصـول حقـوق بینالملـل اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،دفتـر نمایندگـی دائـم ایـران
در سـازمان ملـل بـا انتشـار یـک پیـام در حسـاب
کاربـری خـود در توئیتـر بـه مقالـه جنـگ طلبانـه
روزنامـه وال اسـتریت ژورنـال واکنـش نشـان داد.
وال اسـتریت ژورنـال در ایـن مقالـه نوشـته اسـت،

2

اگر این مشـکل حـل نشـود دو راه بیشـترپیش پای
افـکار عمومی قـرار نـدارد ؛ یـا ایـن که تحـت تاثیر
جریان هـای منتقـد  ،کارکـرد قانـون اساسـی را زیر
سـئوال ببرنـد و یـا ایـن کـه سـوء مدیریت هـا را
برجسـته کننـد ! بعضـی نیـز بـه شـیوه ای محافظه
بـا توجـه بـه احتمـال شکسـت مذاکرات ویـن بهتر طرحهـای بیمالحظـهای را طراحـی و اجـرا ایـران و  ۴+۱و نیـز میـان ایـران و آمریـکا از طریق
کارانـه ناگزیـر راه سـومی را انتخـاب می کننـد و بـا
مکاتبـات غیررسـمی با محوریـت هماهنـگ کننده
اسـت کـه جـو بایـدن خـود را بـرای یـک حملـه میکننـد ،مسـئول عواقـب آن خواهنـد بـود.
هـدف دفـاع همزمـان از جامعیـت قانون اساسـی و
بنابـر ایـن گـزارش ،دور هشـتم مذاکـرات ایـران و کمیسـیون مشـترک برجـام در روزهـای آتـی ادامه
نظامی آمـاده کنـد.
درسـتی عملکرد مسـئوالن  ،نابسـامانی های ناشـی
دفتـر نمایندگـی دائـم ایران در سـازمان ملل نیز در گـروه  ٤+١بـا حضـور غیرمسـتقیم آمریـکا با هدف خواهـد داشـت.
از عـدول از قانـون اساسـی را بـه بحران هـای
توئیـت خـود نوشـت :تشـویق و توصیـه بـه رهبران رفـع تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا علیه کشـورمان علـی باقـری رئیـس هیـات مذاکـره کننـده ایـران
زنجیـره ای نسـبت می دهنـد.
بـرای انتخـاب گزینـه نظامـی  -بـه ویـژه زمانی که و احیـای برنامـه جامـع اقدام مشـترک (برجام) این روز چهارشـنبه بـه خبرنـگاران گفـت کـه "تالشها
البتـه ناگفتـه پیداسـت کـه گزینه ی سـوم بـا توجه
یـک فراینـد دیپلماتیـک جـدی در جریـان اسـت  -روزهـا در ویـن ،پایتخـت اتریـش در جریان اسـت .بـرای دسـتیابی بـه نتیجـه ادامـه دارد".
بـه انتقادهای صـورت گرفته از برخی نارسـایی های
حماقتبـار ،خصمانـه و مغایـر بـا اصـول حقـوق منابـع نزدیـک بـه مذاکـرات می گوینـد کـه باقـری تاکیـد کـرد که رمـز موفقیت مذاکـرات وین
قانونـی و سـوء مدیریت هـا  ،چندان محلـی از اعراب
گفتوگوهـا در سـطوح کارشناسـی و سیاسـی در دسـتیابی بـه توافـق در زمینه لغو موثـر تحریمهای
بین الملل است.
نخواهـد داشـت چـرا که کسـانی که قانون اساسـی
در ادامـه ایـن پیـام آمده اسـت :کسـانی کـه چنین چارچـوب دیدارهـای دوجانبـه و چندجانبـه میـان ظالمانـه علیه ایران اسـت.
را تدویـن کـرده اند و کسـانی که مسـئولیت اجرای
آن را بـر عهـده گرفتـه انـد  ،از لـزوم بـه کارگیـری
تمهیـدات الزم در شـرایط بحرانی غافل نبـوده اند .
سخنگوی شورای نگهبان:
ناگفتـه نمانـد کـه گروهـی از منتقـدان ،تفسـیرهای
صـورت گرفتـه از قانـون اساسـی  ،نگاه هـای
سـیلقه ای و شـیوه های عمـل بـه مفـاد آن را بـه
چالـش می کشـند  .بـه هـر حال هـر چه هسـت اگر
قانـون اساسـی جامعیـت داشـته و قـادر بـه مصون
خبـری خـود بـا اشـاره بـه برخـی از مصوبـات قاچـاق کاال و ارز» نیـز بـا چند اشـکال روبرو اسـت تغییـر کنـد مـا پایبنـد هسـتیم.
سـازی خویـش در برابـر مانـع تراشـی ها باشـد ،
شـورای نگهبـان گفـت :الیحـه «موافقتنامه بین کـه اگـر اشـکاالت آن از سـوی مجلـس مرتفـع طحـان نظیـف در خصـوص آخریـن وضعیـت
چنیـن مشـکالتی پیـش نمی آیـد .انتظـار منطقـی
مصوبـه طـرح رتبهبنـدی معلمان گفـت :این طرح
دولـت جمهـوری اسلامی ایران و افغانسـتان در شـود ،تاییـد خواهـد شـد.
آن اسـت کـه چنیـن قابلیتـی در دل قانون اساسـی
خصـوص ارتبـاط بینالمللـی راهآهـن» اخیـرا تایید وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره درخواسـت برخـی به شـورای نگهبان ارسـال شـده و درحال رسیدگی
تعبیـه شـده باشـد .ایـن کـه در محافـل رسـمی از
شـد همچنیـن طـرح «تسـهیل صـدور مجوزهـای نامزدهـای ریاسـت جمهـوری دربـاره دالیـل بـه آن هسـتیم .ایـن مصوبه ماهیتش الیحه اسـت
نارسـایی قانـون و راه هـای گریـز از قانـون سـخن
کسـب و کار» کـه در مرحلـه قبـل بـا اشـکاالت و رد صالحیـت و امـکان اصلاح قانـون گفـت :مـا و بخشـی از بـار مالـی آن را دولت تقبل کرده اسـت
بـه میـان می آیـد یعنـی ایـن کـه ایرادهایـی هم به
ابهاماتـی مواجـه شـده بـود هنـوز دو ابهـام و یـک همیشـه از اصلاح قانـون انتخابـات اسـتقبال امـا در خصـوص بخـش دیگـر آن نیـز
خودمـان آگهی مزایده عمومی 1400/20
قانـون اساسـی ویا حداقـل قوانین درون دسـتگاهی
ایـراد آن باقـی مانـده اسـت و بـه مجلس بازگشـت کردیـم و در یـک مـاه گذشـته چنـد عضـو شـورای ابهـام داریـم انشـاءالله پـس از بررسـیهای
معطـوف بـه قانون اساسـی وارد اسـت .
طبیعتـا اگر قانون نهایـی ،نتیجـه را اعلام میکنیـم.
داده میشـود .الیحـه «اصلاح قانـون مبـارزه بـا نگهبـان ایـن موضـوع را گفتند،
ً
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آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ 1400/20
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کردوهایم
همیشه از اصالح قانون
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮﻣﺮدم
استقبال اﻓﺴﺎﻧﻪ
انتخابات 1400روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺑﺖ اول/10/19 :
ﻧﻮﺑﺖ دوم 1400/10/20 :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎه

ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻼك ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨ
دادﮔﺴﺘﺮي ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت :همیشـه از
اصلاح قانـون انتخابـات اسـتقبال کردهایـم.
ﻧﺸﺮ اوﻟﻴﻦ آﮔﻬﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  2710ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻤﺮان ﺑﺎﺑﺖ
بـه گزارش ایسـنا ،هادی طحان نظیف در نشسـت
و اراﺋﻪ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي آن ﺷﺨﺼﺎً و ﻳﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش واﻗﻊ در ﺑﻮﻟﻮار ﭼﻤﺮان -ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟ
مقتدی صدر فراکسیون اکثریت را تشکیل داده است
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  36352000ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
دو منبـع سیاسـی آگاه فـاش کردنـد کـه رهبـر
جریان صدر تشـکیل فراکسـیون اکثریـت پارلمانی
را کـه وظیفـه آن تشـکیل دولـت جدیـد اسـت،
تکمیـل کـرده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،ایـن دو منبـع که یکـی از آنها از
رهبران جریان صدر و دیگری از رهبران اهل سنت
اسـت بـه خبرگـزاری شـفق نیـوز گفتنـد :مقتـدی
صـدر ،رهبـر جریـان صـدر توانسـت فراکسـیون
اکثریـت را شـامل  ۱۸۰نماینـده تشـکیل دهـد.
ایـن دو منبـع افزودنـد کـه صـدر در اولیـن
جلسـه پارلمـان عـراق امـروز ،فراکسـیون خـود
را بـه همـراه امضـای نماینـدگان بـه عنـوان
بزرگتریـن فراکسـیونی کـه وظیفـه تشـکیل
دولـت آینـده را برعهـده دارد ،معرفـی خواهـد
کرد.

امیر عبداللهیان:

تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور
اولویت دولت و وزارت خارجه است
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436/316
اﺳﻨﺎد/000/
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ 000
574
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ )3اﺷﺨﺎص /1
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺗﺠﺎري
ﻛﺴﺎﻳﻲ
اول:آن زﻣﻴﻦ
عصرمردم
روزنامه
افسانه و
و اراﺋﻪ ﻓﻴﺶ5نوبت
نوبت دوم 1400/10/20 :روزنامه تماشا و روزنامه نیم نگاه
ﻛﺴﺐ
رسـﺟﻬﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ـاک-شـﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ـه ﺑﻮﻟﻮار ﭼﻤﺮان
ـبت بـدر
ﻓﺮوشنسـواﻗﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖشـﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و
دادگسـ
ـت/پایــه
ـتری388،
/125
ـمی/000
862کارشــناس /000
ـهرداری بــه شــرح4ذیــل بــا قیمـ 5
ﻛﺴﺎﻳﻲفــروش امـ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ـیراز در نظــر داردزﻣﻴﻦ
شــهرداری 6
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.مــی آیــد پــس از نشــر اولیــن آگهــی
ﺣﺎﺻﻞــه عمــل
ﺗﻤﺎسدعــوت ب
36352000شــرایط
متقاضیــان واجــد
از کلیــه
ﺷﻤﺎره لــذا
ـدام نمایــد.
ﻣﻲــی اقـ
ﺑﻴﺸﺘﺮعموم
مزایــده
از طریــق
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت

633/115/000/000

و پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون ریــال بــه حســاب شــماره  2710بانــک شــهر شــعبه چمــران بابــت بهــای اســناد و ارائــه فیــش واریــزی آن

در86
/000
/000
/000
ـناد مزایــده بــه 200
112
اﻛﺒﺮآﺑﺎد
زﻣﻴﻦ
شــخص ًا و یــا بــا 7
واقــع
ـروش
مدیریــت بازاریابــی و فـ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲجهــت اخــذ اسـ
ـه (اشــخاص حقوقــی)
معرفــی نامـ
در دســت داشــتن

بولــوار چمــران -بعــد از خیابــان نیایــش مراجعــه نماینــد .متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن مســتقیم
ـاس حاصــل فرماینــد.
10/872/080/000
73/46
835
ﺗﺠﺎري
زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن
 36352000تمـ 8

ردﻳﻒ
1

حسـین امیـر عبداللهیـان ،وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان امـروز بـا رهبـران ادیـان و مذاهـب
توحیـدی و نیـز نماینـدگان اقلیتهـای دینـی در
مجلـس شـورای اسلامی دیدار و گفتگـو کـرد.
بـه گزارش ایسـنا ،در این دیـدار ،وزیر امـور خارجه
ضمـن تبریـک سـال نـو میلادی ،از همزیسـتی
نمونـه ادیـان توحیدی در طول تاریـخ در جغرافیای
ایـران بـه عنـوان نمونـه و مدلـی منحصـر به فرد از
فرهنـگ شـمولگرای ایرانـی و مقـوم بخشـی از
هویـت مردمـان ایـن مـرز و بوم نـام برد.
امیرعبداللهیـان با اشـاره به قوانیـن و مقررات آمره
در جمهـوری اسلامی ایران در حمایـت و صیانـت
از ادیـان الهـی و کرامـت و حقـوق پیـروان آنـان،
بـر ظرفیـت عظیـم اقلیتهـای دینـی در داخـل و

خـارج از کشـور تاکیـد کرد.
وزیـر امـور خارجـه تسـهیل تردد هـای ایرانیـان
خـارج از کشـور به میهـن خود را جـزو اولویتهای
دولـت سـیزدهم و وزارت امورخارجـه بـر شـمرده و
در ایـن رابطـه بـر تعاملات روان کلیه هـم میهنان
خـارج از ایـران بـا سـرزمین مـادری خـود ،فـارغ از
کیـش و آییـن آنهـا ،تاکیـد کرد.
امیـر عبداللهیـان ،تعامـل بـا رهبـران دینـی
و نماینـدگان اقلیتهـا در مجلـس شـورای
اسلامی را جـزو برنامه هـای وزارت امـور خارجـه
خوانـده و از نماینـدگان ادیـان مختلـف درخواسـت
کـرد در انجـام وظایـف و ماموریت هـای وزارت
امـور خارجـه در پاسداشـت منافـع ایـران و مـردم
بـزرگ آن ،دسـتگاه دیپلماسـی را یـاری نماینـد.

کتابفروشی دوستان
معاوضه کتاب کهنه با نو

دوستان
فروشی
کتابخانه کتاب
خریداریم
را
شما
شخصی
معاوضه کتاب کهنه با نو

http://instagram.com/ketabfrooshi_doostan
کتابخانه شخصی شما را خریداریم

پارامونت ،ابتدای خیابان قصردشت ،کوچه2

http://instagram.com/ketabfrooshi_doostan

پارامونت ،ابتدای خیابان قصردشت ،کوچه2

32338171-09171236039
32338171-09171236039
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ﭘﺮوژه

ﻛﺎرﺑﺮي

زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن

 10زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲزﻣﻴﻦ اﻟﻴﺎف

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺷﻤﺎره

ﺗﺠﺎري
واﺣﺪ

ﻣﺘﺮاژ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

856

435/82
1
1514
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

2

زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

5

564/37

3

زﻣﻴﻦ ﻛﺴﺎﻳﻲ

ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

1

777/85

ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰاﻳﺪه

45
)رﻳﺎل(

2100

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

)رﻳﺎل(6/390/
ﻣﺰاﻳﺪه000/
000

152/537/000/000
186/242/100/000

7/627/000/000
136/500
/000/000
9/313/000/000

591/166/000/000

29/559/000/000

00/000

00/000

00/000

0/000

/000

/000

0/000

شرایط مزایده:
31/656/000/000
633/115/000/000
904/45
2
ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
زﻣﻴﻦ ﻛﺴﺎﻳﻲ
4
ـدگان در مزایــده مــی بایســت مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده را بــر اســاس مبلــغ منــدرج در جــدول ف
ـرکت کننـ
 -1شـ
ﻣﺰاﻳﺪه:
ﺷﺮاﻳﻂ
21/816/000/000
436/316/000/000
1
3
زﻣﻴﻦ
5
ـپرده شــماره 88145
ـدی بــه حســاب سـ
574و یــا فیــش واریــز نقـ
ماه/ــه
ـار ســه
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲــا اعتبـ
ﺗﺠﺎريبانکــی ب
ﻛﺴﺎﻳﻲـه معتبــر
ـت نامـ
ـورت ضمانـ
صـ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول
اﺳﺎس
/000در
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺰاﻳﺪه
در
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ
١
19/407
ﺑﺮ/000/
ﻣﺰاﻳﺪه را000
388/125
ﺳﭙﺮده /000
862
ﻣﻲ4ﺑﺎﻳﺴﺖ /5
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻛﺴﺎﻳﻲ
زﻣﻴﻦ
6
شــهر شــعبه چمــران واریــز و ارایــه نماینــد.
است4/300.
/000/000
86/000
/000/000
نقدی می 200
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲبه صورت112
زﻣﻴﻦ
تشریح شده
مزایده
باشد و در اسناد
اﻛﺒﺮآﺑﺎدمورد مزایده
پرداخت بهای
7 -2نحوه
ـرارداد وﺳﭙ
ﺣﺴﺎب
ﺑﻪ
ﻧﻘﺪي
وارﻳﺰ
ﻓﻴﺶ
ﻳﺎ
و
ﻣﺎﻫﻪ
ﺳﻪ
اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﺎﻣﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
544ـه انعقــاد قـ
ـبت بـ
نسـ
ـاغ10برنــده
ـان ابـ
/000زمـ
روز کاری از
ـرف مــدت
حداکثــر ظـ
ﮔﻠﺴﺘﺎنـی بایســت
زﻣﻴﻦـده مـ
8-3برنــده مزایـ
/000
/000
/872
/080
737
/46
835
ﺗﺠﺎري
ـورت ســپرده آنــان بــه
ـ
ص
ـن
ـ
ای
ـر
ـ
غی
در
ـد.
ـ
نمای
ـدام
ـ
اق
ـده
ـ
مزای
ـناد
ـ
اس
در
ـده
ـ
ش
ـی
ـ
بین
ـش
ـ
پی
ـرایط
ـ
ش
ـاس
ـ
مزای9ــده بــر اس
320/000/000
6/390
/000/000
ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ 856
ﺗﺠﺎري
زﻣﻴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻤﺮان45وارﻳﺰ و اراﻳﻪ
700791888145
خواهــد شــد.
6/825/000/000
136/500/000/000
2100
1514
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
زﻣﻴﻦ اﻟﻴﺎف
10
ﻧﺤﻮهاولین
تاریخ -انتشار
گردد.ﻧﻘﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
توزیعﺑﻪمیﺻﻮرت
مزایدهﻣﺰاﻳﺪه
اسنادﻣﻮرد
آگهیﺑﻬﺎي
ﭘﺮداﺧﺖ
 -4از ٢
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز سه شنبه به تاریخ  1400/10/28می باشد.
شرایط-5
مزایده:
ادارهــر بــه
ـوق الذک
اقتصادی -جــدول فـ
ـغ منــدرج در
ـاس
ساختمان را بــر اسـ
چمران-در مزایــده
ـپرده شــرکت
ـی بایســت مبلــغ
در مزایــده مـ
ـدگان
محلـ
ـرکت کنن
ﻣﺰاﻳﺪه:
ﺷﺮاﻳﻂ
قراردادها می باشد.
دبیرخانه
مبلـو
مالی
معاونت
شیراز-ابتدایسـبلوار
پیشنهادات
تسلیم
 -1شـ-6
صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی بــا اعتبــار ســه ماهــه و یــا فیــش واریــز نقــدی بــه حســاب ســپرده شــماره  700791888145بانــک
اﻟﺬﻛﺮمزایــده خواهــد بــو
ﻓﻮقــای
ـده ه
ـده برنـ
ﻣﺒﻠﻎبــر عه
متعلقــه،
ـایردرهزینــه
ـی وسـ
آگهی،کارشناسـ
انتشـ
هزیندرــ
ـت
ـراناسـ
ـی
بدیه
ﺟﺪول
ﻣﻨﺪرجـ در
ـایاﺳﺎس
ﻣﺰاﻳﺪه هراـﺑﺮ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﭙﺮده
ـار ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ـد.ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
-7ـ-١
ﻣﺰاﻳﺪهـ
ـهنماین
ـه
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنارای
ـز و
واریـ
چمــ
ـعبه
شــهر ش
١است.
نقدی می باشد و در اسناد مزایده تشریح شده
صورت
ـول به
مزایده
مورد
ـ بهای
پرداخت
 -2نحوه
ـردد.
ـ
گ
می
ـ
وص
ـرارداد
ق
ـاد
ـ
انعق
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﻳﺎ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺷﻤﺎره
 -3برنــده مزایــده مــی بایســت حداکثــر ظــرف مــدت  7روز کاری از زمــان ابــاغ برنــده نســبت بــه انعقــاد قــرارداد و پرداخــت بهــای
اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
استـ ،در
مختار
پیشنهادها
ـشیابینتمام
ردپیـیک
 -8شهرداری در
ـد .در غیــر ایــن صــورت ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط
ـدام نمایـ
ـده اق
ﭼﻤﺮان مزایـ
در اســناد
ﺷﻬﺮــده
ﺑﺎﻧﻚــی ش
مزایــده بــر اســاس شــرایط
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اراﻳﻪ
وارﻳﺰ و
ﺷﻌﺒﻪ
700791888145
-9شـ
خواهــد
ـد.ــخ بازگشــایی پاکــت و تشــکیل کمیســیون مزایده:پیشــنهادات واصلــه راس ســاعت  8صبــح روز چهارشــنبه بــه تاریــخ
تاری
گردد.
توزیعﺑﻪمی
مزایده
اسناد
آگهی
ﻧﺤﻮهاولین
تاریخ -انتشار
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻣﺰاﻳﺪه
اﺳﻨﺎد
در
و
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ
ي
ﻧﻘﺪ
ﺻﻮرت
ﻣﺰاﻳﺪه
ﻣﻮرد
ﺑﻬﺎي
ﭘﺮداﺧﺖ
٢
آدرس ابتــدای بلــوار چمــران بــاز خواهــد شــد .ضمنــا حضــور پیش
 -4از محــل ســاختمان معاونــت مالــی و اقتصــادی شــهرداری بــه
 -5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز سه شنبه به تاریخ  1400/10/28می باشد.
مالی و اقتصادی -دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
چمران-
شیراز-ابتدای
پیشنهادات
محل
معاونتــد.
ساختمانــی باش
بامانــع م
بلوارـیون
کمیسـ
آن هــا در
تسلیمــدگان
ـا نماین
 -6یـ
 -7بدیهــی اســت هزینــه انتشــار آگهی،کارشناســی وســایر هزینــه هــای متعلقــه ،بــر عهــده برنــده هــای مزایــده خواهــد بــود کــه در زمــان
ـد از حیــث مبلــغ مشــخص١و معیــن و بــدون ابهــام بــوده و بــر اســاس فــرم پیشــنهاد قیمــت تکمیــل
 -10بهــای پیشــنهادی بایـ
انعقــاد قــرارداد وصــول می گــردد.
ـپرده ،مخــدوش ،مبهــم ،مشــروط و تحویــل شــده پــس
مستردـد سـ
ـنهادات فاقـ
پیشـ
ـود .بــه
ـلیم ش
پیشنهادهاتسـ
ـر شــده
یکویامهـ
الک
ـورت
 -8بصـ
خواهد شد.
سپرده ها
اینصورت
استـ،در
مختار
تمام
در رد
شهرداری
 -9تاریــخ بازگشــایی پاکــت و تشــکیل کمیســیون مزایده:پیشــنهادات واصلــه راس ســاعت  8صبــح روز چهارشــنبه بــه تاریــخ  1400/10/29در
ـد.
ـ
ش
ـد
ـ
نخواه
داده
ـر
ـ
اث
ـب
ـ
ترتی
محــل ســاختمان معاونــت مالــی و اقتصــادی شــهرداری بــه آدرس ابتــدای بلــوار چمــران بــاز خواهــد شــد .ضمنــا حضــور پیشــنهاددهندگان
ـنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری موضــوع مــاده  10آئیــن نامــه معامـ
پیشـ
ـیون و
کمیســـده
در مزای
ـرکتــادر
 -11شـ
باشــد.
دادنمــی
بامانــع
ـدگان آن ه
یــا نماینـ
 -10بهــای پیشــنهادی بایــد از حیــث مبلــغ مشــخص و معیــن و بــدون ابهــام بــوده و بــر اســاس فــرم پیشــنهاد قیمــت تکمیــل و در پاکــت ج
تهــران تســری یافتــه بــه ســایر کانشــهرها و مراکــز اســتان هــا مــی باشــد.
بصــورت الک و مهــر شــده تســلیم شــود .بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده ،مخــدوش ،مبهــم ،مشــروط و تحویــل شــده پــس از موعــد مقــرر
مشمول مصوبه شماره /1400/2433ص تاریخ  1400/07/26شورای اسامی شهر شیراز نمی باشد.
-12ــراین
مزایدهــد شــد.
داده نخواه
ترتیــب اث
ـهرداری
ـ
ش
ـات
ـ
معام
ـه
ـ
نام
ـن
ـ
آئی
10
ـاده
ـ
م
ـوع
ـ
موض
ـهرداری
ـ
ش
ـف
ـ
تکالی
و
ـروط
ـ
ش
ـول
ـ
قب
ـه
ـ
منزل
ـه
ـ
ب
ـنهاد
ـ
پیش
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و
ـده
ـ
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در
ـرکتکمیســیون حداکثــر ظــرف  7روز از تاریــخ قرائــت پیشــنهادها بــه اســتثناء ایــام تعطیــل نظــر خــود را اعــام مــی نمایــد
 -11شـ-13
تهــران تســری یافتــه بــه ســایر کانشــهرها و مراکــز اســتان هــا مــی باشــد.
باشد.ـد بــود.
نمیخواهـ
شیرازــد
شهرتمدی
اسامیــل
دیگــر قاب
1400/07/26روز
ـیراز تــا 10
/1400/2433ص شـ
شمارهــر شــهردار
مصوبهـب نظ
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 -12این
تعطیــل نظــر خــود را اعــام مــی نمایــد .ایــن مهلــت در
ـام
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 -14 -13سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
صــورت نیــاز بــا جلــب نظــر شــهردار شــیراز تــا  10روز دیگــر قابــل تمدیــد خواهــد بــود.
1255267
آگهی:
شناسه
اسناد مزایده پیش بینی شده است.
شرایط در
جزئیات و
 -14سایر
1255267
شناسه آگهی:
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

فارس
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هشدار سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس به بانکهای استان
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فارس گفت :بانکهای
استان موظفند که ضمن ارتقاء شاخص مصارف به ...

امام جمعه شیراز تاکید کرد:

لزوم توجه ویژه به سبک معماری اسالمی در بافت تاریخی فرهنگی
عصرمردم:
نماینـده ولـی فقیـه در فارس و امام جمعه شـیراز از شـهرداری منطقـه تاریخی
فرهنگـی شـیراز بازدید کرد.
آیـت اللـه دژکام ضمـن بازدیـد چهـره بـه چهـره بـا کارکنـان و مسـئولین بافـت
تاریخـی شـیراز گفـت :اهتمـام ویـژه بـه معمـاری و مسـائل شهرسـازی
بخصـوص در سـاخت و سـازها در راسـتای هویـت بخشـی به فضاهـا در قالب
توجـه بـه سـبک معمـاری اسلامی ضروری اسـت.
وی افـزود :تقویـت روحیـه و مدیریـت جهـادی بـا تاکید بـر علم و دانـش برای
خدمـت بـه مـردم بایـد در شـهرداری منطقـه تاریخـی فرهنگـی رعایت شـود و

بـه آن توجـه ویژه شـود.
همچنیـن نماینـده ولـی فقیـه در فـارس و امـام جمعـه شـیراز از پنـج نفـر کارگـر شـریف و شـاغل در واحدهـای
پسـماند؛ فضـای سـبز و تاسیسـات شـهرداری منطقـه تاریخـی فرهنگـی تجلیـل و قدردانـی کـرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

نمایندگان مجلس برای مشکل کمبود معلم فکری کنند
ایرنا:مدیـرکل آمـوزش وپـرورش فـارس گفـت :در یکی دوسـال اخیر و حتی سـال آینـده با موضوع جـدی کمبود
نیـروی انسـانی مواجـه هسـتیم و درخواسـت می کنیـم نماینـدگان مـردم در مجلس شـورای اسلامی به موضوع
توسـعه دانشـگاه فرهنگیـان بـه منظـور کمبود کسـری نیروی انسـانی مؤثر آمـوزش وپـرورش ورود کنند.
اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومی آمـوزش وپـرورش فـارس ،شـنبه در مطلـب ارسـالی از قـول محمـد خلیـل
عسـکری افـزود :در آمـوزش و پـرورش مسـئله نیـروی انسـانی که همان معلم اسـت مسـئله ای مهـم ،تأثیرگذار
و اساسـی است.
مدیـرکل آمـوزش وپـرورش فـارس با اشـاره به مشـکل کمبود شـدید نیروی انسـانی گفـت :همین مسـئله موجب
شـده کـه کیفیـت تربیـت و آمـوزش بـه نسـبت آنچـه خصوصـا در سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش وپـرورش مـورد
انتظـار و مطلـوب اسـت فاصله داشـته باشـد.
عسـکری گفـت :درسـند تحـول بنیادیـن آمـوزش وپـرورش بـه معلـم بـه دیـد یـک پژوهشـگر نگاه شـده اسـت و
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بـه امکانـات و پشـتیبانی همـه ارکان از آمـوزش و پـرورش نیازمندیـم.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس بـه نقـش مهـم معلمـان در شـرایط ناشـی از کرونـا نیز اشـاره کـرد و گفت :در
دوران کرونـا ،معلمـان بـه معنـای واقعی ایثارگـری کردند و معلمان با امکانات شـخصی مانع تعطیلـی فعالیتهای
آموزشـی و پرورشـی دانش آموزان شـده و حتی منتظر دسـتورالعمل و بخشـنامه اداری نیز نشـدند.

جام جهانی قطر فرصتی برای معرفی داشتههای فارس است
معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس تاکید کرد :باید با استفاده
از ظرفیت ایرانیها مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس و ...

ایرنـا :سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس
گفـت :بانکهـای اسـتان موظفنـد کـه ضمـن ارتقـاء شـاخص مصـارف بـه
منابعشـان بـا تولیدکننـدگان نیز همکاری داشـته باشـند و در غیـر این صورت
بـه هیـأت خبـرگان بانکـی و دادسـتانی معرفـی خواهنـد شـد.
عبدالعظیـم خادمحمـزه ،شـنبه در جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع
تولیـد فـارس ،بـا اشـاره بـه تاکیـد رهبـر معظـم انقلاب مبنـی بـر حمایـت از
ت کالن و تاکید
تولیدگننـدگان و رفـع موانـع پیـش روی تولیـد افـزود :سیاسـ 
دولـت نیـز بـر رفـع موانع تولید و تسـهیل شـرایط بـرای رونق تولید اسـت و در
ایـن مسـیر تمـام بانکهـا ملـزم بـه همـکاری هسـتند.
وی ،در خصـوص فرآینـد رسـیدگی بـه پروندههـای مرتبـط بـا مشـکالت
واحدهـای تولیـدی هـم گفـت :تمـام پروندههـا بایـد در چارچـوب قانـون
بررسـی شـود و در جهت تسـهیل در رفع موانع موجود در مسـیر فعالیتهای
ایـن واحدهـا باشـد تـا علاوه بر دریافـت حقـوق دولتـی و مالیـات ،از فعالیت
تولیـدی و توسـعهای واحدهـای تولیـدی و صنعتـی نیـز صیانـت و حمایـت
کنیم .
او اظهـار داشـت :وصـول مطالبـات دولتـی ضروری اسـت اما انجـام این کار
نبایـد واحـد تولیـدی را بـه تعطیلـی بکشـاند و لذا بایـد طبق ضوابـط و مقررات
و بـا رعایـت عدالـت ،مسـائل و مشـکالت واحدهـای صنعتـی در کوتـاه ترین
زمـان ممکـن بررسـی و حل و فصل شـود.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری فارس بیـان کرد:
بایـد از نخبـگان شـاغل در صنعـت نیـز کـه یـک سـرمایه انسـانی محسـوب
میشـوند حمایـت کنیـم.
به صنعت و جهش تولید نگاه توسعهای داریم
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس هـم گفـت :یکـی
از برنامههـای اصلـی ایـن سـازمان فراتـر از رفـع موانـع تولیـد و حمایـت از
تولیدکننـدگان ،نـگاه توسـعهای بـه صنعـت و جهـش تولیـد بـا هـدف ایجـاد
رونـق اقتصادی و شـرایط بهتـر در زمینه واردات ،صادرات و اشـتغال جوانان

مرگ  ۶بیمار جدید کرونایی در فارس
ایسـنا :برابـر آخریـن آمـار روزانـه شـیوع کروناویـروس ،تعـداد  ۶بیمـار مبتلا بـه ایـن بیمـاری طی  ۲۴سـاعت در
فـارس فـوت کردنـد و  ۷۵فـرد بیمـار یـا دارای عالئـم مشـکوک بـه کرونـا ،در بیمارسـتانهای ایـن اسـتان طـی
ایـن مـدت بسـتری شـدهاند.
براسـاس آخریـن گـزارش آمـاری از ابتـدای شـیوع بیمـاری کرونا در فـارس تاکنون ،یـک میلیـون و  ۸۵۳هزار و
 ۵۳۹تسـت تشـخیصی مولکولی و تسـت سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان تهیه و منجر به شناسـایی  ۵۱۳هزار
و  ۵۱۳بیمار مثبت شـده اسـت.
برابـر ایـن گـزارش ،با بسـتری  ۷۵بیمار جدید طی  ۲۴سـاعت گذشـته ،هم اکنـون  ۴۶۴بیمار مثبت و مشـکوک
دارای عالیـم کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۸۰ ،بیمـار بـه دلیـل وخامـت
شـرایط جسـمی ،در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
متاسـفانه در  ۲۴سـاعت  ۶هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیمـاری جـان خـود را از دسـت دادنـد و مجمـوع جان
باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا کنـون بـه هفـت هـزار و  ۴۲۸نفر رسـید.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون  ۵۰۴هـزار و  ۵۶۰هم اسـتانی مبتال بـه کووید ۱۹بهبـود یافته
کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج شـده اند.
آخریـن آمارهـا حاکیسـت کـه مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتان های زیرمجموعـه
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز با احتسـاب سـه ُدز ،به  ۶میلیون و  ۷۶۸هزار و ۸۰۰
ُدز رسـیده کـه از ایـن تعـداد سـه میلیـون و  ۲۴۷هـزار و ُ ۳۳۳دز نوبـت اول ،دو میلیـون و  ۹۴۴هـزار و ُ ۶۱۵دز
نوبـت دوم و  ۵۷۶هـزار و ُ ۸۵۲دز نوبـت سـوم واکسـن بـوده اسـت.

ارائه  6061مورد خدمت حقوقی به مددجویان استان فارس
عصرمردم
در  9ماهـه امسـال  6061مـورد خدمـت حقوقـی بـه مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد فـارس ارائـه شـده
اسـت.محمد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس گفـت :در  9ماهـه امسـال  6061مـورد خدمـت حقوقـی بـه
مددجویـان ارائـه شـده است.بذرافشـان بـا اشـاره بـه فعالیت هـای اداره حقوقـی ایـن نهـاد ،خاطـر نشـان کـرد:
تمامی خدمـات حقوقـی اعـم از تنظیـم دادخواسـت و شـکوائیه ،مشـاوره حقوقی ،تنظیـم و تدوین الیحـه دفاعی
و  ...بـرای مددجویـان بـه صـورت رایـگان و توسـط  155وکیـل ارائـه می شـود.
مدیـر کل امـداد فـارس افـزود :در  9ماهـه امسـال  6061خدمـت حقوقـی بـه مددجویان ارائه شـده اسـت که از
آن جملـه می تـوان بـه تنظیـم و تدویـن  228الیحه دفاعیه 204 ،دادخواسـت و  21شـکوائیه و انجـام  477مورد
مشـاوره حقوقـی 481 ،مـورد اسـتعالم و اظهارنامـه حقوقـی 849 ،مورد تنظیم قـرارداد به مددجویان اشـاره کرد.

تحصیلکـرده و مسـتعد کار در بخـش صنعـت اسـت.
حمیدرضـا ایـزدی افـزود :ضـرورت دارد کـه در برنامهریزیهـا و اقدامـات
جـاری بـا برنامههای فرادسـت ملـی که نرخ رشـد اقتصادی هشـت درصدی
بودجـه  ۱۴۰۱تنهـا یـک نمونـه آن اسـت هماهنـگ باشـیم تـا بتوانیـم
زیرسـاختهای الزم و شـرایط ویژهای را در زمینه تولید ،اشـتغال و همچنین
سـرمایهگذاری بـرای اسـتان فـارس فراهـم کنیـم.
وی ،ضمـن ابـراز گالیـه از نسـبت پاییـن شـاخص مصـارف بـه منابـع برخـی
از بانکهـا ادامـه داد :دلیلـی نـدارد منابـع بانکهـا کـه یـک نیـاز مبـرم

واحدهـای تولیـدی و صنعتی اسـت و میتوانـد به صورت نقدینگـی در اختیار
صنعتگـران مـا در جهـت راهاندازی ،تثبیت ،توسـعه و جهش تولیـد قرار گیرد
در فـارس مصـرف نشـود و بـه سـایر اسـتانها داده شـود.
ایـزدی ،عمـده مشـکالت واحدهـای تولیـدی را بـا همـکاری امـور مالیاتی و
بانکهـا قابـل حـل دانسـت و افـزود :نقشآفرینـی بنگاههـای اقتصـادی به
ویـژه تولیدکننـدگان سـهم قابـل توجهـی در اشـتغالزایی و کارآفرینـی دارد و
بـر همیـن اسـاس انتظـار اسـت دسـتگاههای اجرایـی و سیسـتم بانکـی بـا
هماهنگـی و همـکاری بیشـتری در جهـت تحقـق اهـداف صنعت بکوشـند.

معاون گردشگری استانداری فارس:

جام جهانی قطر فرصتی برای معرفی داشتههای فارس است
ایسـنا :معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و گردشـگری
اسـتانداری فـارس تاکید کرد :باید با اسـتفاده از ظرفیت
ایرانیهای مقیم کشـورهای حـوزه خلیج فارس و ارتباط
بـا شـرکتهای تبلیغاتـی جـام جهانـی قطـر و فضـای
مجـازی ،نهایـت اسـتفاده را در معرفـی ظرفیتهـای
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان داشـته باشـیم.
سـید علینقـی طبیـب لقمانـی در نشسـت فرصتهـای
جـام جهانـی  ۲۰۲۰قطـر کـه بـا هـدف نقـش دفاتـر
خدمـات مسـافرتی و جهانگـردی در اجـرای تورهـای
فـارس و بررسـی ظرفیتهـای تولیـد و صـادرات
صنایعدسـتی اسـتان برگـزار شـد ،گفت :باید بـا افزایش
ظرفیـت خـط هوایـی بیـن شـیراز و جابهجایـی خطـوط
هوایـی در طـی مـدت جـام جهانـی زمینـه بیشـتر ورود
گردشـگران را فراهـم آوریـم.
او ادامـه داد :بایـد نمایشـگاه صنایـعدسـتی فـارس کـه
در زمـان انجـام بازیهـای جـام جهانـی در قطـر دایـر
میشـود رویکـردی صادراتـی داشـته باشـد.
لقمانـی تاکیـد کـرد :بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت

رسیدگی به  ۳۳هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی فارس
مهر:مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی فـارس گفت :در نه ماه امسـال با رسـیدگی به بیش از  ۳۳هـزار پرونده تخلفات
در شـعب تعزیـرات حکومتـی فـارس  ۱۰هزار میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان اعمال شـده اسـت.
غالمرضـا سـاالری بـا اشـاره به صالحیتهای سـازمان تعزیـرات حکومتی در سـه حوزه کاال و خدمـات ،قاچاق
کاال و ارز و بهداشـت دارو و درمـان گفـت :بیـش از  ۲۰هـزار پرونده در حوزه کاال و خدمـات ۵ ،هزار و  ۶۰۰فقره
پرونـده درحـوزه بهداشـت ،دارو و درمـان و  ۴هـزار و  ۵۰۰فقـره پرونـده نیز با موضـوع قاچاق کاال و ارز رسـیدگی
شـده کـه علاوه بـر جرایـم نقـدی متهمیـن ،محکومیتهایـی همچـون تعطیلـی واحد غیرمجـاز ،نصـب پارچه،
درج در پرونـده ،ضبـط کاال و … نیـز صادر و اجرا شـده اسـت.
وی از افزایـش  ۳۵درصـدی پروندههـای رسـیدگی شـده بـه نسـبت مشـابه سـال گذشـته خبـر داد و اضافه کرد:
رسـیدگی بـه پروندههـای تخلفـات بـا نـگاه پیشـگیرانه و حمایـت از فضـای کسـب و کار انجـام و تالش میشـود
تـا بـا اعمـال نظـارت و برخـورد بـا هرگونـه اخلال در بـازار ،دسـت سـوداگران کوتـاه و میـزان بـروز تخلفـات بـه
حداقل برسـد.

لزوم توجه ویژه به سبک معماری اسالمی در بافت تاریخی فرهنگی
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز از شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی
شیراز بازدید کرد ...

هشدار سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس به بانکهای استان

مرغ مازاد تولیدکنندگان فارس به صورت تضمینی خریداری میشود
ایرنا:مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام اسـتان فـارس گفـت :مـرغ منجمـد از
واحدهـای تولیـدی ایـن اسـتان بـه صـورت تضمینـی بـا قیمـت مصـوب ۳۰۰
هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم خریـداری میشـود.
رهـام رحمانـی در ایـن بـاره گفـت :بـا توجـه بـه افزایـش تولیـد مـرغ گـرم و بـه
منظـور جلوگیـری از انباشـت غیـر متعـارف پرنده هـا در واحدهـای مرغـداری و
همچنیـن در راسـتای حمایـت از تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان و با در نظر
گرفتـن جوانـب تولیـد و بـازار داخـل و بازارهـای صادراتی ،این شـرکت اقدام به
خریـد و ذخیره سـازی گوشـت مـرغ منجمد کارتنـی مازاد تولیـد در قالب انعقاد
قـرارداد بـا تولیدکننـدگان اسـتان می کند.
مدیرکل پشـتیبانی امور دام فارس افزود :شـرکت پشـتیبانی امور دام اسـتان برای تامین ذخایر اسـتراتژیک خود
آمـاده عقـد قـرارداد خریـد مـرغ منجمـد بـه صـورت بسـتهبندی شـده در سـایزهای یـک هـزار و  ۲۰۰کیلوگرم تا
یکهـزار و  ۸۰۰کیلوگـرم بـا مرغـداران یـا صاحبـان زنجیره هـای تولیـد و اتحادیه های مربوطه اسـت.
وی ادامـه داد :مرغـداران در صـورت آمادگـی جهـت انعقـاد قـرارداد می تواننـد بـه شـرکت پشـتیبانی امـور دام
اسـتان مراجعـه کننـد.
وی اضافـه کـرد :قیمـت هـر کیلوگـرم مـرغ منجمـد تحویلـی  ۳۰۰هـزار ریـال خواهد بـود و خرید مـرغ منجمد
نـژاد آریـن بـه جهـت حمایت از این نـژاد در اولویت خریـد و  ۱۲درصد بیشـتر از قیمت مصوب(هـر کیلوگرم ۳۳۳
هـزار و ششـصد ریـال) از مرغـداران خریداری خواهد شـد.
رحمانـی گفـت :محصـوالت خریـداری شـده در سـردخانه های اسـتان نگهـداری و در زمان کمبود گوشـت مرغ
گـرم و بـرای حمایـت از مصـرف کننـدگان و تنظیم قیمت گوشـت سـفید در بـازار توزیع خواهد شـد.
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ایرانیهـا مقیـم و ارتبـاط بـا شـرکتهای تبلیغاتـی جـام
جهانـی و فضـای مجـازی نهایـت اسـتفاده را در معرفـی
ظرفیتهای گردشـگری و صنایعدسـتی داشـته باشیم.
هـادی شهدوسـت شـیرازی ،مدیـرکل میـراث فرهنگـی
فـارس نیـز در ایـن نشسـت اظهـار کـرد :ظرفیـت جـام
جهانـی قطـر بـرای اسـتان فـارس بهواسـطه ارتبـاط و

قرابـت نزدیـک هم اسـتانیهای فارسـی در کشـورهای
حـوزه خلیجفـارس و بهویـژه قطـر فرصـت مغتنمـی در
گردشـگری اسـت کـه بایـد بـا برنامهریـزی بخشهـای
خصوصـی و دولتـی نهایـت بهـره را ببریـم.
او ادامـه داد :مـا دوران بسـیار سـختی را در گردشـگری
پشـت سـر گذاشـتهایم و ایـن حـوزه آسـیبهای جـدی

دیـده اسـت و شـاید ایـن فرصـت کوتـاه مرهمی خواهـد
بود.
شهدوسـت شـیرازی بـا بیـان اینکـه فرصت جـام جهانی
قطـر ظرفیـت و فرصتـی بینظیـر اسـت ،گفـت :بایـد با
برنامهریـزی بـرای فرصتهـای بیـن بازیهـای جـام
جهانـی آژانسهـای مـا بـرای ورود ایـن گردشـگران
اقـدام کنند.
او افـزود :هـم در بخـش حاکمیتـی و هـم در بخـش
مردمی روابـط خوبـی بـا کشـور قطـر داریـم و اسـتفاده از
ظرفیـت اسـتان فارسـیهای مقیـم ایـن کشـور فرصـت
بیبدیلـی را فراهـم کـرده اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنای ع دسـتی
فـارس عنـوان کـرد :در حـوزه صنایعدسـتی بـا دایـر
کـردن نمایشـگاه و عرضـه توسـط اتحادیه صنایعدسـتی
فـارس کـه تجـارب خوبـی در ایـن زمینـه دارد و بـا نـگاه
متفـاوت و اسـتفاده از ظرفیتهـای دو شـهر جهانـی
صنایعدسـتی شـیراز و منبت آباده و شـهر ملـی فیروزآباد
از ایـن فرصـت طالیـی اسـتفاده کـرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دالیل کمی برای نگرانی از سویه فرانسوی موجود است
ایسـنا :عضـو هیـأت علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز گفـت :انـواع متعـددی از ویـروس کرونـا طـی دو
سـال گذشـته پدیـدار شـده و دالیـل چرایـی گسـترش
برخـی سـویهها هـم وجـود دارد امـا برخـی دیگـر پیچیده
نیسـتند و هماینـک دلیـل کمی بـرای نگرانـی در مـورد
(I.H.Uفرانسـوی) وجـود دارد.
دکتـر اورنـگ ایالمـی در رابطـه بـا گونـه جدیـد کرونـا در
فرانسـه اظهـار کرد :سـازمان جهانـی بهداشـت میگوید
کـه در حـال نظـارت بـر نـوع ویـروس کرونـا اسـت کـه در
تعـداد کمـی از بیماران در فرانسـه شناسـایی شـده اسـت،
چشم شیشه ای

امـا در حـال حاضـر ،دلیـل کمی بـرای نگرانـی در مـورد
شـیوع آن وجـود دارد.
او افـزود :نـوع  ۱.۶۴۰.۲.Bبـرای اولیـن بـار در اکتبـر
شناسـایی شـد و در  ۴نوامبـر در  ،Gisaidپایگاهـی برای
انـواع بیماریهـا ،آپلـود شـد .کارشناسـان اعلام کردنـد
کـه تاکنـون فقط حدود  ۲۰نمونه توالی یابی شـده اسـت.
عضـو کمیتـه علمی کشـوری مبـارزه بـا کرونا خاطرنشـان
کـرد :بـرای دوازده بیمار مبتال بـه  SARS-CoVمثبت
کـه در همـان منطقـه جغرافیایـی جنـوب شـرقی فرانسـه
زندگـی میکننـد ،آزمایـش  qPCRکـه غربالگـری

جهشهـای مرتبـط بـا انـواع مختلـف را نشـان میدهـد،
ترکیبـی غیـر معمـول را نشـان داد.
ایالمی خاطرنشـان کـرد :نگرانیهـا در مـورد ایـن نوع در
فرانسـه پـس از آن ایجـاد شـد و محققـان دریافتنـد کـه
حـاوی  ۴۶جهـش اسـت کـه بـا نسـخه اصلـی ویـروس
کرونـا متفـاوت اسـت Omicron .نیـز دارای تعـداد
زیـادی جهـش اسـت کـه محققـان معتقدنـد آن را بسـیار
قابـل انتقـال میکنـد.
او گفـت :بـر اسـاس یـک مقالـه تحقیقاتـی کـه در اواخـر
دسـامبر در یـک سـرور پیش چاپ منتشـر شـد ،امـا مورد
وعده !

بازبینـی همتایـان قـرار نگرفتـه بـود ،نـوع ۱.۶۴۰.۲.B
بـرای اولیـن بـار در جنـوب شـرقی فرانسـه در یـک فـرد
ً
واکسـینه شـده کـه اخیـرا از کامـرون سـفر کـرده بـود،
شناسـایی شـد .محققـان در مجمـوع  ۱۲مـورد را در ایـن
منطقـه پیـدا کردنـد و بـه نـام موسسـه تحقیقاتی مارسـی
کـه بـه شناسـایی آن کمـک کـرد ،نـام آن را "".I.H.U
گذاشـتند.
ایـن پزشـک فـوق تخصصـی عفونـی خاطرنشـان کـرد:
هنـوز خیلی زود اسـت کـه در مورد ویژگیهای ویروسـی،
اپیدمیولوژیـک یـا بالینـی ایـن  I.H.Uحـدس بزنیم.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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شروع پروژه های عمرانی براساس مطالبات مردم انجام می شود
رســتم زاده شهردار منطقه یک شیراز گفت :در راســتای افزایش خدمات رسانی به
شهروندان و بهبود زیرساختهای شهری با توجه به ...
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بسته های حمایتی کشاورزان خسارت دیده از سیل پرداخت می شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :بسته های حمایتی به کشاورزان خسارت دیده از
سیل اخیر به زودی پرداخت خواهد شد.محمدمهدی برومندی با ...

فعالیت 113بانوی کارآفرین در شهرک های صنعتی فارس
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس از فعالیـت 113بانـوی
کارآفریـن در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان خبردادوگفت:بانولـن
کارآفریـن در عرصـه تولیـد و اشـتغالزایی فعالیـت مناسـبی داشـته انـد.
احـد فتوحـی در جلسـه بـا مدیـر کل امـور بانـوان وخانـواده اسـتانداری فـارس
افزود:زیرسـاخت ها در 61شـهرک وناحیـه صنعتی برای اسـتقرار فعالیت های
تولیـدی بانـوان کارآفریـن فراهـم اسـت و شـرکت شـهرک های صنعتـی فارس
نیـز پیگیـری امـور و درخواسـت های آنـان را بـا اولویـت انجـام می دهد.
فتوحـی همچنیـن بـا اشـاره بـه خدمـات صنـدوق ضمانـت سـرمایه گـذاری
صنایـع کوچـک در شـهرکهای صنعتـی بـرای بانـوان کارآفریـن گفـت:
صنـدوق ضمانـت سـرمایه گـذاری صنایع کوچـک کسـری وثایـق کارآفرینانی
کـه بـرای دریافـت تسـهیالت بـا کمبـود وثیقه روبـرو هسـتند را صـادر میکند
کـه در ایـن زمینـه برخـی بانـوان کارآفریـن از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کـرده اند.
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس اضافه کـرد :همچنیـن برای
بانـوان کارآفریـن کـه دارای اختراعـات و ابداعـات باشـند نیـز تخفیفهایی در
واگـذاری زمیـن ،اعمال میشـود.
وی همچنیـن در ادامـه بـه فعالیت های دفتر امور بانوان شـرکت شـهرک های
صنعتـی فـارس اشـاره کـردو گفت:بانـوان شـاغل در شـرکت شـهرک های
صنعتـی علاوه بـر انجام بهینه مسـولیت های شـغلی،در زمینه مسـولیت های
اجتماعـی نظیـر کمک بـه ایتام و مسـتمندان،تهیه بسـته های معیشـتی برای
نیازمندان،کمـک بـه آزادسـازی زندانیـان جرائـم غیـر عمـد و نیـز همـکاری با
خیریه هـای سـطح شـیراز ،مشـارکت فعـال دارند.
مشـاور مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس در امـور بانـوان نیـز
نیـز در ایـن جلسـه از کسـب رتبـه برتـر توسـط امـور بانـوان شـرکت شـهرکهای
صنعتـی طی سـالهای  97 ،96و  98در سـطح اسـتان خبـر داد و گفت:بانوان
شـاغل در مجموعـه شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس در فعالیت هـای

اجتماعـی و خیرخواهانـه مشـارکت مناسـبی دارنـد.
زهـرا ایـران پـور بـا اشـاره بـه مشـارکت بانـوان و نیـز سـایر کارکنـان در طـرح
آزادسـازی زندانیـان جرائـم غیـر عمدگفـت :در یـک سـال گذشـته  13نفـر از
زندانیـان جرایـم غیـر عمـد آزاد شـده انـد.
وی مشـارکت بانـوان شـرکت شـهرکها بـا مجمـع خیریـن تامیـن سلامت
اسـتان جهـت تهیـه اقلام بهداشـت خانواده های نیازمنـد ،تهیه سـبد کاال در
مـاه مبـارک رمضـان جهـت خانواده هـای نیازمنـد بـا همـکاری کمیتـه امـداد
امـام خمینـی (ره) و همـکاری بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) بـه منظـور
تحـت پوشـش قـرار دادن کـودکان بـی سرپرسـت را از دیگـر فعالیت هایـی
برشـمرد کـه توسـط بانوان انجام شـده اسـت .مدیـر کل امـور بانـوان و خانواده
اسـتانداری فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا قدردانـی از فعالیت هـای انجام شـده

شهردار منطقه یک شیراز :

در دفتـر بانـوان شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس گفت:حضـور بانـوان
کارآفریـن در شـهرک های صنعتـی اسـتان امیـد بخـش اسـت .
زهـرا یقطیـن بـا تاکیـد بـر انجـام کار هدفمنـد و اثربخـش در حـوزه بانـوان و
مقابلـه بـا آسـیب های اجتماعـی گفت:قطعـا در ایـن زمینـه بـا تعامـل بـا
واحدهـای صنعتـی و بهـره گیـری از ظرفیـت خیریـن بخش صنعـت ،می توان
اقدامـات مناسـبی در اسـتان انجـام داد.
وی همچنیـن بـر لـزوم فرهنگسـازی و نیـز اطلاع رسـانی از توانمندی هـای
صنایـع اسـتان در بخـش تامیـن کاالهـای جهیزیـه و ترغیـب خانواده ها جهت
خریـد کاالهـای تولیـدی در اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت:در ایـن زمینـه نیـاز
اسـت کار بیشـتری انجـام شـود و دفتـر امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری نیز
همـکاری خواهـد کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

شروع پروژه های عمرانی براساس مطالبات مردم انجام می شود

بسته های حمایتی کشاورزان خسارت دیده از سیل پرداخت می شود

عصرمردم:
رسـتم زاده شـهردار منطقـه یـک شـیراز گفـت :در راسـتای افزایـش خدمـات رسـانی بـه شـهروندان و بهبـود
زیرسـاختهای شـهری بـا توجـه بـه ضـرورت اساسـی هـر نقطـه و محلـه از سـطح منطقـه براسـاس درخواسـت های
مردمـی و نیـاز سـنجی ها صـورت گرفتـه ،اجـرای پروژههـای زیـر سـاخت شـهری در دسـتور کارمنطقـه قـرار گرفتـه
اسـت.وی افـزود :از جملـه ایـن پروژههـا میتـوان بـه لوله گذاری ابهای سـطحی اشـاره کرد کـه در راسـتای تقویت و
توسـعه زیـر سـاخت های شـهری و ارتقا سـطح کیفـی و ایمنی معابـر انجام می شـود.وی ادامه داد :در همین راسـتا با
توجـه بـه مشـکالت پیـش امـده در محله مهـدی اباد درمواقـع بارندگی برای شـهروندان اجـرای عملیـات لوله گذاری
ابهای سـطحی در این محله توسـط منطقه اغاز شـده اسـت .وی ادامه داد :جمع آوری و هدایت آبهای سـطحی در
قالـب لولـه گـذاری و الیروبـی از جملـه برنامه هـای مهمی اسـت کـه با هـدف کاهش خطـرات احتمالی  ،ایجـاد چهره
بصـری مناسـب شـهری و جلـب رضایـت شـهروندان در دسـتور کار منطقه قـرار دارد.

مهر:معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت :بسـته های حمایتـی بـه کشـاورزان خسـارت دیـده از سـیل اخیر بـه زودی
پرداخـت خواهـد شـد.محمدمهدی برومنـدی بـا اشـار بـه اینکه اسـتان فارس یکی از اسـتانهای بسـیار مهـم در امر
زراعـت و کشـاورزی اسـت اظهـار داشـت :در ایـن اسـتان بیـش از  ۱۳میلیـون تـن محصـوالت کشـاورزی و ۳و نیـم
میلیـون تـن محصـوالت باغـی تولیـد میشـود.وی افـزود :در بارندگیهـای اخیـر و جـاری شـدن سـیل در مناطـق
جنوبـی اسـتان فـارس بویـژه شهرسـتان المـرد ،مهـر ،الر ،گـراش ،اوز ،خنـج باعـث خسـارات زیـادی بـه بخـش
کشـاورزی شـده اسـت.برومندی بـه خسـارات وارده بـر بخش کشـاورزی در اسـتان فارس اذعـان کرد و گفـت :برآورد
خسـارت اولیـه مـا بیـش از  ۷۰۰میلیـارد تومـان اسـت.معاون وزیر جهاد کشـاورزی با اشـاره بـه اینکـه  ۱۲۳حلقه چاه
کشـاورزی بـه طـور کامـل از بیـن رفتـه اسـت و تأسیسـات و شـبکههای آبیـاری ،و جادههـا بیـن مـزارع نیـز تخریـب
ً
سـده اسـت اظهـار داشـت ۲۰ :هـزار هکتـار زراعـت کاملا از بین رفته اسـت و حـدود  ۲هزار هکتـار از باغـات نیز به
کلـی نابود شـده اسـت.

چشم شیشه ای
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فعالیت 113بانوی کارآفرین در شهرک های صنعتی فارس
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی فارس از فعالیت 113بانوی کارآفرین در
شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبرداد و ...
یاد  داشت

منیژه پاداش نیک

زنان آسیب دیده اجتماعی
تعـداد زیـادی از زنـان آسـیب دیـده در هـر اسـتان وجـود دارد کـه ایـن زنـان آسـیب های جـدی از لحـاظ روحی
و روانـی بـه آن هـا وارد شـده اسـت .زنانـی کـه می توانسـتند بـه جـای آسـیب دیـدن ،رشـد کننـد ،مـادر شـوند،
تکیه گاه شـوند ،به کمال برسـند ،از زندگی لذت ببرند ،احسـاس شـادی و خوشـبختی کنند و به اطرافیانشـان
نیرو و انرژی ببخشـند.
سـاالنه هزینه هـای هنگفتـی بـرای حمایـت و بازپـروری ایـن زنـان اختصـاص داده می شـود ،ایـن مسـئله از
لحـاظ حمایتـی بودنـش مثبـت اسـت اما یک نکتـه منفـی دارد و آن این که درصد زنان آسـیب دیده زیاد اسـت.
اگـر هزینـه مناسـب پیشـگیرانه صـرف آموزش مهارت هایـی چون مدیریت خشـم و هیجان هـای منفی ،روابط
بیـن فـردی ،مشـاوره پیـش از ازدواج و هـم چنیـن درمان افراد با مشـکالت و مسـایل روان شـناختی می شـد و
برنامـه ی جامعـی در ایـن خصـوص وجـود داشـت شـاید امروز به ایـن همه هزینـه و مراکـز بازپروری نیـاز نبود.
نقـش مهـم زنـان در خانـواده و جامعـه غیرقابـل انـکار اسـت و بـی توجهـی بـه آن تبعـات فـردی ،خانوادگـی و
اجتماعـی زیـادی دارد .عوامـل زیـادی چون خشـونت ،تبعیض جنسـیتی ،بـی توجهی و نادیده گرفتن این قشـر
مهـم تاثیر مخـرب فراوانی گذاشـته اسـت.
خشـونت علیـه زنـان یکـی از مـواردی اسـت کـه موجـب تبدیـل شـدن زنـان بـه قشـر آسـیب دیـده شـده اسـت.
خشـونت علیـه زنـان عبـارت اسـت از انجـام و تحمیـل هـر گونـه فشـار جسـمی ،روانـی و جنسـی علیـه زنـان
کـه موجـب مشـکالت متعـدد فـردی ،خانوادگـی و اجتماعـی می شـود .متاسـفانه خشـونت علیـه زنـان از آمـار
چشـمگیری برخـوردار اسـت ،نگرانی هـای فزاینـده ای ایجـاد کـرده اسـت و ضـرورت تامـل ،برنامـه و اقـدام را
پررنـگ تـر کرده اسـت.
از جملـه تبعـات حاصـل از خشـونت علیـه زنـان طلاق ،روابـط فرازناشـویی ،ایجـاد اختلاالت و مشـکالت
روانشـناختی ،روسـپیکری ،افزایـش تعـداد فرزنـدان بـی سرپرسـت ،فرزندپـروری نامطلـوب ،کاهـش اعتمـاد به
نفـس ،کاهـش عـزت نفـس و روی آوردن بـه مصـرف مـواد می باشـد .بـر اسـاس این مـوارد سلامت روان زنان
کاهـش یافتـه و اختالالتـی چـون افسـردگی ،اضطراب و آسـیب به خـود به وجود می ایـد .بنابراین زنـان با خلق
و روحیـه نامناسـب و مضطـرب نمی تواننـد در خانـه و جامعـه بـه خوبـی ایفـای نقش کننـد .به همیـن ترتیب کم
کـم از جامعـه و افـراد فاصلـه می گیرند.
از جملـه دالیـل خشـونت علیـه زنـان می توانـد مصـرف مـواد ،بـی وفایـی ،وجـود اختلاالت و مشـکالت روانـی
در همسـر و دالیـل و مـواردی باشـد کـه در جامعـه آنچنـان کـه بایـد و شـاید مـورد بررسـی قـرار نمی گیـرد.
علـل خشـونت علیـه زنـان در جامعـه بـه طـور جـدی و جامـع بررسـی نمی شـود .بـرای مثال زنـی را تصـور کنید
کـه همسـرش از مشـکالت روانشـناختی چـون وسـواس و اضطـراب رنـج می بـرد و بـه متخصـص مراجعـه
نمی کنـد .ایـن زن هـر روز زمـان زیـادی را صـرف تبعـات روانشـناختی مشـکل همسـرش می کنـد بـدون آن
کـه بتوانـد بـه ارگان خاصـی مراجعـه کنـد .امـا چنانچـه همسـرش مشـکالت مربـوط بـه اعتیـاد داشـته باشـد
می توانـد بـه مراجـع قانونـی شـکایت کنـد و درخواسـت جدایـی نمایـد .لـذا زنـان بـه دلیـل عـدم حمایـت
مجبورنـد در تقاضـای جدایـی خـود بـه علـت اصلـی اشـاره نکننـد و دلیلـی هـم چـون اعتیـاد همسـر را بهانـه
کنند.
بـا توجـه بـه اهمیـت زنان هـم در درون و هم بیرون خانواده الزم اسـت اقداماتی برای پیشـگیری در سـه سـطح
فـردی ،خانوادگـی و اجتماعـی انجـام شـود بـا ایـن امیـد کـه مانعـی بـر سـر راه افزایـش تعارضـات و آسـیب ها
باشد.
مشکالت اولویت دار زنان سرپرست خانوار
 -1مشکالت مربوط به مسکن  -2درآمد پایین و ناکافی
 -3فقدان پس انداز  -4فقدان مهارت شغلی
 -5موقعیت های شغلی اندک و محدود  -6تنهایی ،انزوا و طرد شدگی
 -7فقدان حمایت عاطفی و اجتماعی  -8کیفیت زندگی پایین
 -9نگرش منفی به زنان بیوه و سرپرست خانوار
 -10عدم برخوداری از اوقات فراغت و ترک تحصیل فرزندان
عکس :مهر

سالمت
یکشنبه  19دی 1400

برخی باکتری های روده در مقابل کروناویروس
نقش حفاظتی دارند

مهر :دانشــمندان متابولیت هایی را در میکروبیوم انســان پیدا کرده اند که احتما ًال می تواند
عفونت کروناویروس را کاهش دهد.
میکروبیوم ها شامل هزاران میکروارگانیسم ،مانند باکتری ،قارچ و ویروس هستند که به طور
طبیعی در بدن وجود دارند .این میکروارگانیســم ها روی پوســت ،مجاری تنفسی و در سراسر
دستگاه گوارش نگهداری میشوند.
تیمی از دانشــمندان تصمیم گرفتند بررســی کنند که آیا باکتریهای موجود در میکروبیوم
انسانی میتوانند ویروس کرونا را مهار کنند یا خیر.
محققان دانشگاه راکفلر آمریکا سه متابولیت باکتریایی را از میکروبیوم انسان شناسایی کردند
که عفونت ویروسی کروناویروس را مهار میکنند.
• پیرازین موسوم به  -۲،۵بیس ( -۳ایندولیل متیل) پیرازین ()BIP
• تریپتامین آگونیست گیرنده  ۵هیدروکسی تریپتامین ()HTR-۵
• ترکیبی به نام  -Δ۲( – N۶ایزوپنتنیل) آدنوزین ()IPA
مشــخص شد از بین این میکروارگانیســم ها IPA ،وسیعترین فعالیت ضدویروسی را دارد.
تریپتامین ترجیح ًا کروناویروسها را مهار میکند و  BIPدر مقایســه با  IPAطیفی مشــابه و
کمی محدودتر داشت.
محققان معتقدند میکروبیوم های انسان ممکن است مجموعه بزرگی از مولکولهای کوچک
از نظر ساختاری متنوع تولید کنند که برخی از آنها عفونت ویروسی را مهار میکنند.

هورمونی که دیابت و فشارخون را خاموش
و مخفی میکند

باشــگاه خبرنگاران :از هر  ۱۰نفر
یک نفر دارای تومور غیرســرطانی در
یــک یا هر دو غدد فــوق کلیوی خود
اســت که میتواند باعث تولید مقادیر
زیــادی هورمون اســترس کورتیزول
شود.
یک مطالعه جدید در بریتانیا نشان
داده اســت کــه نیمی از افــراد مبتال
به ایــن تومورهای آدرنــال به قدری
کورتیزول ترشح میکنند که خطر ابتال

به دیابت و فشار خون باال را افزایش میدهند.
دکتر «ویبک آرلت» ،محقق ارشد و مدیر مؤسسه تحقیقات متابولیسم و سیستمهای دانشگاه
بیرمنگام در انگلســتان ،گفت« :هر فردی که یکی از این تومورهای آدرنال را داشــته باشد باید
غربالگری شود تا ببیند آیا سالمت آنها در خطر است یا خیر».
غــدد آدرنــال در درجه اول هورمون آدرنالیــن تولید میکنند ،اما مســئول تولید تعدادی از
هورمونهای دیگر از جمله کورتیزول نیز هستند .به گفته محققان ،این تومورها معمو ًال در طول
اسکن تصویربرداری از شکم برای درمان سایر بیماریها کشف میشوند.
کورتیزول هورمون «جنگ یا گریز» نامیده میشــود و میتواند معمو ًال در پاســخ به برخی
تهدیدات بدنی باعث افزایش سطح قند خون و افزایش فشار خون شود.

تاثیر مثبت شیر مادر مبتال به کرونا بر روی نوزاد

باشگاه خبرنگاران :به تازگی محققان آمریکایی دریافتند شیر مادران مبتال به کرونا میتواند
آنتی بادی (پادتن) را برای نوزادانشان به همراه آورد.
یک تیم از محققان آمریکایی اعالم کردند مادران مبتال به کرونایی که به نوزادان خود شیر
میدهند ،آنتی بادیهایی را برای نوزادان شان به ارمغان میآورند که میتواند محافظی طبیعی
برای این نوزادان در برابر کرونا باشد.
این تیم تحقیقاتی ،شــامل محققانی از «دانشــگاه واشــنگتن»« ،دانشــگاه مرکز پزشکی
روچســتر»« ،دانشگاه کالیفرنیا» و شمار دیگری از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی آمریکایی بود و
نتایج آن در تاریخ  ۲۳دسامبر  ۲۰۲۱در مجله ایمنی شناسی « »Frontiersبه چاپ رسید.
این گزارش جدید نشــان میدهد شــیر «زنان شــیرده» مبتال به ویــروس «SARS-
( »۲-CoVویروس عامل کرونا) حاوی ویروس نیست .این تحقیقات همچنین از پیشنهادهایی
حمایت میکند که از زنان میخواهد تا در طول مدت داشتن بیماری کرونا و نیز بعد آن به شیر
دادن به نوزادان شان ادامه دهند.
این تیم نمونههای شــیر مادر را برای آنتــی بادیهای ایمونوگلوبین  ،Aمخصوص پروتئین
ســنبله در ویروس کرونا که مســئول این همه گیری اســت ،مورد آزمایش قرار دادند .در این
آزمایش مشخص شد سه چهارم زنان به تولید آنتی بادی در شیرهایشان تا دو ماه ادامه میدهند
که در برخی از آنها ،آغاز آن ظرف هفتهای که کرونای این زنان تشخیص داده شده بود ،صورت
پذیرفته است.
در این پژوهش بیش از  ۶۰زن تحت تحقیقات قرار گرفتند« .میشل مک گوایر» از دانشگاه
آیداهو که ریاســت این پژوهش را بر عهده داشــت ،گفت :آنتی بادیها در بیشتر این زنها تا
دو ماه باال بود ،بنابراین اگر شما مبتال به کرونا هم هستید؛ شیردهی کاردرستی است.
آنتــی بادی موجود در شــیر مادر احتماال منبعی پایدار از ایمنی غیــر فعال را برای نوزادان
فراهم میکند.
محققان میگویند :هیچ ویروس زندهای در شــیر مادران مبتال به کرونا کشف نشده است و
شیر دادن نه تنها برای نوزادان ایمن است ،بلکه احتماال سبب حفاظت از نوزاد نیز خواهد شد.

خبر خوب برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا

مهر :عضو کمیته علمی کشــوری کووید  ۱۹گفت :خبر خوبی کــه این روزها جامعه علمی
دنیا را خوشحال کرد ،مربوط به اثربخشی دوز سوم واکسن کرونا در مقابله با اومیکرون است.
مجید مختاری ،اظهار داشت :تحقیقات نشان داد ،با تزریق دوز سوم واکسن کرونا ،ایمنی بدن
در برابر ویروس به طور مضاعف افزایش مییابد.
وی با اشــاره به کاهش آمار ابتالء و فوتیهای کرونا در کشــور ،تاکید کرد :این شرایط نباید
باعث غرور یا بی احتیاطی شود ،چون امکان هجوم اومیکرون در هفتههای آتی وجود دارد.
مختاری ادامه داد :خبر خوبی که جامعه علمی دنیا را خوشحال کرد ،این بود که با تزریق دوز
سوم واکسن ،پادتنها  ۴۵برابر بیشتر شد برای دلتا و  ۴الی  ۴.۵برابر بیشتر شد برای اومیکرون
و این خبر خوشایندی است که مردم برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام کنند.
عضو کمیته علمی کشــوری کوویــد  ،۱۹درباره تفاوتهای اومیکرون و دلتا ،گفت :ســویه
اومیکرون با داشــتن کشــندگی کمتر ،اما هنوز معلوم نیســت چه عوارضی بر مبتالیان خواهد
داشت؛ بنابراین پروتکلهای بهداشتی باید همچنان دقیق رعایت شوند.
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باشــگاه خبرنگاران :برای داشتن استخوان های
محکم و قوی نیاز دارید تا کلسیم مصرف کنید البته
مصرف کلسیم خارج از منابع غذایی سرشار از کلسیم
باید با نظر پزشــک صورت بگیرد .با این حال ،برای
فهمیــدن حقایق مهم در مورد کلســیم و این که به
چــه میزانی باید مصرف کنیــد ،لطفا ادامه مطلب را
بخوانید.
.۱کلسیم در عملکرد درست بدن نقش
دارد
کلسیم در بســیاری از عملکردهای اساسی بدن
شما نقش دارد .بدن شما برای گردش خون ،حرکت
عضالت و ترشــح هورمون ها به کلســیم نیاز دارد.
کلســیم همچنین به انتقال پیام ها از مغز به ســایر
قسمت های بدن کمک می کند.
شــما می توانید استخوان های خود را به عنوان
مخزن کلسیم بدن خود در نظر بگیرید .اگر در رژیم
غذایی خود کلسیم کافی دریافت نکنید ،بدن شما آن
را از استخوان های شما می گیرد.
.۲بدن شما کلسیم تولید نمی کند
بدن شما کلســیم تولید نمی کند ،بنابراین برای
دریافت کلســیم مورد نیاز بایــد به رژیم غذایی خود
تکیه کنید .غذاهایی که کلسیم باالیی دارند عبارتند
از:
محصوالت لبنی مانند شیر ،پنیر و ماستســبزیجات ســبز تیره مانند کلم پیچ ،اسفناج وکلم بروکلی
لوبیا سفیدساردیننان ها ،غالت ،محصوالت ســویا و آب پرتقالغنی شده با کلسیم
 .۳برای جذب کلسیم به ویتامین  Dنیاز
دارید
بدن شــما برای جذب کلسیم به ویتامین  Dنیاز
دارد .این بدان معناســت که اگــر ویتامین  Dکمی
داریــد ،از یک رژیم غذایی غنی از کلســیم به طور
کامل سود نخواهید برد.
شــما مــی توانیــد ویتامیــن  Dرا از غذاهای
خاصــی مانند ماهی ســالمون ،زرده تخــم مرغ و
برخی از قارچ ها دریافت کنید .مانند کلســیم ،برخی
از محصــوالت غذایی دارای ویتامین  Dهســتند.
به عنــوان مثال ،شــیر به عــاوه کلســیم دارای

تبیان :کارشناسان ســامت میگویند مدام وزن
کردن خودتان چندان روش مناسبی برای کنترل وزن
نیســت؛ اما بههرحال کنترل وزن از جهت سالمتی
الزم اســت .کاهش وزن کاری چالشبرانگیز است،
حتی اگر به روشها و ابزارهای مناســبی دسترســی
داشته باشید؛ اما برای موفق شــدن باید بدانید روند
پیشــرفتتان چگونه اســت .اگر روند پیشرفت خود را
به طــور مرتب پیگیری نکنید ،بهراحتی انگیزهٔ خود را
از دســت خواهید داد و ک ً
ال هدف و تالشهایتان را
رها خواهید کرد.
اگر خودتان را وزن نکنید ،یک ســال بعد که روی
تــرازو بروید عددی خواهید دید که شــگفتزدهتان
خواهد کرد؛ چون مثــ ً
ا پنج کیلوگرم اضافه کردهاید
و این میزان افزایش وزن کافی است تا تفاوت زیادی
در وضعیت ســامتی آیندهتان ایجاد کند .حتی مقدار
کمی افزایــش وزن میتواند بر ریســکفاکتورهای
بیماریهای قلبی ،مانند فشــارخون و لیپیدها و حتی
کنتــرل قند خون اثر بگــذارد .بنابراین بهتر اســت
افزایش وزنهای کوچک را کنترل کنید تا بیشــتر و
سختتر نشــود .بههرحال کمکردن یک کیلوگرم از
وزن بدن خیلی راحتتــر از کمکردن چهار کیلوگرم
میباشد.
هر روز خودمان را وزن کنیم یا نه؟
حاال که میدانید الزم اســت وزنتــان را به طور
مداوم چک کنید ،آیــا باید هر روز روی ترازو بروید؟
تحقیقات نشان میدهد افرادی که هر روز روی ترازو
میروند نسبت به کسانی که هر روز خودشان را وزن
نمیکنند ،بیشــتر وزن کم کرده و بهمرورزمان کمتر
اضافهوزن خواهند داشت .مطالعاتی نیز نشان دادهاند
هــر روز وزن کردن به کاهــش وزن و کنترل وزن
کمــک میکند؛ اما اگر روزانه چک کردن وزن باعث
اضطرابتان میشود میتوانید هفتهای یکبار خودتان
را وزن کنید.
با افزایش ســن ممکن است متوجه شوید وزنتان
کمکــم باال میرود و دانشــمندان بــرای علت این
اتفاق ،تئوریهــای جدیدی ارائه دادهاند .دانشــگاه
 Uppsalaدر ســوئیس و دانشــگاه  Lyonدر
فرانســه دریافتهاند با باالرفتن سن ،از سرعت تبدیل
ســلولهای چربی به بافت چربی کم شده و افزایش
وزن را راحتتــر میکند و تنها راه مقابله با آن رژیم
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حقایق مهم درباره کلسیم

ویتامین Dاست.
به عالوه ،نور خورشــید بهترین منبع ویتامین D
شماســت البته افرادی که پوســت تیرهتری دارند،
بدن شــان کم تر ویتامین  Dتولید می کند .بنابراین
آن ها باید از مکملهای کلســیم برای جلوگیری از
کمبود آن ،استفاده کنید.
 .۴کلســیم برای زنان اهمیت بیشتری
دارد
زنان به علت بارداری و زایمان بیشــتر از مردان
به کلسیم نیاز دارند .به عالوه ،چندین مطالعه نشان
می دهد که کلسیم ممکن است عالئم سندرم پیش
از قاعدگــی ( )PMSرا کاهش دهد .این مطالعات
نشــان داده اســت که زنان مبتال به سندرم پیش از
قاعدگی دریافت کمتری از کلسیم و منیزیم دارند.
 .۵مقدار توصیه شده کلسیم بستگی به
سن شما دارد
مؤسسه ملی بهداشت ()NIHآمریکا ،می گوید
که بزرگســاالن باید روزانه  ۱۰۰۰میلی گرم کلسیم
دریافت کنند .برای زنان باالی  ۵۰سال و در دوران
بــارداری و شــیردهی ،این موسســه روزانه ۱۲۰۰

میلی گرم را توصیه می کند.
.۶کمبود کلسیم منجر به سایر مشکالت
سالمتی می شود
کمبود کلســیم می تواند منجر به بروز مشکالت
جدی سالمتی شــود .در بزرگساالن ،کمبود کلسیم،
خطــر ابتال به پوکی اســتخوان یا اســتخوان های
ضعیف و متخلخلــی را که به راحتی می شــکنند،
افزایش می دهد .به عالوه پوکی اســتخوان به ویژه
در زنان مسن شایع اســت .به همین دلیل است که
متخصصان بخش سالمت توصیه می کنند که زنان
باید کلسیم بیشتری نسبت به مردان مصرف کنند.
کلســیم برای کــودکان هنگام رشــد و تکامل
ضروری است .کودکانی که کلســیم کافی دریافت
نمی کنند ممکن است به قد بالقوه خود رشد نکنند یا
به سایر مشکالت سالمتی مبتال شوند.
.۷مکمل های کلســیم می توانند به شما
در دریافت مقدار مناسب کمک کنند
همه افراد کلســیم مورد نیاز خود را تنها از طریق
رژیم غذایی دریافت نمی کنند .اگر دچار عدم تحمل
الکتوز ،گیاهخواری یا فقط طرفدار محصوالت لبنی

بهترین و بدترین زمان
برای وزن کردن خودتان

غذایی مناسب و داشتن فعالیت است .چک کردن وزن
به طور مرتب کمکتان میکند نسبت به کوچکترین
تغییرات وزنی فوراً عکسالعملی نشان دهید ،پیش از
اینکه تبدیل به مسئله ای بزرگ شود.
بهترین زمان برای وزن کردن چه وقت
است؟
حاال این ســؤال مطرح میشود که بهترین زمان
برای وزن کردن چه وقت اســت .وزن شما به دلیل
عوامل زیر ،در روزهای مختلف نوساناتی دارد:
 .خوردن غذایی حجیم
 .مصرف نمک زیاد
 .میزان هیدراته بودن بدنتان
 .تأثیرات هورمونی در خانمها
 .داروهایی که مصرف میکنید
 .یبوست
 .اثرات مصرف الکل
خیلی از افراد وقتی روی ترازو میروند و تغییرات
وزنــی خــود را میبیننــد تعجب میکننــد؛ اما این

نوســانات عادی اســت .بهترین راه کاستن از اثرات
نوســانات وزنی روزانه که ناشی از مصرف مایعات و
نمک زیاد و غذای حجیم و ...اســت ،این اســت که
صبحها بهمحض بیدارشدن از خواب خودتان را وزن
کنید .حتم ًا قبل از وزن کردن دستشــویی بروید زیرا
مثانه ُپر میتواند وزنتان را بیشــتر نشان دهد و شما
را بهاشتباه بیندازد .پس نسبت به نوسان وزنتان طی
روز حســاس نباشــید چون طبیعیاند .صبح بهترین
زمان برای وزن کردن خودتان اســت .یادتان باشــد
که هر چه روزتان را جلوتر میبرید وزنتان هم بیشتر
میشود ،بنابراین وزنتان عصرها بیشتر از صبحهاست.
طی روز غذاهایی میخورید ،سدیم مصرف میکنید و
مایعات مینوشید ،همهٔ اینها بر وزنتان اثر میگذارند.
اگر صبحها بعد از بیدارشــدن از خواب و خالیکردن
مثانه خودتــان را وزن کنید ،درســتترین نتیجه از
وزنتان را خواهید دید.
وزن شما فقط چربیهایتان نیست
وقتی روی ترازو میروید و میبینید وزنتان بیشتر
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نیستید ،ممکن اســت دریافت کلسیم کافی در رژیم
غذایی برای تان دشوار باشد .مکمل کلسیم می تواند
به افزودن کلســیم به رژیم غذایی شما کمک کند.
کربنات کلسیم و سیترات کلسیم دو نوع توصیه شده
مکمل های کلسیم هستند.
کربنات کلســیم ارزان تر و رایج تر است .در اکثر
داروهای ضد اسید می توان آن را یافت .برای این که
خوب عمل کند باید همراه غذا مصرف شود .سیترات
کلســیم نیازی به مصرف با غذا ندارد و ممکن است
توســط افراد مسن با ســطوح پایین اسید معده بهتر
جذب شود.
توجه داشته باشید که مکمل های کلسیم عوارض
جانبی دارند .ممکن اســت دچار یبوست ،گاز معده و
نفخ شوید .مکمل ها همچنین ممکن است با توانایی
بدن شــما برای جذب ســایر مواد مغذی یا داروها
تداخل داشته باشــند .قبل از شروع هر گونه مکمل
با پزشک خود مشورت کنید.
.۸کلســیم بیش از حد می تواند اثرات
منفی داشته باشد
هر ماده معدنی یا مغذی ،باید به میزان مناســب
مصرف شود .کلســیم بیش از حد می تواند عوارض
جانبی منفی داشــته باشد.عالئمی مانند یبوست ،گاز
و نفخ ممکن اســت نشان دهنده دریافت بیش از حد
کلســیم باشد .به عاوه کلســیم اضافی ممکن است
خطر ابتال به ســنگ کلیه را افزایش دهد .در موارد
نادر ،کلسیم بیش از حد باعث رسوب کلسیم در خون
شما می شود .این هیپرکلسمی نامیده می شود.
برخی از پزشــکان بــر این باورنــد که مصرف
مکمل هــای کلســیم مــی توانــد خطــر ابتال به
بیماری هــای قلبی را افزایش دهــد البته تحقیقات
بیشــتری برای درک این که چگونــه مکمل های
کلسیم بر سالمت قلب تأثیر می گذارد ،نیاز است.
کلســیم برای سالمت کلی شــما ضروری است.
شما می توانید کلســیم مورد نیاز خود را از غذاهای
مختلف و در صورت لزوم از مکمل ها دریافت کنید.
کلسیم همراه با ســایر مواد مغذی مانند ویتامین D
عمل می کند .بنابراین حفظ یک رژیم غذایی متعادل
بســیار مهم اســت .مانند هر ماده معدنی یا مغذی
دیگری ،باید میزان کلســیم دریافتی خود را کنترل
کنید تا مقدار خیلی زیاد یا خیلی کم مصرف نکنید.

شــده ،تصور نکنید که حتم ًا چربیهایتان بیشتر شده
اســت .این افزایش وزن میتواند ناشــی از وزن آب
باشــد یا اگر تمرینات قدرتی را شــروع کردهاید این
افزایــش وزن به دلیــل بهدســتآوردن تودههای
عضالنی اســت .شــما نمیتوانید فقط با یک ترازو
متوجه شــوید میزان چربی بدنتــان تغییری کرده یا
نه .ممکن اســت از ترازهایی استفاده کنید که درصد
چربی بدن را تخمین میزنند؛ اما این ابزارها نیز مزایا
و معایبــی دارند و به دالیل گوناگونی چندان دقیق و
قابلاطمینان نیستند.
البته منظور ما این نیست که ترازوهایی که درصد
چربی بدن را نشــان میدهند بهدردبخور نیستند؛ اگر
اول صبح و بعــد از خالیکردن مثانه خودتان را وزن
کنیــد ،میتوانید تخمین بزنید کــه آیا درصد چربی
بدنتان بهمرور در حال تغییر است یا خیر .داشتن این
اطالعات میتواند مفید باشــد ،اما نباید فرض کنید
عددی که نشان میدهد درصد دقیقی از چربی بدنتان
است.
خیلی وابســته به یک معیار اندازهگیری
نباشید
ترازویی که دارید فقط یک معیار را نشان میدهد.
امروزه پزشــکان میگویند باید به انــدازهٔ دور کمر
بیشــتر توجه کنیم .باال بودن سایز دور کمر شاخصی
اســت که به معنی افزایش چربی درونی شکم است.
چربی شــکمی یا احشایی منجر به بیماریهای قلبی
و عروقی و دیابت نوع دوم میشود .برای اندازهگیری
چربی شــکمی ،یک متر نواری ساده اطالعات بسیار
خوبی به شــما میدهد .اگر از نظر متابولیکی ســالم
باشید ،ســایز دور کمرتان نباید بیشتر از نصف قدتان
باشد؛ مث ً
ال اگر قدتان  ۱۷۰سانتیمتر است ،دور کمرتان
نباید بیشتر از  ۸۵سانتیمتر باشد .اگر چنین باشد پس
یعنی چربی احشایی یا شکمی زیادی دارید .خیلی از
پزشکان و کارشناسان عقیده دارند از جهت سالمتی،
ســایز دور کمر ،شاخص مهمتری از وزن بدن است.
حاال میدانید بهترین زمان برای وزن کردن چه وقت
است و دانستید چرا باید در چک کردن وزنتان پیگیر
باشــید .حتم ًا اندازهٔ دور کمرتان را نیز به طور منظم
چک کنید .همانطور که گفتیم ســایز دور کمر معیار
بســیار مهمی برای سالمتی است؛ اما بیشتر افراد به
اندازهٔ کافی به آن اهمیت نمیدهند.

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 شــماره  140060311035004140مورخ  1400/9/20موضوع پرونده کالسه شــماره  1399114411035000425هیأت 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 آقای جواد جعفری به شماره شناســنامه  1288کدملی  2293577481صادره از شیراز فرزند حسن در ششدانگ یک درب باغچه به
مســاحت  1015/82مترمربع به پالک  11/7651مفروز و مجزی شــده از پالک  11/278واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین محمدی 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 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 اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/5926م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035004567مورخ  1400/10/6موضوع پرونده کالسه شماره  1399114411035000589هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای سجاد رضائی ابنوی به شماره شناسنامه  3735کدملی  2298373809صادره از شیراز فرزند مهدی در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی
به مســاحت  205/5مترمربع که به موجب نامه شــماره  99/546663مورخ  99/6/18موازی  31/40مترمربع مشاع از عرصه ملک وقفی شیخ زین
العابدین می باشد به پالک  16/1899مفروز و مجزی شده از پالک  16/748اصلی واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری
از مالک رســمی آقای مهراب کهنه پوش فرزند اکبر محرز گردیده اســت .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 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 اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/3 :
/5921م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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روش هایی برای موفقیت در اقتصاد خانواده

بیتوته :در یک خانواده معمولی ،منابع درامدی محدود و مخارج
نامحدود است .اقتصاد خانواده اصلی اساسی برای بقای خانواده است و
به شما کمک می کند تا بتوانید بین منابع درآمد و مخارج تعادل برقرار
کنید و منابع مالی را متناسب با نیاز های ضروری و غیر ضروری خانواده
سازماندهی و مدیریت کنید.
منابع مالی کافی در یک خانواده به قدری اهمیت دارد که جزو ازکان
خوشبختی و موفقیت به حساب می آید به طوری که شکوفایی اقتصادی
باعث رشد و شکوفایی خانواده خواهد شد.
تعیین اولویت ها با توجه به اقتصاد خانواده
اعضای خانواده دوست دارند بهترین نوع غذا و زیباترین لباس ها را در
تنوع مختلف داشته باشند .در بهترین خانه با امکانات عالی و در بهترین
نقطه شهر زندگی کنند ،به مسافرت های متعدد بروند و از بهترین منابع
آموزشی برای فرزندان بهره مند شوند.
ولی درصد کمی از خانواده ها از نظر اقتصادی توانایی تامین نیازهای
مالی افراد خانواده را به طور کامل دارند.
منابع مالی یک خانواده متوسط فقط می تواند تعداد محدودی از
خواسته های اعضای خانواده را تامین کند و همیشه باید اولویت ها را
در نظر بگیرید .موارد زیادی هست که روزمره با آن ها روبرو می شوید
و مجبورید با توجه به منابع مالی که در اختیار دارید برخی خواسته ها را
قربانی خواسته های دیگر نمایید .به عنوان مثال:
اگر فالن وسیله را برای خانه بخرید نمی توانید بچه ها را آخر هفته
به رستوران ببرید.
اگر مسافرت نوروزی بروید نمی توانید شهریه کالس زبان بچه ها را
بدهید.
اگر برای خودتان پالتو بخرید نمی توانید برای دخترتان پالتو بخرید.
راه حل طالیی برای توزیع منابع مالی خانواده
اگر قرار باشد یکی از اعضای خانواده بیشتر از سایرین از منابع مالی
استفاده کند ،دیگران سهم کمتری دریافت خواهند کرد بنابراین راه حل
طالیی برای توزیع منابع مالی خانواده این است که:
لیستی از خواسته های اعضای خانواده بنویسید.
انتخاب های ممکن را هم بنویسید.
اگر انتخاب ها با درآمد خانواده سازگاری ندارد ،آن قدر تغییرشان بدهید
تا با توجه به درآمدتان به بهترین انتخاب برسید.

بهترین انتخاب برای خانواده ،انتخابی است که بیشترین مطلوبیت را
داشته باشد یعنی هم اقتصادی باشد هم بیشترین رضایت و خشنودی را
برای خانواده به همراه داشته باشد.
روش های موفقیت در اقتصاد خانواده
یادگیری روش های موفقیت در اقتصاد خانواده برای خانواده های
کم درآمد که دخل و خرجشان با هم جور نمی شود کاربرد زیادی دارد.
یکی از نکات قابل توجه برای موفقیت در اقتصاد خانواده این است
که افزایش درآمد خانواده اگر به درستی مدیریت نشود منجر به افزایش
هزینه های خانواده خواهد شد و کمکی به بهبود معاش خانواده نمی کند.
برنامه ریزی برای آینده اقتصاد خانواده
یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی برای آینده زندگی ،اقتصاد خانواده
است .توجه به هزینه های آینده خانواده و شناخت فرصت ها و تهدیدها
برای تمام اعضای خانواده ضروری است و می توان در جلسات خانواده
این موارد را مطرح کرد.

در صورتی که مشکالت اقتصادی زیادی دارید نباید اجازه دهید
فرزندان تا سن جوانی مصرف کننده باقی بمانند و با آموزش صحیح،
مسیر حرکت آن ها را به سمت کمک به اقتصاد خانواده و افزایش تجربه
و کشف استعداد های کاری هدایت کنید.
آموزش جمع گرایی ،صداقت ،دلسوزی ،صرفه جویی و مسئولیت پذیری
باعث می شود که فرزندان شما مشکالت ،کمبودها و محدودیت های
اقتصادی خانواده بشناسند و با اصالح رفتار خود با واقعیت توان مالی
خانواده روبرو شوند و به دنبال روش هایی برای افزایش منابع مالی خانواده
بروند.
ترفندهایی برای کاهش هزینه های خانواده
شما می توانید با یکسری راهکارهای ساده هزینه های خانواده را
کاهش دهید:
 بخشی از درآمد ماهانه ،هر چند کم باشد را پس انداز یا سرمایه گذاریکنید.
 با خرید قلک به فرزندتان پس انداز کردن را بیاموزید. از کارهای خانگی ساده ،مثل کیک پزی ،ماست بندی ،ترشیانداختن ،خشک کردن میوه ها و سبزی ها و غیره که نیاز به مهارت
باال یا توان جسمی زیادی ندارد با کمک فرزندانتان درآمد کسب کنید و
بخشی از درآمد را به خود آن ها بدهید.
 به جای خرید اجناس ارزان تر که کیفیت پایین تری دارند ،سعیکنید وسایل با کیفیت را از حراجی ها بخرید تا دوام بیشتری داشته باشند.
 استفاده صحیح و مراقبت از وسایل منزل را به فرزندانتان بیاموزیدتا دیرتر فرسوده شوند.
 به کودکان مراقبت از وسایل و لباس هایشان را آموزش دهید تا زودبه زود خراب نشوند.
 به جای استفاده از لباسشویی هر کسی را موظف کنید که لباس هایخودش را با دست بشوید تا دوامشان افزایش پیدا کند.
 برای کاهش هزینه قبض ها از المپ کم مصرف استفاده کنید،در ساعت اوج از وسایل برقی استفاده نکنید ،وسایل برقی را در حالت
استندبای نگذارید.
 مواد غذایی را به اندازه ای بخرید که خراب نشوند و مجبور به دورﺟﺪول 400-2519
ریختنشان نشوید.
 -تماس های تلفنی را به اندازه ضرورت انجام دهید.

در صورتی که خودتان توانایی برنامه ریزی مناسب ندارید بهتر است از
کسی که در این زمینه تجربه دارد مشورت بگیرید.
باال بردن سطح دانش اقتصادی خانواده
شما می توانید با مطالعه کتاب ها و مرور اخبار اقتصادی ،سطح دانش
اقتصادی خانواده را باال ببرید تا بتوانید تصمیم گیری های اقتصادی
مناسب تری داشته باشید.
افزایش روحیه همکاری در خانواده
شما باید با مشورت کردن با اعضای خانواده ،روحیه همکاری در آن ها
را باال ببرید و به این ترتیب می توانید اولویت بندی نیازها را بهتر انجام
دهید و به سالمت اقتصاد خانواده کمک کنید.
نقش فرزندان در اقتصاد خانواده
شما می توانید با راهنمایی فرزندان ،استعداد فرزندان2را به سمت کسب
درآمد سوق دهید تا بتوانند با انجام فعالیت های اقتصادی بخشی از بار
اقتصادی خانواده را کاهش داده و نیازهای مالی خودشان را رفع نمایند.
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-11حیوان باوفا -از سازهای ضربی-
از شاخه های موسیقی
-12درخت شــلخته -بی ســر و پا-
کاال -ذکر
-13اقیانوس ساکت -بنیانگذار شعر
نو فارسی -اهل تظاهر نیست
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-15از سبزیجات ساالد -مستی -قاره
سیاه

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 شــماره  140060311035003663مورخ  1400/8/27موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000163هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمد اسدی نســب به شماره شناسنامه
 107735کدملــی  229107583صــادره از شــیراز فرزند صفر در
ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  216/56مترمربع به پالک
 16/1895مفروز و مجزی شده از پالک  16/753واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای
رئیس عبدالکریم جوکار و عزیز قنبرزاده محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/19 :
/4563م 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  140060311035003664مــورخ  1400/8/27موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000879هیأت 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 خانم زهره فروردین به شماره شناسنامه
 154کدملی  2295046262صادره از شیراز فرزند کمال در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  158/90مترمربع که به موجب نامه شماره
-400/419ز مورخــه  1400/7/25موازی  24/27مترمربع از عرصه ملک
مذکور وقفی شــیخ زین العابدین می باشد به پالک  16/1894مفروز
و مجزی شــده از پالک  16/754واقــع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای مهراب مهراب
کیا (کهنه پوش) محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/19 :
/4564م 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  140060311035003854مــورخ  1400/9/8موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000623هیأت اول موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشید صادقی به شماره
شناسنامه  1060کدملی  2549918681صادره از سپیدان فرزند یاور
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  130مترمربع به پالک
 8/42082مفروز و مجزی شده از پالک  8/1113واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای
سید امیر جعفری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/19 :
/4566م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035004571مورخ  1400/10/6موضوع پرونده
کالســه شــماره  1400114411035000069هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای عبدالعظیم آزادپور به شــماره شناســنامه  127کدملی
 2430335654صادره از مرودشــت فرزند جواد در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  198مترمربع به پالک  10/5795مفروز و مجزی
شــده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز-
ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای مجیــد عابدی فرزند امامقلی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/3 :
/5925م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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سیاستگذاری های سینمایی طی چندین
دهه اخیر در کشورمان هرگز ثباتی نیافتهاند؛
به همین جهت فیلمسازان ،فیلمنامهنویسان و
تهیهکنندگان فعال دراین عرصه ،هرگز تکلیف
چگونگی شیوه ساخت و تولید آثار خود را بر
یک روند و سیاست یکسان ندیده اند .شاید این
تقدیر محتوم و تاریخی سینماگران ایرانی باشد
که هرگز از تنگنای نظارت های پیچیده و هزارتوهای دشوار رها نشوند و
مدام برای یافتن مسیر و راهی بی دغدغه برای آفرینش هنری ،ذهنی
گرفتار و مغشوش داشته باشند .نظارت هایی که به شکل مختلف بر آنان
تحمیل میشود و گاهی حتی تشخیص چند و چون و شیوه تحمیل شان
هم کار دشوار و پر مشقتی است .هر زمان که سینمای ایران وارد سیر و
دوران تازه می شود که از آن بوی آزادی و گشادگی فضا و رهایی از این
گرفت و گیرها به مشام می رسد؛ باز دیری نمی گذرد که اوضاع بر همان
مدار گذشته و شاید در شکل و قابی متفاوت و گاهی حتی آزاردهنده تر از
پیش به حرکت خود ادامه میدهد.
در سالیان نه چندان دور تصویب فیلمنامه ها در شورای تصویب
فیلمنامه سد و روند عذاب آوری بود برای ساخت و تولید آثار سینمایی...
اما در سال های بعد اعالم شد که دیگر نیازی به تصویب فیلمنامه برای
صدور پروانه ساخت نیست و اگر میان کارگردان و تهیهکننده بر اساس
آگاهیها و تواناییهایشان بر سر ساخت و تولید فیلمنامهای توافق حاصل
شود؛ کافی است؛ اما در آیین نامههای سیاستگذاریهای چندین سال
بعد ،روالی اعالم شد که برای پیشگیری از ساخت آثار سطحی و هشدار
به تهیهکننده در مورد درجه احتمالی فیلمش همه فیلمنامه ها برای تعیین
درجه کیفی در شورایی بررسی میشود و مثل همیشه نام اعضا و میزان
تخصص ارزیاب های این شورا همچون اسرار نظامی مخفی است .باز
همان دور باطل نظارت و کنترل ،در شکل دیگری ادامه یافت و بر این
اساس تاکنون بخش اعظمی از فیلمنامه ها و فیلم های ساخته و ارائه شده
از سوی کارگردانان و تهیهکنندگان حرفهای و حتی فیلمسازان مستقل و
به ویژه مراکز استانها و شهرستانها ،با درجات کیفی ناعادالنه دسته
بندی و ارزیابی شدهاند .به این ترتیب درجه بندی فیلمنامه (تهیه کننده و
کارگردان و از طریق ترکیب آنها پیشبینی درجه فیلم) به مانعی بزرگ
برای فیلمسازان و تهیه کنندگان به ویژه فیلمسازان مستقل و شهرستانی
تبدیل شده که نظارت و کنترل بر مضمون و محتوا و ساختار و غیره را
به شکل دیگری عملی ساخته است .همین روند نظارت غیرحرفهای و
ناعادالنه متاسفانه سرنوشت بسیاری از فیلم های شایسته و با کیفیت را
پیشاپیش در جشنوارهها و نیز اکران و نمایش عمومی به طور ناشایست و
ناعادالنه رقم زده است که باعث سرخوردگی بسیاری از فیلمسازان به ویژه
جوانان فیلمساز آشنا به کار و حرفه ای در شهرستانهای مستعد فیلم سازی
شده است.
در این راستا یکی از فیلمهای ساخته شده سالهای اخیر فیلم “پوست”
 ۱۳۹۸به کارگردانی برادران ارک بود؛ که در عین باال بودن کیفیت حرفهای
فنی اش در جشنواره فیلم فجر به جایگاه واقعیاش نرسید زیرا این فیلم از
تولیدات فیلمسازان با استعداد شهرستانی بود که به لحاظ سرمایه گذاری در
زمینه تبلیغات و نفوذ اداری سینمایی چنان توانایی باالیی نداشتند .اصوال
در سینمای جهان فیلم ها و آثار سینمایی یک خالق یا همان یک کارگردان
دارند و آنچه از خروجی و اثرات و کیفیت و عدم کیفیت یک فیلم به دست
میآید ناشی از تفکر ،توان فنی و سینمایی ،هوش ،استعداد تصویری و
سینمایی و باالخره میزان حس مسئولیت پذیری شخص کارگردان دارد؛ اما
در سینمای دنیا از بدو تولدش تعدادی فیلم و آثار سینمایی دیده شده است
که کارگردان های این فیلمها برادر و یا خواهر بودهاند و از آن هم مهمتر
هر دویشان یک فیلم را کارگردانی کرده اند .البته این موضوع و موارد حتی
به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد .در آغاز و پیدایش سینمای جهان
برادران لومیر بودهاند که خود نقش اصلی را در اختراع سینما داشتهاند و
فیلم های اولیه سینما را به طور مشترک کارگردانی و تولید کردهاند و یا در
میان کارگردانانی که با گسترش فعالیت خود شرکت و کمپانی فیلمسازی
جهانی در هالیوود را تاسیس کردند؛ ”برادران وارنر” بودند و یا از برادران
معروف فیلمساز جهانی که مشترک ًا یک فیلم را کارگردانی کرده اند می توان
به “برادران کویین” و ”برادران واچوفسکی” اشاره کرد .اما این مورد و
رویکرد در سینمای ایران در سال هایی که از عمر آن میگذرد خیلی نادرتر
است و سینمای ایران کمتر شاهد ساخت یک تیم با حضور دو کارگردان
بوده است.
برادران ارک (بهمن و بهرام) کارگردانان فیلم “پوست”  ۱۳۹۸تنها
موردی هستند که تا به امروز در سینمای ایران از آنان شاهد ساخت
یک تیم در سمت کارگردان بودهایم .برادران ارک فعالیت سینمایی و
تصویری شان را با ساخت فیلم های کوتاه موفقی شروع کردهاند که در
جشنواره های داخلی و خارجی خوش درخشیدند .با نگاهی به جشنواره های
سینمایی سال های گذشته که دارای بخش فیلم کوتاه بودهاند به این مهم
میرسیم که نام برادران ارک به عنوان فیلمسازان موفق با فیلم “حیوان“
بر سر زبان ها افتاد .حیوان نه تنها مهمترین فیلم کوتاه کارنامه آنها است؛
بلکه مهم ترین فیلم کوتاه این چند سال اخیر در سینمای ایران به حساب
میآید؛ که با ورود به بخش سینه فونداسیون جشنواره کن برنده جایزه
دوم بخش اصلی سینه فونداسیون هفتادمین جشنواره کن ،بهترین فیلم
جشنواره آوانکا پرتقال ،بهترین فیلم دانشجویی از چهلمین جشنواره دنور
آمریکا ،بهترین فیلم و کارگردانی جشنواره ازمیر ترکیه ،بهترین کارگردانی
هجدهمین جشنواره ریودوژانیرو برزیل و نیز کسب جایزه از جشنوارههای
دیگر ...نگاه های بیشتری را به سمت این دو برادر آذری زبان جلب کرد
و در ایران این دو برادر بیشتر با همین فیلم کوتاه حیوان برای دریافت
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه روی سن اختتامیه سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر رفتند .حیوان نیز در جشنوارههای داخلی دیگری چون
بهترین کارگردانی و فیلمنامه از هشتمین دوره جشن انجمن مستقل فیلم
کوتاه ایران ،بهترین فیلم کوتاه نوزدهمین دوره جشن خانه سینما ،بهترین
فیلم کوتاه ششمین جشنواره فیلم سبز ،بهترین فیلم و کارگردانی از نگاه
مخاطبان از جشنواره فیلم کوتاه تهران افتخار کسب کرده اند.
برادران ارک(با نام خانوادگی اصلی بهرام و بهمن حاجی ایول لو که
ارک نام هنری آنهاست) قبل از تهیه و ساخت فیلم حیوان فیلم های
کوتاه “فرصتی برای گریه تانکها“” ،فالش”” ،آفتاب سوخته”” ،نجس”،
“سیمین سینماست” و فیلم سینمایی ”سوبوق” را کارگردانی کرده اند.
“حیوان“ نمونه کامل یک فیلم کوتاه است .الگویی کامل از بایدها و
نبایدهای یک فیلم کوتاه و یک فیلم کالسیک مدرسهای .حیوان فیلم
کوتاه بدون دیالوگی بود که حال و هوای عجیبی داشت و ایده بکر و
تکان دهنده ای که در بستر فیلم کوتاه روایت شده بود .روایتی که در
بطن آن آدمی را می بینیم که آرام آرام به سمت حیوان شدن سوق پیدا
میکند .حیوان روایت یک گریز تراژیک است .قصه حیوان چنین روایتی
داشت :مردی که میخواهد از مرزی بگریزد و وقتی خود را ناکام می یابد؛
برای رفتن به آن سوی مرز خود را در پوست یک حیوان مخفی میکند.
فیلم در همان پالن آغازین خیلی سریع مخاطب را به جریان روند و
چگونگی روایت قصه پیوند می زند .شخصیت فیلم در سعی و تالش است
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”پوست” طرح ناگفته ها ،نمایش نادیده ها

برادران ارک هر چه آموخته اند؛ به تصویر کشیده اند

سعید بناکار

از حصار سیم خاردار مرز رد شود؛ که ناگهان نور چرخان دیدهبان مرز بر
روی او میافتد و هنگامی که در حال فرار است به او شلیک میشود؛
در ادامه مخاطب متوجه میشود که مرد در فضای بین خیال و واقعیت
سرگردان است .در نمای بعدی باز مرد الشه حیوان شکار شده ای را با خود
حمل میکند .این انتخاب نما از لحاظ کارگردانی هوشمندانه بوده است؛
به این دلیل که بین علفزار و زمین خشک و طرف دیگر آن مرزبندی
درست و جالبی وجود دارد که دغدغه اصلی قصه فیلم همین مرزبندی بین
انسان ها است .عنصری که در دنیای حیوانات وجود ندارد و برادران ارک
از این تمهید و تفسیر به خوبی بهره بردهاند .در ادامه مرد از روی نوارهای
ویدیویی  vhsحرکت حیوانی قوچ را تقلید میکند و آرام آرام به تقلیدی
کامل از حرکات آن میرسد .این روند زمانی کامل می شود که مرد باالخره
میتواند دقیق حرکت حیوان را تقلید کند و توجه دیدهبان به او جلب نمی
شود! مرد از مرز فرار می کند و چیزی که می بیند حیوانات آن طرف مرز
است .کنایه های جالب و درست از این که مرد آنقدر تغییر کرده و خلق و
خویش و راه رفتنش شبیه حیوانات شده است که میتوان گفت به دنیای
تازهاش یعنی دنیای حیوانات آمده است که هیچ قید و بند و مرزی ندارد.
فیلم یک موتیف و تمثیل و اشاره درست و خوب دارد و آن هم جایی
است که مرد تالش میکند انگشتانش را طوری کنار هم قرار دهد که
فرم سم حیوان را به خود گیرد .از این تمثیل و موتیف در پایان بندی فیلم
به بهترین شکل بهره برده شده .یعنی پالنی که مرد پس از زوزه کشیدن
حین فرار به وسیله شکارچی شکار می شود و هنگامی که به زمین میافتد
دست هایش فرم سم حیوان را حفظ کردهاند .پایانی کامل و دقیق برای یک

و بومی خودشان رفتند و درام مجذوب کننده خودشان را روی آن استوار
و بنا کردهاند که در واقع چالش و خطر بزرگی بر ایشان به حساب
میآمده و ریسک بزرگی داشته است .چالشی که میتواند برای ادامه راه
فیلمسازی شان مهم و حیاتی باشد .آنها برای ایده اصلی شان به سراغ ایده
و آیینی رفتهاند که پوشیدن پوست شیر از عناصر اصلی آن است .آن هم
پوست حیوانی سمبولیک که در همه خرده فرهنگهای ایرانی جای باال و
احترام خاص داشته و نشانه شجاعت ،قدرتمندی ،غیرت ،فرمانروایی و...
دارد .شمایل و الگویی که متاسفانه به دالیل غیر منطقی و تنگ نظری ها
و خام اندیشی های کوته نظرانه ،جای خود را به شمایل و تمثیل حیوانی
(یوزپلنگ) داده که در تاریخ ملی و بومی ،قومیتی ،ادبیاتی ،افسانهای،
متل ها و ضرب المثل ها هیچ جایگاهی نداشته و فقط به عنوان یک حیوان
از جمله حیوانات رو به انقراض در محیط زیست مان در نظر می آید.
آنچه از نقش شیر و جایگاه این حیوان به صورت سمبلیک و تمثیلی
در تاریخ کهن و میانه و معاصر کشورمان و مردم همه قومیتها و خرده
فرهنگ ها به دست می دهد؛ این که نماد و الگوی شیر به عنوان یک
نماد همگانی و ملی قابل احترام به حساب میآید .برادران ارک از این
آیین پوشیدن پوست شیر بهره برداری هوشمندانه ای کردهاند؛ تا بتوانند
پیام های مورد نظر قصه فیلمشان درباره خیر و شر را به مخاطبان
انتقال دهند .استفاده نمادین این فیلمسازان در فیلمهای خود “حیوان“
و ”پوست” نشان از عالقه مندی آنها به آیینها ،اسطوره ها و افسانه های
فرهنگ سرزمینی ایران است؛ که جای تقدیر و تمجید دارد .در واقع این
موضوع که آنها با توجه به عالیق خود داستانی از آیین بومی ساختهاند

فیلم کوتاه  ۱۵دقیقهای ،مردی که حیوان شد .در فیلم کوتاه حیوان شیوه و
رویکرد کارگردانان به الگوهای متداول و دستور زبان سینمای امروز جهان
نزدیک است .یعنی استفاده از دوربین روی دست و انتخاب لنزهای تله
با فاصله کانونی کم ،فارغ از اینکه این دستور زبان سینمایی تا چه اندازه
مقبول و متداول است .بستگی به نظرات کارشناسان و فیلمبرداران بسیار
نخبه جهان دارد .آنچه مسلم است کارگردانان توانستهاند به معنای کاملی
از رها شدن مرد و استهاله شدن او در پایان بندی فیلم را به خوبی و درستی
به تصویر کشیده و نشان دهند؛ زمانی که مرد در قالب یک حیوان به دست
انسانی شکار میشود؛ دیگر از جهان و شمایل انسانی گریخته است و در
هیبتی حیوانی استهاله شده است .در روایت فیلم تالش شده است تا این
موقعیت در یک بی زمانی و بی مکانی رخ دهد...
بهمن ارک که بیش از برادرش بهرام در محافل سینمایی و مصاحبهها
حاضر میشود درباره چگونگی دستیابی و رسیدن به چنین ایده و
فیلمنامهای چنین گفته است و جواب جالبی داده است” :یک روز که
برای وارد شدن به حیاط یک مجموعه منتظر اجازه حراست بودیم ناگهان
گربهای به راحتی از کنار ما عبور کرد و وارد حیاط شد بدون اینکه نیازی
داشته باشد به کسی پاسخ دهد؛ او به راحتی مرز را رد کرده بود و همانجا
ایده حیوان به ذهنمان رسید ”.این شیوه استدالل و قاپیدن ایده نشان
میدهد که این دو برادر جوان ذهن خالقی برای ایده پردازی دارند.
برادران ارک قبل از اینکه پوست را تهیه و کارگردانی کنند؛ فیلم بلند
دیگری را هم قبل از ساخت فیلم حیوان ساخته بودند که به دلیل نداشتن
مجوز سینمایی به عنوان نخستین اثر سینمایی آنها شناخته نشد و این
کارگردانان جزو فیلمسازان فیلم اولی قرار گرفتند .این فیلم ”سوبوق“
نام داشت که یک فیلم مستقل تلویزیونی بود و پروانه سینمایی نداشت
به همین دلیل اکران هم نشد و این فیلم در واقع نخستین فیلم مستقل
به زبان آذری بود .بهمن ارک درباره روند کار و نحوه نوشتن فیلمنامه
و به سرانجام رسیدن پروژه فیل م پوست این چنین گفته است” :نوشتن
فیلمنامه پوست نزدیک یک سال و نیم طول کشید؛ اما در بعضی از
پالن ها ،صحنه های فیلمنامه در هنگام فیلمبرداری کامل میشد ”.پوست
یکی از پروژههای مستقل سینمای ایران است که عالوه بر اینکه در تبریز
به عنوان یک مرکز استان ساخته شده و با دو زبان آذری و فارسی تهیه
گردیده؛ به لحاظ سرمایه گذاری دارای ریسک باالیی بوده است؛ زیرا که
معمو ًال سرمایه گذاران سینمای ایران بر روی آثار فیلمنامهای به کارگردانی
فیلمسازان فیلم اولی کمتر رغبت نشان میدهند .این فیلم با تهیه کنندگان
متعدد از جمله خود برادران ارک همت به تهیه و ساخت پوست کرده اند.
بهمن ارک در این باره چنین گفته است” :پس از اتمام فیلمنامه چون قرار
بود تعدادی از پالن صحنه ها در زمان اجرا کامل شود پس از  ۲۰روز
فیلمبرداری بودجه ما تمام شد و به مشکالت متعددی برخوردیم و کار
متوقف شد بعد سرمایهگذار دیگری به نام آقای علی ایمانی راد که ایشان
مدیر ارک فیلم بودند به پروژه کمک کردند و بعد از ورود ایشان به پروژه
با عوامل دیگری که همه محلی بودند ،دوباره فیلمبرداری را از سر گرفتیم
و فیلمبرداری حدود  ۷۰روز طول کشید”.
در حالی که یکی از مشکالت سینمای ایران عدم سمت و سوی
فیلمنامه نویسان مراجعه به داستان ها و افسانه های محلی و حتی
اسطوره های وطنی است این دو برادر به سراغ یک آیین و افسانه محلی

که جنبه ملی و فرهنگی فلوکلوریک ایران دارد نشان از وطن پرستی آنها
داشته است .داستانی که از زوایای دیگر در برخی از سکانس هایش به
فیلم های ترسناک سینمایی به روز هالیوود پهلو میزند و فضای عجیبی
که تاکنون در هیچ فیلم ایرانی ندیده ایم؛ به وجود میآورد .این نوآوری
نشان دهنده این است که این دو برادر جوان اما باتجربه فیلمساز سعی
دارند هم فیلم جذاب بسازند و هم از ایدهها و افکار خود فاصله نگیرند؛
که امیدواریم بتوانند این توازن را تا زمانی که قصد فیلمسازی دارند؛ ادامه
دهند“ .پوست” ادامه راه فیلمسازی برادران ارک از جنس عجیب فیلم
ساختن است؛ اما فیلم کامل و بدون نقص مثل فیلم کوتاه “حیوان” اما
این بار در بستری فلوکلوریک و جنس سینمایی بومی و ملی و فراتر و
به دنیای سینمایی دیگر وارد شدند .دنیای سینمایی پوست زمان هایی در
جهان واقعی است و زمانی دیگر در جهان و دنیای وهم انگیز و خیالانگیز،
رویکردی نو که برای مخاطب جهان سینمایی دیگری را روایت و به
تصویر می کشد.
برادران ارک مخاطب را همانگونه که در دنیای واقعی اش سیر
میکند لحظهای به دنیای وهم انگیزی می برند؛ که برایش غریب است .از
عجایب نگاری نقاش ”محمد سیاه قلم” گرفته تا ادبیات شفاهی آذربایجان،
اینها منابعی برای یک داستان هستند .داستانی که در بند ژانر نبوده و
میخواسته نامتعارف باشد و هم موزیکال ،وهم انگیز و ترسناک و هم
وام گرفته از آیین های ملّی بومی.
یکی از عناصر آیینی بومی که از شخصیت های اصلی قصه پوست که
از آن وام گرفته اند؛ شخصیت ”دده قورقود” شخصیتی افسانهای است
که ساز به دست دارد و افسانههای فولکلور آذربایجان را روایت میکند.
برادران ارک از این شخصیت آیینی الهام گرفته و این شخصیت قصه فیلم
آنها را روایت میکند .این کارگردانان برای اجرای این نقش و شخصیت
از میان عاشیق های معروف آذربایجان پیرترین عاشیق را انتخاب کردهاند.
”عاشیق ولی عبدی” که خود سینه اش پر بوده از اسطورهها و ادبیات
شفاهی آذربایجان و شعر به طوری که شخصیت واقعی او هم خود نیز
شبیه افسانه هاست.
پوست یکی از کنجکاوی برانگیزترین فیلمهای جشنواره سی و هشتم
فجر بود؛ چرا که بازخوردها و موفقیتهای آثار قبلی این کارگردانان
به ویژه فیلم حیوان در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی انتظار و توقع
مخاطبان سینمای ایران را از آنان باال برده بود؛ و از سوی دیگر با توجه
به اینکه اغلب و تا حدود  ۹۰درصد فیلم های سینمای ایران در سالهای
اخیر فیلمنامه ها و ساختارهای تکراری دارند و غالب ًا در تهران و یا حداکثر
در کالنشهرها و آن هم در فضاها و لوکیشنهای آپارتمانی و محدود و
پالن هایی با نماهای غالبا بسته ساخته شدهاند؛ تولید و ساخت چنین فیلمی
با این قصه و ساختار و آن هم در مرکز یک استان بدون هیچ پشتیبانی
مراکز سینمایی ایران و نهادهای موازی فرهنگی و یا تهیهکنندهای نامدار
با سرمایه کالن ساخته شده؛ خود کنجکاوی برانگیز بوده .ضمن اینکه
فیلم قصه ای فولکلور و بومی داشته و نیز با زبان آذری بومی و با تنوع
لوکیشن ها و فضاهای نو ساخته شده است .نام فیلم و عنوان آن پوست
از معدود عناوین مناسب فیلم در میان فیلم های سینمای ایران در چند
دهه اخیر است؛ و ارتباط دقیق و ظریفی آشکار و نهانی با گره افکنی و
گره گشایی و متن فیلم و به تنوع لوکیشن ها دارد.

برادران ارک تالش کردهاند هویت نو و تازه به جغرافیایی که قصه
در آن روایت شده؛ ببخشند .تا حدی که مکان و جغرافیای روایت خود
تبدیل به یک شخصیت کاریزماتیک شده است .قصه پوست گذشته از
جهات و زوایای دیگر محسناتش نیز درباره شیوه مواجهه شدن آدمها در
یک منطقه با خرافه پرستی و اعتقادهایی است که بیشتر بر مبنای دعا و
ورد و اشیای عجیب و غریب و جادوگری است؛ که همگی ریشه و ناشی
از جهل هستند .به همین دلیل ایده اصلی و مرکزی و مثبت قصه فیلم
هم نیز با یکی از همین خرافه پرستی ها پیوند خورده است .در پوست
مخاطب با قصهای روبرو میشود .قصه یک مثلث عشقی ،که با حذف یک
ضلعش(سید) از هم پاشیده میشود!!
پوست قصهای از میان افسانههای محلی و بومی که مربوط به باورها و
آغشته با خرافات رایج مردم یک منطقه بومی است؛ با فضای سراسر رمز و
راز که بستری مناسب بوده برای پرورش یک روایت که به نتیجهای مهیج
و شگفت آور منجر شده و پوست را پدید آورده است .قصه فیلمپوست چنین
روایتی دارد؛ آراز با بازی (جواد قامتی) با مادر ساحره اش زندگی میکند؛
و سحر و جادوی مادرش باعث جدایی او از عشق قدیمی اش شده .گویی
عشق او در دل مارال بی حس شده و مرده است؛ اما چون آراز دلداده مارال
است باید بین عشق او و مادرش یکی را انتخاب کند .مارال به همسری
سید درآمده؛ غم و غصه آراز با این جدایی تمامی ندارد .درد او زمین و
زمان را به درد آورده .آنقدر که درخت ها هم دست به دست هم میدهند
تا سید را زمین بزنند و داغ دل آراز را آرام کنند .با مرگ سید آراز دوباره
فرصت دارد به مارال نزدیک شود و دوباره خودش را در دل او جا کند.
چه اهمیتی دارد که در این میان مهر مادرش از دلش بیرون رود؟! زیرا
که مادرش برای جدایی انداختن میان این دو دلداده مشغول جادو و جنبل
است؛ اما چه اهمیتی دارد که کار دنیا برعکس شده است؛ چه اهمیتی دارد
که جن ها دارند عروسی میگیرند؛ از این برعکس شدن کار دنیا و مهم تر
این است که مارال گوشه چشمی به آراز نشان میدهد؛ اما ...به غیر از ایده
بکر و فیلمنامه قوی و پرداخت شده از همه جوانب دو برگ برنده و نقطه
قوت اصلی فیلم طراحی صحنه و لباس تاثیرگذار آن و دیگر نوع هدایت
بازیگران است .در طراحی صحنه فضای مالیخولیایی و توهمزا و مبهم
مورد نظر کارگردانان فیلم به درستی طرح و اجرا شده است .جالب اینکه
برای چنین فیلمی که در یک شهرستان و مرکز استان که فاقد هرگونه
امکانات گسترده تولید است؛ دکور خیلی نزدیک به واقعیت طراحی و اجرا
شده؛ اما به طوری از این دکور استفاده شده؛ که در خدمت روایت باشد و
به هیچ وجه تصنعی نباشد .لباس هایی که برای شخصیت انسانی و دیگر
موجودات طراحی و اجرا شده کامال طبیعی و متقاعد کننده است.
اغلب بازیگران فیلم نقش اصلی و فرعی به ویژه نقشهای اصلی در
استان آذربایجان و شهر تبریز تجربه بازی در تئاتر و عرصه تلویزیون را
داشتند؛ اما در کل بازیگران شناخته شده و چهرهای نیستند و استفاده از
بازیگران بومی به نقطه قوت فیلم تبدیل شده است .بیشتر کارگردانان و
فیلمسازان به خصوص فیلم اولی های سینمای ایران به دلیل برداشتن
گام نخست خود در سینمای حرفهای حداقل از یک بازیگر چهره استفاده
کردهاند؛ اما برادران ارک با هوشمندی و آگاهانه با رویکردی مخالف
ترجیح دادهاند از بازیگران بومی و کمتر شناخته شده بهره ببرند .به ویژه
بازیگر نقش اصلی فیلم (جواد قامتی) که اجرای بازی اش کام ً
ال باورپذیر
است و مجموعه بازی های خوب همگام با تنوع لوکیشن ،طراحی صحنه
دقیق و دکوپاژ متنوع فیلم پوست را فراتر از یک فیلم نخستی برده است.
آن هم به طوری که بسیاری از فیلم هایی با فیلمنامه های تکراری و با
کارگردانان خیلی مدعی و صرف هزینههای گزاف که همیشه خود را تنها
محقق جشنواره سینمای ایران دانسته اند هیچ کدام از کیفیت های بصری
و این فیلم بی ادعای شهرستانی را نداشته اند.
یکی دیگر از نکات قابل تأمل فیلمپوست پیشنهاد رویکرد متفاوت به
اهالی سینمای ایران است و این پیشنهاد به فیلمسازان و کارگردانانی بوده
است که از ژانرهای تکراری و رویکردهای کلیشهای به معضالت اجتماعی
پرهیز کنند.
در سینمای سالهای اخیر ایران غیر از فیلم های کمدی که دیگر
امروزه هم سطح نازل و بیکیفیت و به شکلی خیلی سخیف و ضدارزشی
ساخته میشوند؛ فیلمهای دیگر اغلب در قالب ملودرام های خانوادگی و
حال و هوای اجتماعی و مسائل طبقه پایین شهر و طبقه فقیر پرداختهاند
و می پردازند و از نظر ساختاری ضعیف و نیز بیشتر با فیلمبرداری روی
دست و فقط با تکیه بر توانایی بازیگران ساخته شده اند؛ اما برعکس
کارگردانان پوست از زاویه و نگاه صرف ًا طبقاتی به معضل های اجتماعی
فاصله گرفتهاند و سعی کردهاند اصالتی نو و در قالب یک فیلم کالسیک
آن هم در حد یک سینمای فراتر از محدوده جغرافیایی کشور ما و همگام
با سینمای بین المللی ارائه کنند.
فیلم پوست به ویژه با موضعگیریهای ضد خرافی و ضد شعاری و
بدون ساخت شخصیت های خیر و شر مطلق ،بیشتر تمرکز خود را به تأثیر
اینگونه خرافه پرستی ها در خانواده ها و اجتماع با روایتی قصهگو گذاشتهاند.
حال و هوای این فیلم تقریبا به ژانر وحشت نزدیک است که در سینمای
ایران تا کنون به غیر از چند مورد خیلی بی کیفیت و نادر از آن سراغ
نداریم؛ که این هم مورد خوشایند و الگوی خوبی می تواند باشد.
فیلمبرداری و اجرای پوست در سرمای شدید و بیشتر در فضاها و
لوکیشنهای پوشیده از برف سنگین صورت گرفته که این خود نشان
از سختی کار و طاقت گروه تولیدی همدل و کارگردانانی با حوصله دارد.
در یک نگاه کلی پذیرفتن ریسک در ایده اصلی و مضمون آن و روایت
فولکلور ترکیب آن با عنصرهای ژانر وحشت آن هم در حد معقول و
استاندارد در خدمت پیامرسانی فیلم و نیز اجرا و فیلمبرداری در هوایی به
شدت سرد و برفی برای یک فیلم متفاوت و فیلم نخستی حرفه ای نشانگر
این موضوع است که برادران ارک عزم آن را داشتهاند که راه متفاوت و
جسورانه فیلم سازی خود را ادامه دهند و بر تجربیات خود بیفزایند .شاید
یکی از کنجکاوی برانگیزترین نکات درباره فیلم پوست این است که
چقدر به مطرح ترین فیلم کوتاه آنان حیوان شباهتی ویژه دارد و آن
هم وجه اشتراک ظریف و آگاهانه این دو میتواند باشد .نخست تاثیر
پوشیدن پوست حیوانات در گره های داستانی فیلم است و دوم تاکیدی
که در هر دو فیلم به مرزها و فاصلهها شده است .البته پوست ضعفهای
خیلی کم تاثیری هم در کیفیت کلی فیلم دارد .از جمله برخی از خرده
روایتها که به تمرکز روایت بر خط اصلی قصه لطمه زدند و یا افت ریتم
و ضرباهنگ که در برخی از نماها و صحنههای فیلم طوالنی و کشدار
به نظر میآیند؛ اما در کل نتوانستند لطمه چندانی به کلیت فیلم برسانند.
شاید به نظر آید که افق دید و نیت سازندگان پوست بیشتر حضور در
جشنوارههای خارجی بوده است؛ اما چه اشکالی داشت فیلمی با این کیفیت
و خوش ساختی نماینده رسمی سینمای ایران در جشنواره های بین المللی
به ویژه اسکار می بود؟! تماشای فیلم بی ادعای برادران ارک بهرام و بهمن
این آذری زبانان فیلمساز برای فیلم دوستان حرفه ای توصیه می گردد .زیرا
که این فیلم علیرغم بی اعتنائی هیئت داوران جشنواره فیلم فجر سی و
هشتم  ۱۳۹۸افتخاری برای سینمای ملی ایران و و موفقیتی دوباره برای
برادران ارک به حساب می آید.
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پروانه وکالــت قبلی بــه شــماره /187/5196م/پ مورخ
 1387/9/5بــه نام آقای حبیــب اهلل نریمانی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشــد و از حیث تشریفات جهت
دریافت پروانه جدید نیاز به آگهی می باشد.

دفترچه وکالــت متعلق به آقــای امین پرهیزی
به شــماره پروانه  2725فرزند فضل اله مفقود
گردیده است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 6جمادیالثانی 1443

Jan 9، 2022

آگهی دعوت
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت هرم فراز شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت
 11020و شناسه ملی  10530234449می رساند که جلسات مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده و مجمــع عمومی فوق العاده در تاریخ  1400/10/29در محل
قانونی شرکت تشکیل می گردد لذا از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان
جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.
)1جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ فوق الذکر رأس ساعت
 8صبح
دستور جلسه :انتخاب بازرس
)2جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ فوق الذکر رأس ساعت  10صبح
دستور جلسه :افزایش سرمایه

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم1400/10/26 :
نوبت اول1400/10/19 :
شهرداری قادرآباد در نظر دارد تعداد  23قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شهید قاسم خسروانیان و تفکیکی شهرک پردیس را
از طریق مزایده به فروش برســاند متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1400/10/19به
دبیرخانه شهرداری قادرآباد به آدرس بلوار طالقانی میدان شهرداری ساختمان اداری شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن های 07144492451-3
تماس حاصل نمایند.
ردﻳﻒ
1

2

3
4
5

6

7
8
9

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺘﺮاژ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻣﺠﻮز ﺷﻮرا

ﻛﺎرﺑﺮي

آدرس ﻣﻠﻚ

ارزش ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﻗﻄﻌﻪ  2ﺷﻤﺎﻟﻲ

244/80

146-2

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
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5/000/000
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8/000/000

1400-23

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺴﺮواﻧﻴﺎن

7/000/000

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

7/500/000

87/000/000

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

7/500/000

87/000/000

264

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

9/000/000

118/800/000

230

1400-25

ﻗﻄﻌﻪ 3
ﻗﻄﻌﻪ 2

ﻗﻄﻌﻪ 5

ﻗﻄﻌﻪ 6

ﻗﻄﻌﻪ 110

220/80
250

261/17

1400-23

258/5

1400-25

229

1400-25

250
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231

ﻗﻄﻌﻪ 116

231

ﻗﻄﻌﻪ 115
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ﻗﻄﻌﻪ 52

12

ﻗﻄﻌﻪ 168

228

ﻗﻄﻌﻪ 126

240

11

ﻗﻄﻌﻪ 46

13

ﻗﻄﻌﻪ 166

15

ﻗﻄﻌﻪ 2

14
16

17
18
19

1400-25

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

5/000/000

56/000/000

62/000/000

100/000/000

7/500/000

98/000/000

9/500/000

123/000/000

9/000/000

9/500/000
9/000/000

8/000/000

8/500/000

88/000/000

104/000/000
126/000/000
103/000/000
92/000/000

102/000/000

233/54

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

11/000/000

ﻗﻄﻌﻪ 247

264

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

9/500/000

126/000/000

ﻗﻄﻌﻪ 253

264

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

10/000/000

132/000/000

ﻗﻄﻌﻪ 34

264

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

10/000/000

132/000/000

231

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

7/500/000

87/000/000

ﻗﻄﻌﻪ 4

ﻗﻄﻌﻪ 249

20
22

ﻗﻄﻌﻪ 36

23

264

1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺴﺮواﻧﻴﺎن

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )رﻳﺎل(

)رﻳﺎل(

129/000/000

ﻗﻄﻌﻪ 255

21

146-2

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺴﺮواﻧﻴﺎن

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

ﻗﻄﻌﻪ 112

264

264

264
264

1400-25

1400-25

1400-25
1400-25

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ

11/000/000
9/500/000

10/000/000
10/000/000

146/000/000
126/000/000

132/000/000
132/000/000

-1آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/11/5می باشد.
-2مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1400/10/19تا تاریخ  1400/11/5می باشد.
-3محل اخذ اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.
-4متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب  0105992576005نزد بانک ملی شعبه قادرآباد به نام سپرده شهرداری واریز
نمایند.
-5در صورتی که برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود می باشد.
-7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-8کمیســیون عالی معامالت شهرداری جهت رسیدگی به پیشنهادات روز چهارشــنبه تاریخ  1400/11/6رأس ساعت  14در محل شهرداری برگزار
می گردد و کمیسیون یک هفته پس از جلسه کمیسیون مهلت دارد تا برنده مزایده را اعالم نماید.
-9به پیشــنهادات مخدوش ،مبهم ،مشروط و فاقد ســپرده و پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر مندرج در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-10هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
-11حضور شرکت کنندگان یا نماینده معرفی شده در جلسه کمیسیون عالی معامالت بالمانع می باشد.
-12برنده مزایده می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور مالی شهرداری جهت واریز وجه و تنظیم قرارداد مراجعه نماید در
غیر این صورت ســپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورت عدم مراجعه نفر دوم سپرده ضبط و با نفر
سوم قرارداد منعقد می گردد.
-13رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  13دی ماه  1337الزامی است.
/6125م الف
شناسه آگهی1256282 :
علیرضا حاتمی
سرپرست شهرداری قادرآباد

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  140060311005000775هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محســن علی پور فرزند محمدحســین به شــماره
شناسنامه  120صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 268/14مترمربع پالک  14فرعی از  4060اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1فرعی از  4060اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رســمی آقای محمود محمدیان محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/858م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311005007125هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقای بهنــام زارع فرزند رمضان به شــماره
شناســنامه  2550088451صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  169/34مترمربع پالک  17فرعی از  3473اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  3473اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی آقای اکبر شیخایی 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/862م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000833هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای هوشــنگ رحماندوســت فرزند آقامحمد به شماره
شناسنامه  4صادره از بختگان در ششدانگ یک درب باغ به مساحت
 25487مترمربع پالک  161فرعی از  4820اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  4820اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از سهام
مشاعی متقاضی (هوشنگ رحمان دوست) محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 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 اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/877م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035004563مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000168هیأت 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 سید اکبر صمیمی شعار به شماره شناسنامه
 1227کدملی  2297475748صادره از شــیراز فرزند سید رضا در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  610مترمربع به پالک 7/15180
مفروز و مجزی شــده از پالک  7واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای نادر و مسعود
فرزندان حاج ضیاء احــدی از ورثه ی محمدتقی نوبخت قالتی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/5920م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

سال بیست و هفتم شماره 7386

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/1688بخش  3شیراز
اســماعیل روئین با تسلیم  3برگ استشــهادیه که در دفترخانه 124
شیراز تنظیم شده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به پالک  12/1688واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت 16173
صفحه  312دفتر  182به نام مظفر غالمی ثبت و سند مالکیت به شماره
چاپی 178641پ 71صادر و به موجب سند  96678مورخ 1379/2/12
دفتر  57به آقای اســماعیل روئین منتقل شــده است و به موجب
درخواســت  6508مورخ  1382/1/22درخواســت تفکیک گردیده
است که طی صورتجلسه تفکیکی  26515مورخ  1382/3/4به قطعات
( 15021پارکینگ) و  15022و  15023تبدیل گردیده است که نسبت به
قطعه  12/15023به شــماره چاپی 561842ج 94به نام اسمائیل روئین
سند صادر گردیده است که به موجب سند  96093مورخ 1382/6/4
دفترخانه  14شیراز به آقای علی روئین منتقل گردیده است و نسبت
به پالک  15022در سند مالکیت اولیه اخبار گردیده است که به دلیل
اسباب کشــی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور المثنی
سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /5923م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شماره ص7267/00/10/
تاریخ 1400/10/13
شهرداری جهرم به اســتناد بودجه سال  1400و
مصوبه رديف  3صورتجلسه شــماره  19مورخ 1400/8/20
شورای اسالمی شهر جهرم ،در نظر دارد اجرای لکه گیری
آســفالت معابر سطح شهر ،با اعتبار  5/998/000/000ريال از
طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه
به بخش خصوصی واجد شــرايط و دارای صالحیت رشته
هاي ابنيه يا راه واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ
 1400/11 /06می باشــد ،محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد
حراست شــهرداری جهرم می باشد .تهيه آسفالتMC2 ،
و تهيه ماشــين آالت مــورد نياز اجراي پــروژه به عهده
پيمانكار مي باشــد .شــهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشنهادها مجاز و مختار میباشد .به پیشنهادهای مشروط
و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس از مهلت
مقرر ارســال شــوند ترتیب اثر داده نخواهد شد 0مبلغ
سپرده شرکت در مناقصه  300ميليون ریال که به صورت
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز
وجه به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم
می باشد ،هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد،
برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد
نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
می گردد .مدت اجرای پروژه  4ماه می باشــد ،متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشتر به سایت www.jahrom.ir
و یا با شماره تلفن071 -54234770تماس و جهت دریافت
اوراق مناقصه و ســایر اطالعات و جزئیــات پروژه که در
اســناد مناقصه مندرج می باشد ،به واحد فني و مهندسي
شهرداری جهرم  ،واقع در چهار راه دفاع مقدس ،ساختمان
شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/10/19 :
نوبت چاپ دوم1400/10/26 :
تاريخ تشــكيل كميســيون عالي معامالت و بازگشــايي
پيشنهادات 1400/11/09
شناسه آگهی1255139 :
عبدالرحيم اسدي
شهردار جهرم
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  140060311005000746هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای حســن مظفری فرزند عباس به شماره شناسنامه  263صادره
از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  141/09مترمربع پالک
 3302فرعی از  3331اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  27فرعی از
 3331اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
خانم رخشنده افراســیابی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/879م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035004572مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000055هیأت 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 لطف اله نظری به شــماره شناسنامه 2443
کدملی  2539434835صادره از اقلید فرزند حبیب در ششــدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک  10/5796مفروز
و مجزی شــده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی اقبالی
و خانم پریوش پردل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/4 :
/5924م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
به یکدیگر احترام بگذاریم

آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس ،شیبکوه
آقای غالمرضا زارعی میانده با تسلیم دو برگ استشهادیه مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  3854/1128واقع در بخش دهم
فارس ،شــیبکوه که به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده
مفقود شــده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است .مراتب
طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســد و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /316م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شیبکوه
جعفرپور فسایی

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول1400/10/19 :
نوبت دوم1400/10/26 :
به استناد مصوبه شماره  28تاریخ 1400/10/14
شورای اسالمی شهر رونیز ،شهرداری رونیز در نظر دارد
کارگاه ســنگ شکن خود را به مدت یک سال طبق شرایط
ذیل اجاره دهد.
-1قیمت پایه ساالنه  12/192/000/000ریال می باشد.
-2مبلغ تضمین شــرکت در مزایده واریــز 609/600/000
ریال به حســاب سپرده شــهرداری به شــماره حساب
 01132422194006نزد بانک ملی
-3شــهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار
است.
-4سپرده نفرات اول تا سوم در صورت عدم حضور جهت
انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط می گردد.
-5به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-6آخرین مهلت تســلیم از تاریخ آگهــی نوبت دوم در
روزنامه به مدت  10روز کاری می باشد.
-7تاریخ بازگشــایی حداکثر یک هفته بعد از تاریخ مهلت
تسلیم پیشنهادات می باشد.
-8هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده
می باشد.
تلفن تماس09171323036-07153280961 :
شناسه آگهی1256314 :
/6126م الف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رونیز
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
آگهی جمعــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیــن نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی هیئت حل
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سپیدان تصرفات
مفروز و مالکانه آقای علی صادقی فرزند علیرضا واقع در بخش  7حوزه
ثبت شهرستان سپیدان مشهور به راشک برابر آرا صادره هیأت مزبور
به شرح ذیل محرز گردیده است.
-1رأی شــماره  140060311016000841مورخ  1400/6/30آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششــدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم
به مساحت  14832مترمربع پالک شماره  14فرعی از  323اصلی واقع در
فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک حصه مشاعی
خود متقاضی
-2رأی شماره  140060311016000839مورخ  1400/6/30آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششــدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم
به مســاحت  3736/45مترمربع پالک شــماره  15فرعی از  323اصلی
واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک حصه
مشاعی خود متقاضی
-3رأی شــماره  140060311016000840مورخ  1400/6/30آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم به
مساحت  20152مترمربع پالک شــماره  16فرعی از  323اصلی واقع در
فارس بخش  7حوزه ثبت ملک ســپیدان مشهور به راشک خریداری از
خانم بی بی گل محمدی
-4رأی شماره  140060311016000838مورخ  1400/6/30آقای علی صادقی
در چهاردانــگ عرصه به انضمام ششــدانگ اعیان یــک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت  3429/29مترمربع پالک شماره  17فرعی از 323
اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
حصه مشاعی خود متقاضی
-5رأی شماره  140060311016000843مورخ  1400/6/30آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم به
مساحت  10324/90مترمربع پالک شماره  18فرعی از  323اصلی واقع در
فارس بخش  7حوزه ثبت ملک ســپیدان مشهور به راشک خریداری از
خانم بی بی گل محمدی
-6رأی شــماره  140060311016000864مورخ  1400/7/7آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم به
مســاحت  12315/22مترمربع پالک شماره  20فرعی از  323اصلی واقع
در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک خریداری
از خانم بی بی گل محمدی
-7رأی شــماره  140060311016000862مورخ  1400/7/7آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم به
مســاحت  14172/85مترمربع پالک شماره  21فرعی از  323اصلی واقع
در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک خریداری
از خانم بی بی گل محمدی
-8رأی شــماره  140060311016000866مورخ  1400/7/7آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم به
مســاحت  5439/70مترمربع پالک شماره  22فرعی از  323اصلی واقع
در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک خریداری
از خانم بی بی گل محمدی
-9رأی شــماره  1400603110160001041مورخ  1400/7/26آقای علی صادقی
در چهاردانگ عرصه به انضمام ششــدانگ اعیان یک قطعه زمین دیم
به مساحت  32015/32مترمربع پالک شــماره  23فرعی از  323اصلی
واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک حصه
مشاعی خود متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/19 :
/101م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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شناسایی روزانه مبتالیان کرونا در کشور سه رقمی شد
 ۲۶تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،شناسایی روزانه
بیماران کرونایی در کشــور پــس از  ۶۱۴روز،
در  24ساعت گذشته ســه رقمی شد .همچنین
متاســفانه  ۲۶بیمار کووید  ۱۹نیــز در این بازه
زمانی جان خود را از دست دادند.
به گــزارش ایســنا ،از روز جمعه تــا دیروز

 ۱۸دی ماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۷۰۱ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۱۶۸نفر از آنها بستری شدند.
پــس از  ۶۱۴روز ،آمــار شناســایی روزانــه
بیماران کرونایی ،ســه رقمی شد .آخرین بار ۱۴
اردیبهشت سال گذشــته ،موارد جدید کرونا در

کشور سه رقمی و  ۹۷۶نفر بود.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۰۴هزار و  ۹۲۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۶ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
ایــن بیماری بــه  ۱۳۱هزار و  ۸۴۷نفر رســید.
در این مدت در  ۱۵استان کشور ،هیچ موردی
از مــرگ و میر بیماران کرونایی ثبت نشــده و
در  ۱۲اســتان نیز فقط یک مورد فوت ،گزارش
شده است.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۵۰هزار و  ۴۸۳نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
یــک هــزار و  ۸۸۹نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۴۲میلیون و  ۷۴۲هزار و  ۸۰۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

سرپرست علوم پزشکی شیراز:

گردش پنهان ُامیکرون در جامعه و شناسایی  ۱۱مورد ابتال در فارس
ایسنا :سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاکیــد کرد که گــردش پنهان ســویه کرونای
اُمیکــرون در جامعــه به دلیــل مراجعه نکردن
افراد مبتالی دارای عالئم به مراکز  ۱۶ســاعته،
تهدیدی جدی برای سالمت جامعه است.
دکتر ســید وحید حسینی شــنبه  ۱۸دی در
جلســه ســتاد مدیریت بیماری کرونای دانشگاه
علوم پزشــکی شیراز ،با اشــاره به افزایش خطر
انتشــار بیماری در فصل ســرما ،گفت :تاکنون
یازده مورد ابتال به ســویه امیکــرون در فارس
شناســایی شــده و به تایید رســیده که به دلیل
قــدرت انتشــار باالی این ســویه ،خطــر ابتال
به صورت جدی تری جامعــه را تهدید می کند
و این موضوع ضــرورت پایبندی تمامی افراد به
رعایت بهداشت را افزایش داده است.
او از عموم مردم اســتان خواست تا در صورت
بــروز هر گونه عالیم بیمــاری ،پیش از اقدام به
خوددرمانی ،به پزشک خانواده و یا مراکز  ۱۶ساعته
استان مراجعه کنند.
سرپرست علوم پزشکی شــیراز با بیان اینکه
کاهش آمارهای کنونی در ســطح کشور حاصل
حدود دو سال تالش شبانه روزی مدافعان سالمت
در جبهه های بهداشت ،درمان و پشتیبانی است،

افزود :این تالش با آغاز واکسیناسیون عمومی در
جامعه تا حد بســیاری به ثمر رسید و در شرایط
کنونی نیز افزایش جمعیت واکسینه می تواند به
میزان زیادی ایمنی عمومی جامعه را ارتقا بخشد.
تاکید مهم سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز در نشست دیروز این ستاد ،جلب مشارکت
افراد برای دریافت دز ســوم واکسن و افزایش
ایمنــی در برابر این بیماری بود و یادآور شــد:
بهتریــن راهــکار مقابله بــا کرونــا ،توجه به
راهکارهای پیشگیرانه ،پیش از ابتال به بیماری و
درگیری با پیامدهای خطرناک آن است و یافته ها

نشان می دهد مهمترین اقدام در این زمینه ،دریافت
بموقع واکســن در کنار رعایت شیوه نامه های
بهداشتی است.
حســینی با تاکید بر استفاده از ماسک ،تهویه
مناســب و مراقبت از خود و اطرافیان به ویژه در
روزهای سرد زمستان ،از مردم خواست تا با جدیت
بیشتری شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایت
کرده و ضمــن دوری از هرگونه عادی پنداری،
سهل انگاری و پرهیز از حضور در تجمعات به ویژه
دورهمی های خانوادگی؛ در واکسیناسیون علیه
کرونا مشارکت کنند.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی شیراز در
ادامه به بررسی گزارشــی از آمارهای مربوط به
 ۱۵روز اخیر کرونا در فارس و کشــور پرداخت؛
این گــزارش شــامل داده هایــی در خصوص
وضعیت ابتال در مناطق مختلف ،آمار بســتری
بیماران و جانباختگان ناشی از کرونا بود.
وضعیــت اجرای واکسیناســیون در اســتان،
خدمات مراکز درمانی و بیمارستان های استان به
بیماران کرونا ،روند نمونه گیری های تشخیصی و
عملکرد مراکز  ۱۶ساعته استان ،دیگر محورهای
مورد بررســی سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی
شیراز در نشست دیروز این ستاد بود.

بین الملل

وقوع زمین لرزه شدید در شمال غرب چین

"چینگهای" چین را
زمین لرزه ای به بزرگی اولیه  ۶.۶ریشــتر اســتان
ِ
لرزاند.
به گزارش ایســنا ،سازمان زمین شناســی آمریکا اعالم کرد که زمین
لرزه شــدیدی به بزرگی  ۶.۶ریشتر بامداد دیروز (شــنبه) استان دورافتاده
چینگهای چین واقع در محدوده شمال غرب این کشور را لرزاند.
بر اساس گزارش ها ،این زلزله در عمق  ۱۰کیلومتری زمین و در حدود
 ۱۴۰کیلومتری شمال-شمال غرب شهر "شینینگ" رخ داده است.
به گفته سازمان زمین شناسی آمریکا ( ،)USGSهمچنین پس لرزه ای
به بزرگی  ۵.۱ریشــتر نیز حــدود  ۲۵دقیقه بعد از زمیــن لرزه اصلی رخ
داده است.
با این حال مرکز شبکه های زمین لرزه چین ،در گزارشات بعدی بزرگی
این زلزله را  ۶.۹ریشتر اعالم کرده است.
ســازمان زمین شناســی آمریکا گزارش داد که احتمال برجای ماندن
خسارات قابل توجه در پی وقوع این زمین لرزه وجود دارد.

انفجار مرگبار در یک غذاخوری در چین

رســانههای محلی در چین خبر دادند ،انفجار در یک غذاخوری در غرب
این کشور تلفات بر جای گذاشت و حداقل  ۲۶نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش گــروه بینالملل خبرگزاری فارس ،وقوع انفجار شــدید در
یک غذاخوری در غرب چین دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
طبق گزارش رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی دولتی «سیسیتیوی»
چین ،انفجاری شــدید در یک غذاخوری در ناحیه پر جمعیت چونگگینگ
چین رخ داد.
رســانههای محلی در چین گزارش دادند ،به نظر میرسد این انفجار که
روز جمعه رخ داد در نتیجه نشت گاز بوده است.
گفته میشــود که نیروهای امــدادی  ۲۶نفر را بعد از انفجار غذاخوری
از محل انفجار بیرون آوردند که از این تعداد ۱۶ ،نفر کشــته شدند و مابقی
جراحت برداشتند .حال یکی از زخمیها ،وخیم است.
بنا بر گزارش رســانههای محلی در چین ،بیش از  ۶۰۰نیرو به دســتور
وزارت «مدیریت امور اضطراری» این کشور در صحنه انفجار حضور یافته
و مشغول امدادرسانی شدهاند.

پلیس نیویورک یک مرد را به آتش کشید

ایرنا :اســتفاده پلیس نیویورک از دستگاه شوکر برای آرام کردن فردی
که بر روی خود مواد ضدعفونی کننده پاشــیده بود ،موجب آتش گرفتن و
مرگ او شد.
به گزارش ایرنا ،خبرگزاری اســپوتنیک نوشــت :دفتر دادســتانی کل
نیویورک روز جمعه فیلمی را منتشر کرد که نشان می داد شعله های آتش
این فرد را بعد از پاشــیدن مواد ضد عفونی کننده و استفاده پلیس از شوکر
برای آرام کردن او ،در بر گرفته است .جانسون جونز  ۲۹ساله سپس در اثر
سوختگی در بیمارستان نیویورک جان باخت.
دادســتان های دفتر دادســتانی نیویــورک ،این گزارش را بر اســاس

فیلم های گرفته شــده بــا دوربین هــای نظارتی از ایــن حادثه مرگبار
منتشر کرده اند.
این فرد  ۳۰اکتبر وارد دفتر پلیس شد و مشغول جر و بحث با ماموران
پلیــس بود .وی دور اتــاق می چرخید و تالش می کرد یک در بســته را
باز کند .وی در یک لحظه در حالی که گفته می شــود حالت عادی نداشته
یک بطری مواد ضد عفونی کننده را برداشت و بر روی خود ریخت.
مقامات پلیس برای این که او را آرام کنند از شــوکر استفاده کردند اما
ناگهان مرد دچار حریق شد.
بر اســاس گزارش ها ،ماموران پلیس به جای ایــن که به این فرد که
آتش گرفته بود کمک کنند ،از اتاق خارج شــدند و به نظر می رسد تالش
می کردند از آتش فرار کرده و دنبال کمک می گشتند.
فردی که دچار آتش ســوزی شده بود سپس با حال وخیم به بیمارستان
منتقل شد اما در اثر شدت آتش سوزی جان باخت.

سانحه رانندگی مرگبار در شبهجزیره سینای مصر

سانحه رانندگی در شبه جزیره سینای مصر دست کم  ۱۶کشته برجای
گذاشت.
به گزارش ایســنا ،مقامات بهداشــتی مصر اعالم کردنــد :این حادثه
رانندگی دیروز (شــنبه) منجر به برخورد دو دستگاه اتوبوس شد و دست کم
 ۱۶کشته و  ۱۸زخمی برجای گذاشت.
وزارت بهداشــت این کشور در بیانیه ای اعالم کرد :این تصادف زمانی
رخ داد که یک اتوبوس کوچک با اتوبوس دیگری که وسیله نقلیه عمومی
بوده در جاده بین شــهر "تور" در جنوب شــبه جزیره سینا و شهر "سوئز"
برخورد کردند.
بنابر گزارش شــبکه ای بی سی ،این وزارتخانه اعالم کرد که دست کم
 ۱۳آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــده اند و مصدومان به بیمارستانی در
همان منطقه انتقال یافتند.

بارش برف سنگین در پاکستان
و مرگ دست کم  ۲۱تن

بارش برف ســنگین در شمال پاکستان موجب گرفتار شدن سرنشینان
چندین خودرو و مرگ دست کم  ۲۱تن شد.
به گزارش ایســنا ،بارش برف ســنگین موجب شــد سرنشینان چندین
وســیله نقلیه در شمال پاکســتان در خودروهای خود گرفتار شوند و ارتش
این کشور نیز در تالش برای پاکسازی جاده ها و نجات آنان از میان برف
و کوالک است.
گفته شــده حدود  ۱۰۰۰وســیله نقلیه در میان کوالک در یک بزرگراه
گرفتار شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی ،بنابر اعالم پلیس
پاکســتان ،بیش از  ۱۰۰هزار خودرو در روزهــای اخیر وارد منطقه موری
( )Murreeشــده اند تا شاهد بارش برف سنگین غیرعادی باشند و این
امر باعث ایجاد ترافیک شــدید در جاده های منتهی به داخل و خارج شهر
شده است.
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شماره 7386

فارس
فرمانده انتظامی فارس خبر داد:

كشف ترياك در عمليات مشترك پليس
فارس و خراسان رضوي

فرمانده انتظامي اســتان از توقيف خودرو وانت كارا و كشف  191كيلو
ترياك در عمليات مشترك فارس و خراسان رضوي خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس
مبارزه با مواد مخدر اســتان خراســان رضوي با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شدند فردي با خودرو وانت كارا در حال انتقال يك محموله ترياك از
بندرعباس به شيراز است كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران
انتظامي پليس فارس قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان داراب پس از
هماهنگي با مقام قضایي به اين محور اعزام شدند و با برپايي تور ايست و
بازرسي موفق شدند خودرو وانت كارا حامل ترياك را شناسايي و با اقدامات
فني و تخصصي آن را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانــده انتظامي اســتان بــا بيان اينكــه در بازرســي از اين خودرو
 191كيلو ترياك كه به طرز بســيار ماهرانهاي در بطريهاي نوشــابه در
كف اتاق جاســازي بود كشف شد ،تصريح كرد :متهم پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.

جان باختن جوان  ۲۴ساله حین تیوپ سواری
در سپیدان

رئیــس مرکز اورژانس اســتان فارس از مرگ یــک جوان حین تیوپ
سواری روی برف در سپیدان خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،دکتر محمدجــواد مرادیان در توضیح خبر
جان باختن یک جوان در مناطق برفی شهرســتان ســپیدان ،گفت :ساعت
 ۱۱و  ۶دقیقه روز جمعه  ۱۷دی ،یک مورد حادثه آســیب و ضربه شدید به
ناحیه سر جوانی  ۲۴ســاله در اثر تیوپ سواری در مناطق برفی شهرستان
سپیدان به مرکز اورژانس گزارش شد.
وی افزود :پس از اعزام تیمهای امدادی اورژانس به محل حادثه و انجام
اقدامات تخصصی فوریتهای پزشکی ،مصدوم به بیمارستان امام حسین (ع)
سپیدان انتقال یافت ،اما به دلیل شدت جراحات وارده ،دچار ایست قلبی شده
و با وجود تالش یک ســاعته تیم پزشکی بیمارســتان برای احیای قلبی،
مصدوم جان خود را از دست داد.
او با هشــدار به خانوادهها و به ویژه جوانان برای توجه جدی به رعایت
نکات ایمنی هنگام انجام بازیهای زمستانی ،اضافه کرد :انجام بازیهای
زمستانی نیازمند تجهیزات خاص است ،همچنین الزم است در مکانهای
مخصوص پیش بینی شــده انجام شود و رعایت نکردن این موارد میتواند
بروز حوادث تلخ و جبران ناپذیر را در پی داشته باشد.
دکتر مرادیان با تاکید بر پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ یادآور شد:
در هنگام لیز خوردن با وسایل غیر استاندارد روی برف ،فرد قادر به کنترل
خود نیســت و برخورد به ســایر افراد میتواند برای فرد و دیگران صدمات
جدی ایجاد کند.

رئیس مرکز اورژانس فارس اعالم کرد:

نجات جان  ۵مصدوم با بالگرد اورژانس فارس

ایســنا :رئیس مرکز اورژانس فارس ،از انجام سه پرواز اورژانس هوایی
فارس و انتقال و خدمت رسانی به پنج مصدوم ،در چند روز گذشته خبر داد.
محمدجواد مرادیان شــنبه  ۱۸دی با اعالم این خبر به خبرنگاران گفت:
با ســه پرواز بالگردهای شــیراز و داراب طی عملیاتهای هوایی جداگانه،
پنج مددجو که نیاز به خدمت تخصصی داشــتند ،به مراکز درمانی اســتان
منتقل شدند.
او با بیان اینکه نخســتین پرواز در ســاعت  ۱۰و  ۲۱دقیقه صبح و به
درخواســت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) کازرون انجام شد ،اضافه کرد:
در این ماموریت امدادی ،بالگرد اورژانس شــیراز برای انتقال ســه مصدوم
سوختگی به بیمارستان سوانح ســوختگی امیرالمومنین(ع) شیراز به پرواز
درآمد.
رئیــس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی دانشــگاه علوم
پزشــکی شــیراز ادامه داد :بالگرد اورژانــس داراب نیز طــی دو پرواز به
بیمارســتان حضرت امام موســی کاظم(ع) زرین دشت و درمانگاه مورس
واقع در منطقه فورگ ،یک بیمار مبتال به ســکته مغزی و یک مادر باردار
پرخطر را در کمترین زمان ممکن به بیمارســتان امام حســن مجتبی(ع)
داراب ،منتقل کرد.
مرادیــان با اعالم اینکه اورژانس هوایی فــارس با دارا بودن پنج فروند
بالگرد ،پوشــش خدمت رســانی به تمامی مناطق اســتان را برعهده دارد،
گفت :از ابتدای سال تاکنون بالگردهای اورژانس هوایی فارس  ۱۶۰بار به
پرواز در آمده اند و در این عملیات ها ۱۶۴ ،مددجو به مراکز درمانی استان
منتقل شدهاند.

كشف بیش از  120كيلو مواد مخدر
در منزل مسكوني

جانشــين فرمانده انتظامي اســتان از كشــف  121كيلــو و  500گرم
مواد مخدر و دســتگيري  2متهم در يكي از روســتاهای شهرستان شيراز
خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افزود :مأموران انتظامي پاســگاه بید زرد شهرســتان شيراز با اقدامات فني
و تخصصي مطلع شــدند فردي مقداري تريــاك در منزل خود در يكي از
روســتاها دپو كرده اســت كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند.
وي بــا بيان اينكه ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام شدند ،بيان كرد :در بازرسي از آن منزل  121كيلو و  500گرم ترياك
كشف شد و در اين خصوص  2نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شدند.

پولهای پدر در جيب پسر  18ساله

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از کشف پرونده برداشت غیرمجاز از
حساب بانکی یکی از شهروندان توسط پسر نوجوانش خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبر اظهار داشــت :با مراجعه فردی به پلیس فتا فيروزآباد
مبنی بر اینکه حدود  2ماه اســت كه طي چند مرحله از حســاب وی مبلغ
 580میلیون ریال توســط شخص ناشناسي برداشت شده است رسیدگی به
این موضوع در دستور کار كارشناسان قرار گرفت.
وي ادامه داد :با بررســیهای به عمل آمده در روند رسیدگی به پرونده،

کارشناسان پلیسفتا مطلع شدند مقداری از مبالغ برداشت شده صرف خرید
اکانتهای بازی آنالین شده است.
فرمانــده انتظامی فیروزآباد تصريح كرد :كارشناســان با اقدامات فني و
تخصصي موفق شدند عامل برداشــت كه نوجواني  18ساله و پسر شاكي
بود را شناسايي و وي را به پليس فتا احضار كنند.
ســرهنگ جوکار با بيان اينكه متهم در بازجويــي اوليه اقرار كرد كه با
بدست آوردن مشخصات حســاب بانکی پدرم مبلغ  580میلیون ریال طي
چند مرحله برداشــت و مقداری از آن را صــرف بازیهای رایانهای كردم
و بقیه را به حســاب شــخصی خودم واریز کردهام ،گفت :پرونده به همراه
مستندات مربوطه جهت انجام مراحل قضایی تحويل دادسرا شد.

دستگیری اعضاي  4نفره باند سارقان

فرمانده انتظامي پاســارگاد از دســتگيري اعضاي  4نفره باند ســارقان
سرقت از اماکن خصوصی با اعتراف به  12فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــریح این خبر اظهار داشت :در راستاي افزايش ارتقاء امنيت اجتماعي و
در پي وقوع چند فقره سرقت از اماكن خصوصي ،طرح دستگيري و برخورد
با سارقان در دستور کار دايره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وي تصريح کرد :ماموران انتظامي با تحقيقات فنی و بررسیهای دقیق
موفق شــدند در اين خصوص  4نفر ســارق كه اعضاي يك باند بودند را
شناسايي و آنان را در مخفيگاهشان دستگير كنند.
فرمانده انتظامي پاسارگاد با اشاره به اينكه در بازرسي از مخفيگاه سارقان
 11عدد لوله فلزی داربست ،یک عدد شیر فلکه آب ،یک عدد رادیات موتور
آب کشــی ،یک عدد دینام پمپ آب 30 ،متر لولــه 152 ،متر کابل برق و
تلفن و تعدادي شيرآالت كشاورزي مسروقه کشف شد ،گفت :ارزش اموال
مکشوفه برابر نظر کارشناسان  500ميليون ریال برآورد شده است.
ســرهنگ توکلی با بيان اينكه متهمان در بازجويــي اوليه به  12فقره
ســرقت از اماكن خصوصي اقرار كردند ،عنوان داشت :سارقان براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف اسکناسهاي جعلی در سرچهان

فرمانده انتظامی ســرچهان از دســتگیری  2نفر کالهبردار و کشــف
 88قطعه اســکناس جعلی به مبلــغ  9میلیون و  200هــزار ریال در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ محسن لشــکری در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشریح این خبر اظهار داشت :در پی کسب خبری مبنی بر اینکه پسري
 18ســاله با استفاده از اسکناسهای جعلی اقدام به کالهبرداری از کسبه و
شهروندان میکند موضوع جهت شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار
ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران کالنتری  11این فرماندهی با تحقیقات پلیســی و
بررسیهای همه جانبه موفق شــدند متهم را در یکی از مغازه های سطح
شهر شناسایی و وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی ســرچهان خاطر نشــان کرد :در بازرسی بدنی از متهم
 87قطعه اســکناس 100هزار ریالی و يك قطعه اسکناس  500هزار ریالی
(در مجموع  9میلیون و  200هزار ریال) کشف شد.
ســرهنگ لشــكري با بيان اينكه همدســت متهم كه برادرش بود نيز
دســتگير شــد ،گفت :متهمان براي انجام مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضایي شدند.

ناكامي قاچاقچي احشام درکوار

فرمانــده انتظامي کوار از توقيف يك دســتگاه کاميون حامل  66رأس
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر اظهار داشــت :مأموران انتظامي کــوار هنگام نظارت
بــر خودروهاي عبــوري در يکي از محورهاي مواصالتي اين شهرســتان
به يك دســتگاه کاميون حامل احشام مشکوک شدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف كردند.
وي افــزود :در بازرســي از اين کاميــون  66رأس گوســفند قاچاق و
فاقد مجوز حمل كشــف و راننده نيز با تشــکيل پرونــده به مرجع قضایي
معرفي شد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان کــوار تصريح کــرد :ارزش احشــام
کشــف شــده برابر نظر كارشناســان  3ميليارد و  500ميليون ريال برآورد
شده است.

کشف تریاک در جهرم و فرار قاچاقچی

فرمانده انتظامي جهرم از كشــف  40كيلو تریاک در بازرســي از ركاب
يك سواري پژو  405در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افــزود :مأموران انتظامی جهرم در اجــراي طرح مقابله با ورود مواد مخدر،
هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به يك ســواري پژو  405مشــکوک
شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي افــزود :راننده بدون توجه به اخطار پليس بر ســرعت خود افزوده و
پس از طی مســافتی با توجه به موقعيت جغرافيايــي منطقه با رها كردن
خودرو متواري شد.
فرمانده انتظامي جهرم با بيان اينكه در بازرســي از اين خودرو  40كيلو
ترياك كه به طرز ماهرانهاي در ركاب جاسازي شده بود كشف شد ،تصريح
كرد :تالش براي دستگيري قاچاقچي متواري با جديت ادامه دارد.

كشف بیش از  7تن چوب بلوط قاچاق
در کازرون

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف  7تن و  200کیلوگرم چوب
بلوط قاچاق به ارزش  2میلیارد و  500میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران انتظامی پاســگاه کمارج حين گشتزني در حوزه
اســتحفاظي از دپو مقداري چوب قاچاق در يك باغ مطلع شدند و بررسي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :مامــوران انتظامي پــس از هماهنگي با مقــام قضایي به
محل مورد نظر اعزام شــدند و در بازرســي از آن باغ موفق شدند  7تن و
 200کیلوگرم چوب بلوط قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون با اشــاره به اينكه ارزش محموله
کشف شده برابر نظر کارشناسان  2میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شده
اســت ،بیان داشــت :در این خصوص يك نفر دستگیر و به مراجع قضایی
معرفي شد.

اقتصاد
یکشنبه  19دی    1400
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سال بیست و    هفتم

شماره 7386

تعیین تکلیف کاالهای اساسی به کجا رسید؟
انتشار ویدئویی در رابطه با جوانه زدن جوهای موجود
در بندر چابهار شاید قابل باور نباشد ولی در جریان واردات
کاالی اساسی موضوع چندان عجیبی هم نیست و بارها
پیــش آمده که این اقالم وارداتی بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی،
فاسد و از بین رفته است .موضوع زمانی قابل تامل است
که با وجــود تمامی   مصوبهها و هشــدارهایی که برای
تعیین تکلیف کاالهای اساســی وجود داشته ،توجهی به
آنها نشده و این ماجرا همچنان تکرار می   شود.
به گزارش ایســنا ،اخیرا ویدئویــی در فضای مجازی
منتشــر شــد که نشــان میدهد حجم قابل توجهی جو
وارداتی در اســکله چابهار ،جوانه زده و ســبز شده است
کــه از چند جهت قابل توجه بود .اینکه این محموله کجا
رها شده که زیر باران مانده و سبز شده است؟ مالک آن
کیســت و دلیل عدم تعیین تکلیف و ترخیص چیســت؟
آیا کاالیی که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شده و دولت دائم
بر کمبود این ارز و نیاز به افزایش سقف واردات آن تاکید
دارد این گونه باید از بین برود؛ آن هم زمانی که دامداران
نسبت به تامین نهاده های دامی   گله دارند؟
جوها برای شرکت امور پشتیبانی دام است
پیگیری اولیه ایسنا از گمرک ایران و توضیح ارائه شده
نشــان داد که این جوها توسط شرکت پشتیبانی امور دام
وارد شده است.
طبق گفته لطیفی –سخنگوی گمرک ایران -مجموع
واردات صورت گرفته حــدود  ۱۳۵هزار تن جو بوده که
نزدیــک به  ۱۲۰هزار تن آن از محــل مصوبه ترخیص
 ۹۰درصدی ،ترخیص شده است ولی از  ۱۵هزار تن باقی مانده
یعنــی حدود  ۱۳هزار و  ۵۰۰تــن ،همان  ۱۰درصدهای
باقی مانده اســت که باید با صدور کــد رهگیری بانک
ترخیص شــود ولی با گذشــت دوماه هنوز هیچ اقدامی
   از ســوی شرکت پشتیبانی امور دام برای ارائه به گمرک
و ترخیص باقی مانده انجام نشــده اســت .در عین حال
برای  ۱۵۰۰تن دیگر هم که مجوز ترخیص بر اســاس
مصوبات ســتاد تنظیم بازار در ترخیص درصدی از سوی
گمرک صادر شــده و در انتظار خروج است ،این شرکت
کامیونــی برای تخلیه این محمولــه و خروج آن از بندر
تامین نکرده ولــی در همین زمان ،کامیون جهت خروج
ذرت های وارداتی ارسال کرده است.
شــرکت هیچ کاری نکرد و جوها زیر باران
ماند و جوانه زد!
وی با بیان اینکه حتی با توجه به اعالم شرایط جوی،
یک هفته قبل از بارندگی ،گمرک چندین بار به صورت
کتبی و شفاهی به شــرکت پشتیبانی امور دام تذکر داده
اســت ،گفت :حتی به مقامهای استانی و معاونت مرتبط
در اداره کل بنادر سیســتان و بلوچستان به عنوان مرجع
تحویل گیرنده کاال نیز اعالم شده است که جهت اتخاذ
تصمیم و تمهید الزم برای جلوگیری از خسارت احتمالی

ارز  ۴۲۰۰تومانی جوانه زد!
ناشی از شــرایط جوی اقدام کنند و حداقل کاال به انبار
مســقف منتقل شود ولی با وجود خالی بودن دو انبار این
اتفاق نیفتاده اســت و روی جوها حتی نایلون و چادر نیز
کشیده نشــد که بخشــی از این حجم  ۱۵هزارتنی ،در
بارندگی اخیر و با توجه به رطوبت باالی چابهار ،ســبز و
فاسد شده است.
لطیفی این را هم گفت که شــرکت پشتیبانی امور دام
با وجود عــدم اخذ کد رهگیری ،به دلیــل دولتی بودن
می   توانست برای انتقال کاال به انبارهای خارج از بندر و
تحت کلید گمرک اقدام کند یا برای تعیین تکلیف ۱۰درصد
باقی مانده درخواســت کند تا با توجه بــه دولتی بودن
محموله و نیاز کشــور به این کاال بــا هماهنگی مراجع
تصمیم گیر ،تصمیم گیری شود که متاسفانه شرکت مذکور
هیچ یک را انجام نداده است.
این بار اول نیســت؛ بارها کاالهای اساسی
فاسد شد!
اما اینکه چه اتفاقی برای این جوها افتاده که ســبب
فاســد شدن آن شده است ،ابعاد گسترده تری دارد و باید
کمی   به گذشته مراجعه کرد که تخریب کاالهای اساسی
دپو شــده در گمرک و بنادر حداقل در یک ســال اخیر
به دفعات اتفاق افتاده است .زمانی که برنج های وارداتی
آنقــدر در شــرایط آب و هوایی بنادر ماند که تا آســتانه
فساد پیش رفت؛ ذرت  ها در گمرک  های مازندران به سم
آفالتوکسین آلوده شد؛ جوهای وارداتی در همین گمرک
حشره گذاشت ،درحالی که مجوز استاندارد برای ترخیص
هم داشت و جوهایی که در بندر چابهار در معرض توفان
حاره ای قرار گرفت و مسئوالن گفتند که میخواهند روی
آن نایلون بکشــند و در مقابل توفان از آن حفاظت کنند.
هشــدارهای بینتیجه بــرای تعیین تکلیف
کاالهای در آستانه فساد
این در حالی اســت که بارهــا در مکاتبههای صورت

چگونه وام مسکن بگیریم؟

یکی از تسهیالتی که برای ســاخت یا خرید خانه در نظر گرفته شده ،اوراق
مسکن (تسه) اســت که میزان آن متناسب با شرایط افراد (تجرد ،تاهل و محل
زندگــی) و قیمت آن متناســب با عرضه و تقاضای بازار ،متفاوت اســت و برای
اخذ آن افراد می  توانند از طریق فرابورس اقدام به خرید اوراق کنند.
به گزارش ایسنا ،اوراق تسهیالت مسکن یا همان "تسه” وامی   است که برای
خرید ملک یا زمین گرفته میشــود .این اوراق توســط بانک مسکن منتشر و در
بــازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرد .بر این اســاس وام گیرنده برای خرید
یا نگهداری خانه یا ســاخت و تعمیر امالک و مستغالت از آن استفاده میکند و
موافقت میکند با گذشــت زمان ،معمو ًال در یک سری پرداختهای منظم ،آن را
بازپرداخت کند .در این مدت ملک به عنوان وثیقه برای تأمین وام عمل میکند.
برای خرید این اوراق ،متقاضی باید با دریافت یک کد بورسی از کارگزاری اقدام
به خرید این اوراق کند .به عنوان کارمزد معامالت درصدی از حساب سرمایهگذار
به هنگام خرید و فروش اوراق تســهیالت مســکن از حساب سرمایهگذار کسر
میشــود .همچنین فرد می تواند با مراجعه به شــعب بانک مسکن ،برای خرید
اوراق تسهیالت بانک مسکن اقدام کند.
بانک مســکن هر ماه اوراق جداگانهای منتشــر میکند که قیمت این اوراق
با یکدیگر متفاوت است .روی نماد معامالتی این اوراق ،نام ماه و دو رقم آخر سال
صدور را شاهد هستیم که تاریخ انتشار و فرصت استفاده از اوراق را نشان میدهد.
برای مثال تســه  ۹۹۰۵یعنی بانک در مردادماه سال  ۹۹این ورق را منتشر کرده
اســت .هرچه به تاریخ انقضا و سررسید اوراق نزدیکتر شویم ،قیمت خرید اوراق
ارزانتر و هرچه تاریخ انتشار اوراق جدیدتر باشد قیمت آن گرانتر است.
زمان اســتفاده از اوراق مهم اســت .اگر فرد بالفاصله قصد استفاده از اوراق
خریداری شــده خود را دارد ،می تواند ارزانترین اوراق موجود در بازار سرمایه را
خریداری کند .ارزانترین اوراق ،اوراقی هستند که زمان کمی   به ابطال آنها باقی
مانده است .با توجه به اینکه کارکرد اوراق خریداری شده در بازار ،هیچ تفاوتی با
هم ندارد تنها نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فرصت استفاده از
اوراق خریداری شده را با توجه به مدت زمانی که ممکن است بهواسطه کارهای
بانکی صرف شود ،وجود داشته باشد .مهلت انقضا اوراق از زمان انتشار تا دو سال
بعد از آن اســت ،بعد از گذشت  ۲سال از تاریخ انتشــار اوراق ابطال میشوند و
امکان دریافت وام دیگر وجود ندارد.
بنابراین به زبان ســاده پس از آنکه مشــخص شــد ملک مورد نظر شرایط
اخذ وام را دارد ،فرد اوراق را خریداری کرده که در پرتفو قابل مشــاهده است ،در
واقع اوراق بر اســاس کد ملی فرد صادر می   شود و بانک مسکن بر اساس تعداد
اوراقی که فرد خریداری کرده اســت ،چک را صادر می کند .پس از آن خریدار،
فروشــنده و نماینده بانک برای انتقال ســند به دفترخانه مراجعه کرده و نماینده
بانک چک را به فروشــنده تحویل می دهد و خانه تا زمان پایان پرداخت اقساط
در رهن بانک باقی می   ماند.
همانطور که ذکر شد میزان و قیمت اوراق متفاوت است .برای مثال مجردهای
ساکن پایتخت  ۲۴۰و متاهل های پایتخت نشین نیز می توانند  ۴۸۰میلیون تومان
وام دریافت کنند .ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان
رسیده است این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به  ۱۲۰و برای زوجین
این مناطق نیز به  ۲۴۰میلیون تومان رســیده اســت .قیمت آن نیز بر اســاس
عرضه و تقاضا در بازار تعیین می   شــود .برای مثال طبق آخرین قیمت ها ،تســه
دی ماه سال  ۹۴ ،۱۳۹۸هزار و  ۴۰۰و تسه آذرماه  ۹۹ ،۱۴۰۰هزار و  ۳۰۰تومان
قیمت دارند.

گرفته از ســوی مســئوالن گمــرک ایران ،نســبت به
تعیین تکلیف این اقالم اساسی هشدار داده شده بود ولی
اقدامی   صورت نگرفت .به عنوان نمونه در تیرماه امسال
ارونقی-معاون وقت فنی گمــرک ایران -در مکاتبه ای
با تهرانی-مشــاور وزیــر وقت اقتصــاد -در خصوص
تعیین تکلیف کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی هشدار
داده و با شــرح گزارشی در مورد وضعیت دپوی کاالهای
اساســی در بنادر گفته بود که دلیل اصلی عدم ترخیص
این اقالم عدم تامین ارز است.
وی خواسته بود که با توجه به اینکه با وجود امکان
ترخیــص  ۹۰درصدی کاالها حجــم قابل توجهی در
گمرک  هــا باقی مانده ،جریان ثبت ســفارش و تامین
ارز صورت گرفته توسط وزارت صمت و بانک مرکزی
بــرای رفع ابهــام از وضعیت تامین ارز مورد بررســی
قرار گیرد.
همچنین در این گــزارش ،گمرک به وزارت اقتصاد
درباره اوضاع رسوب کاال هشدار داده و اعالم کرده بود
که مثال چندین هزار تن کاالی اساسی با ارز ترجیحی
بیش از هشت ماه در گمرک  ها مانده و رسوب کرده است
که قسمت زیادی از آن فاســد شده یا در آستانه فساد
قرار دارد و طبق مقررات ،متروکه اعالم شــده و جهت
تعیین تکلیف در اختیار ســازمان امــوال تملیکی قرار
گرفته است ولی با توجه به شرایط آب و هوایی ،مابقی
اقالم نیز به زودی دچار فساد خواهد شد.
در همین رابطه در آبان ماه امســال نیز چند مکاتبه
برای تعیین تکلیف کاالهای اساســی در معرض فساد
انجام شد که از جمله آن معاون وقت فنی گمرک ایران
در گزارشــی به مشــاور وزیر اقتصاد با اعالم وضیعت
هشــدار این کاالها در گمرک  ها اعــام کرده بود که
حجم کاالهای اساســی فاسد شــده به ده ها هزار تن
رسیده است و نیاز به تعیین تکلیف دارد.

دو ضامن رسمی   و چک  ۱۵۰میلیونی!
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نیاز  ۵میلیارد دالری برای ترخیص کاالهای
مانده
ارونقی  -معاون فنی وقت گمرک ایران  -در گزارش
دیگــری اعالم کرده بود که بیــش از هفت میلیون تن
کاالهــای اساســی در گمرک  ها و بنادر دپو شــده که
حــدود دو میلیون تن از این اقالم روی کشــتی به دلیل
عدم تامین ارز قرار دارد و برای تعیین تکلیف و ترخیص
اقــام باقی مانده نیاز بــه حدود پنج میلیــارد دالر ارز
ترجیحی است.
همیشه چالش ارز در میان است
عــدم تامین ارز در حالــی از موانع ترخیص کاالهای
اساسی است که در چند سال اخیر طی بررسی های صورت
گرفته چندین مصوبه جهت تســهیل و تسریع ترخیص
کاالهای اساســی صادر شد و در دستور کار قرار گرفت؛
به طوری که مقرر شد واردکنندگان کاالهای اساسی این
امکان را داشته باشند که بدون صدور کد رهگیری بانک
و با صدور ســایر مجوزها تا  ۹۰درصد کاال را ترخیص و
 ۱۰درصد باقی مانده بعد از دریافت کد رهگیری و تامین
ارز ترخیص شــود ،ولی همچنان برخــی موانع از جمله
عدم تامین ارز نهایی برای ترخیص  ۱۰درصد باقی مانده
وجود داشت که سبب بالتکلیف ماندن کاالها شده بود.
سازمان ها چندان به مصوبهها پایبند نیستند
در این بیــن باید به برخــی عوامل دیگــر از جمله
عدم هماهنگی دستگاه های مربوطه در حوزه تجارت اشاره
کرد که با وجود صدور مصوبه از سوی شورای هماهنگی
اقتصادی دولت یا حتی دســتور مستقیم رئیس جمهور،
روند ترخیص اقالم اساسی به کندی پیش رفته است.
دولتی ها که خیالشان راحت است
مورد قابل تامل دیگر ،نحوه عملکرد شرکت های دولتی
وارد کننده اقالم اساســی اســت که با توجه به مصوبه
ستاد تنظیم بازار ،حاشیه امنی برایشان ایجاد شده است؛
به طوری کــه گمرک امکان متروکه کــردن کاالهای
وارداتی دو شــرکت امور پشــتیبانی امور دام و شــرکت
بارزگانــی دولتی را ندارد و اغلب ماه ها طول می   کشــد
که این دو شرکت کاالهای خود را تعیین تکلیف کرده و
ســرانجامی   مانند این جوهای سبز شده یا درگیر با توفان
حاره ای پیدا کرده اند.
ارز  ۴۲۰۰تومانی فاســد می   شود و تکلیف
کاالها مشخص نیست
به هر ترتیب در این بی توجهیها ،بحث میلیاردها دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی مطرح است که تامین آن برای واردات
هفت قلم کاالی اساســی این روزهــا از پرچالش ترین
مسایل اقتصادی دولت به شمار میرود ولی از سوی دیگر
واردات صورت گرفته اینگونه فاسد شده و از بین میرود
که ضرورت ساماندهی ترخیص این اقالم و تعیین تکلیف
آن را بیش از گذشته آشکار می   سازد.

در شــرایطی که بانــک مرکزی بــر اعطــای وام ازدواج در چارچوب
اخــذ وثایق وفق قانون تاکید کرده اســت اما برخــی از بانکها دو ضامن
رســمی   و چک یا ســفته  ۱۵۰میلیونی از زوجها درخواســت میکنند که
برخالف بندهای قانون است.
به گزارش ایســنا ،ســختگیریهای بانکها در پرداخــت وام ازدواج
به خصــوص در زمینه معرفی ضامن موضوعی اســت که اغلب زوجهای
ایرانی با آن درگیر شــدهاند و با تعدد ســنگاندازی بانکها در این زمینه،
بانک مرکزی در ابتدای ماه گذشــته در نامهای به بانکها نسبت به بررسی
و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده
و خواستار تسریع در این امر شد.
اما گزارشهای میدانی و اعالم متقاضیان وام ازدواج به ایســنا حاکی از
آن است که بانکها برای پرداخت این وام ضمانت را طبق قانون درخواست
نمیکنند و در اکثر موارد از زوجها دو ضامن رســمی   به همراه چک یا سفته
 ۱۵۰میلیونی میخواهند.
شرایط عجیب و غریب بانکها برای ضمانت
یکــی از متقاضیان وام ازدواج میگوید که یــک بانک برای وام ازدواج
 ۱۰۰میلیونی دو راه پیش روی او قرار داده اســت؛ اینکه یک ضامن رسمی
با حقوق  ۱۰میلیون تومان که تا  ۱۰سال دیگر بازنشسته شود ،معرفی کند.
همچنین ،یک جواز کسب و سفته  ۱۰۰میلیونی با امضای صاحب جواز نیز
تحویل دهد.
پیشــنهاد دوم بانک برای ضمانت وام این است که متقاضی یک ضامن
بازنشســته دارای دو خانه ســند دار با حقوق  ۱۰میلیــون تومان به همراه
گواهی کسر از حقوق معرفی کند و این فرد یکی از خانههای متعلق به خود
را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد.
عالوه بر این ،یک جوان ایرانی روند اخذ ضامن برای پرداخت وام ازدواج
در یکی از بانکها اینگونه شــرح میدهد که بانک از وی دو ضامن کارمند
به همراه دو چک  ۱۵۰میلیونی و سفته درخواست کرده است.
همچنین ،شــخص دیگری از اینکه بانک برای وام  ۱۴۰میلیونی ازدواج
از او و همســرش  ۲۰۰میلیون ســفته و  ۱۵۰میلیون تومان چک خواسته
گله دارد.
طبق ایــن گزارش ،اخذ دو ضامن رســمی   یا کارمند و چک یا ســفته
 ۱۵۰میلیون تومانی از گلههای پرتکرار متقاضیان وام ازدواج است.
چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟
این اظهــارات متقاضیان وام ازدواج در حالی اســت کــه طبق قانون،
در سال جاری تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها معادل
 ۷۰میلیون تومان و با دوره بازپرداخت  ۱۰ســاله است و به منظور کاهش
ســن ازدواج جوانان ،بانک مرکزی مکلف شد که تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج برای زوجهای زیر  ۲۵ســال واجد شــرایط را تا سقف  ۱۰۰میلیون
تومــان افزایش دهــد و بانکها باید برای ضمانت ایــن وام صرفا یکی از
سه مورد اعتبارسنجی ،یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه
هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
البتــه ،طبق آخرین آماری که از ســوی بانک مرکزی در اختیار ایســنا
قرار گرفته ،از ابتدای ســال جاری تاکنون  ۷۶۹هزار و  ۸۳۹فقره تسهیالت
قرض الحســنه ازدواج به مبلغ بیش از  ۶۶هزار میلیارد تومان به متقاضیان
پرداخت شده است.

زیست بوم ملی اشتغال چه اهدافی را دنبال می   کند؟
در زیست بوم ملی اشــتغال ،به پنج عامل تاثیرگذار
بر تولید و اشــتغال پرداخته شــده و چهار رویکرد ملی،
محلــی ،منطقــه ای و بیــن المللی در حوزه اشــتغال
مورد توجه ویژه قرار گرفته است .از نگاه کارشناسان ،اجرای
برنامه زیست بوم ملی اشتغال ،نه تنها برای افراد بیکار
اشتغالزایی می   کند ،بلکه وضعیت شغلی افراد فاقد شغل
شایسته را هم بهبود می   بخشد.
به گزارش ایســنا ،الگوی زیســتبوم ملی اشتغال
با هدف ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در برنامه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
این زیســتبوم از دو الزام تشــکیل شــده اســت؛
یک الزام در زمینه روشهای ایجاد اشتغال و الزام دوم،
ایجاد هماهنگی در ســطح کالن برای عملیاتی شدن
ظرفیتهــا و زیرســاختهای کشــور در راســتای
اشتغال آفرینی است.
در زیســت بوم ملی اشتغال به تولید از منظر اشتغال
نگاه شــده و بر این اساس ،به اشــتغال های متناسب
بــا مزیت های ملی ،محلی و منطقــه ای و تولیدات با
اشتغالزایی بیشتر توجه شده است.
محمود کریمی   بیرانوند  -سرپرســت معاونت توسعه
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار -زیســت بوم ملی
اشــتغال را برگرفته از فرمان مقام معظم رهبری دانسته
و می   گوید :بند یک ابالغیه اقتصاد مقاومتی به بســیج
تمامی   امکانات برای حل مســأله بیکاری پرداخته و این
طرح می   خواهد همــه چیز را به هم نزدیک کند تا این
جمع برای مبارزه با معضل بیکاری شکل بگیرد.
وی اشتغال را یک مســأله اجتماعی عنوان کرده و
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می   افزاید :همه افراد در هر پست و شغلی در زیست بوم
اشــتغال نقش دارند و برای توســعه اشــتغال باید این
احساس در همه افراد جامعه شکل بگیرد.
کریمی   بیرانوند می   گوید :اشتغال ،بخش دوم تولید
اســت .اگر تولید تقویت نشود ،اشتغال به وجود نمی   آید
و هر نوع اشــتغالی که بدون توجه به اصل تولید ایجاد
شود ،اشتغال ناپایدار و مقطعی خواهد بود.
شــناخت دقیق و طبقه بندی شده از جامعه بازار کار
اعم از بیکاران مطلق ،ناامیدان از کار ،اشــتغال ناقص و
اشتغال غیر رسمی   در رســیدن به اهداف حوزه اشتغال
امری ضروری است.

علی حیدری -کارشناس حوزه کار -در گفت و گو با ایسنا،
می   گوید :برای تحقق و اجرای برنامه زیســت بوم ملی
اشتغال ،الزم اســت تا برخی قوانین و مقررات از جمله
قوانیــن مخل ســرمایه گذاری اصــاح و چالش  های
پیش روی تولید برطرف شود.
او می   گوید :زیست بوم ملی اشــتغال الگویی است
که می   توان به وســیله آن نه تنها فرصت  های شــغلی
بسیاری را به وجود آورد بلکه از طریق شناسایی جمعیت
بیکاران ،جویندگان کار و شــاغالن کم درآمد و اطالع
از فعالیت  های رسمی   و غیر رسمی   اقتصاد به ساماندهی
بازار کار کمک کرد.

حیــدری با بیان اینکه این طرح هــم برای بیکاران
اشتغالزایی می   کند و هم افراد فاقد شغل شایسته را مورد
توجه قرار می   دهد ،می   گوید :الگوی زیست بوم اشتغال
به موضوعاتی همچون زیرســاخت  های اشــتغال ،بازار
فروش و تامین مالی می   پــردازد و در آن ،نوع بیکاری
افراد و وضعیت فعالیت واحدها و بنگاهها مورد بررســی
قرار می   گیرد.
این کارشــناس حوزه کار از زیست بوم ملی اشتغال
به عنوان بســتری بــرای هماهنگ ســازی دولت در
اشــتغالزایی نام برده و می   گوید :در این بستر ،وظایف
و مسئولیت هر کدام از سازمانها ،دستگاهها و نهادها در
حوزه اشتغال کشور تعریف و تعیین شده است.
بررســی مزیتهای زیست بوم ملی اشتغال حاکی از
آن اســت که در این زیست بوم ،به پنج عامل آموزش،
ترویج ،اطالع رسانی ،شناسایی و مشاوره که بر تولید و
اشتغال تاثیرگذار هستند ،پرداخته شده و در حوزه اشتغال
چهار رویکرد ملــی ،محلی ،منطقــه ای و بین المللی
مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
همچنین بــرای ایجاد هماهنگی بین عوامل تولید و
اشــتغال ،باید تامین مالی ،بازاریابی ،فناوری ،زیرساخت
و الزامات حقوقی فعال باشــند تا چرخه تولید و اشتغال
بچرخد و اشتغال ایجاد شود.
به گزارش ایسنا ،مخاطبان زیست بوم اشتغال دو گروه
افراد بیکار و افراد فاقد شــغل شایسته هستند .به گفته
کارشناسان ،برنامه زیست بوم ملی اشتغال ضمن آن که
برای افراد بیکار شغل ایجاد میکند ،وضعیت شغلی افراد
فاقد شغل شایسته را هم بهبود می   بخشد.

صادرکننده نمونه مواد غذایی:

توافق تهاتر با سریالنکا ،طلب  ۲۵۱میلیون دالری ایران را زنده کرد
ایرنا :یک صادرکننده نمونه و فعــال صنعت چای و مواد غذایی گفت:
پیش از امضای توافقنامه با ســریالنکا برای تهاتــر چای ،انتقال و تبدیل
پول مشــکالت بسیاری داشت و هزینههایی را به تجار تحمیل میکرد اما
این توافق باعث روانسازی و تسهیل واردات چای از این کشور میشود.
«مجتبی آزادمنش» در گفتوگو با خبرنگار ایرنا به توافق با ســریالنکا
برای تهاتر چای جهت تســویه بدهی  ۲۵۱میلیون دالری به ایران اشاره
کرد و اظهار داشــت :طی سالهای گذشــته پرداخت این بدهی به تعویق
افتاده بود اما اکنون به کاالیی اختصاص یافته اســت که هر ساله بابت آن
ارز زیادی از کشور خارج میشود.
وی با بیان اینکه چای ســریالنکا در جهان مرغوب و پرطرفدار است،
تصریح کرد :این اقدام مناسب ،منافع بسیاری نیز برای بازار چای ایران دارد
و واردات آن توسط فعاالن باسابقه این حوزه صورت میگیرد.
این تولیدکننده چای با اشــاره به برخی انتقادات نسبت به کیفیت چای
وارداتی از سریالنکا ،خاطرنشان کرد :این محصول به دلیل شرایط آب و هوایی

در تمــام جهان به عنوان چای مرغوب و با کیفیت شــناخته میشــود و
کشورهای بسیاری واردکننده آن هستند.
وی تاکید کرد :قرار نیســت مطابق شــایعات در مقابــل نفت کاالی
بیارزشــی دریافت کنیم بلکــه باید اجازه داد متخصصان و کارشناســان
مربوطه که شناخت کافی دارند ،در مورد کیفیت چای وارداتی از سریالنکا
صحبت کنند.
دولت دخالتی در فرایند واردات چای ندارد
این فعال صنعت چای با بیان اینکه براســاس این توافق دولت دخالتی
در فرایند واردات و خرید و فــروش چای ندارد ،گفت :مراحل واردات این
محصول مشــابه آنچه در گذشته صورت میگرفت ،توسط واردکنندگان و
فعاالن اقتصادی با سابقه صورت میگیرد و تغییری در فرایند واردات چای
صــورت نمیگیرد و تجار ،برندهای معــروف و واردکنندههایی که در بازار
بوده و هستند ،همچنان واردکننده چای از سریالنکا هستند.
این صادرکننده نمونه چای با بیان اینکه ایران از کشــورهایی است که

همواره چــای مرغوب و باکیفیت تولید می کنــد و همواره جزو انتخاب و
ســلیقه مردم بوده اســت ،گفت :با این توافق ،شرکتها و فعاالن باسابقه
واردکننده چای قرار نیست استانداردهای خود را عوض کنند.
آزادمنش با تاکید بر اینکه کیفیت چای موضوعی اســت که مربوط به
کارخانههــا ،واردکنندهها ،تجار و فعاالن این عرصه اســت ،تصریح کرد:
فعاالن صنعت چای در طی سالیان کیفیت مشخصی از چای را وارد کردهاند
و همچنان همان کیفیت را را انتخاب می   کنند زیرا برند و بستهبندی چایی
که سالهاست در بازار فروش دارد و مورد اعتماد مصرفکننده است.
وی با تاکید بر اینکه تجار حاضر نیســتند قدمــت و اعتبار برند خود را
زیر ســوال ببرد و کیفیت پایینتری را به بازار عرضه کند ،خاطرنشان کرد:
در بازار جهانی چای ارقام بزرگ اما فعاالن محدود هستند که با شناخت از
یکدیگر کار میکنند و اعتبار برای آنها اهمیت دارد.
به گفته وی ،کیفیت چای روی میز آزمایشگاه معلوم و با استانداردهای
مشخص وارد میشود.
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حسرت فجر در شیراز ،سومین برد آرزو شد
ایرنا :فجر سپاسی در دیداری خانگی در حسرت
سومین برد خود در هفته چهاردهم باقی ماند.
مصــاف دو تیــم انتهــای جدولــی تراکتور و
فجرسپاسی برندهای نداشــت و دو تیم امتیازها را
تقسیم کردند.
در چارچــوب هفتــه چهاردهــم لیــگ برتــر
فوتبــال ایــران ،فجــر سپاســی از ســاعت
 ۱۵در ورزشگاه حافظه شــیراز میزبان تراکتور بود
که رقابت این دو تیم هم امتیاز در انتهای جدول با
تساوی یک بر یک به پایان رسید.
حسین مهربان ،بازیکن فجرسپاسی در دقیقه ۶۴
و علی دهقانی در دقیقــه  ۷۷برای تراکتور گلزنی
کردند.
این نتیجه بــرای هیچ یک از دو تیم ســودی
نداشــت و هر دو در انتهای جدول باقی ماندند .به
این ترتیب فجرسپاســی و تراکتور با  ۱۲امتیاز در
رتبههای سیزدهم و چهاردهم جدول قرار گرفتند.
به گزارش "ورزش ســه" تقابل فجرسپاســی
و تراکتــور دو تیــم پایینجدولی فوتبــال ایران،
یکی از مســابقات هفته چهاردهــم لیگ برتر بود؛
دو تیــم برای فــرار از بحران به  3امتیاز مســابقه
دیروز نیاز داشتند و این مسئله سبب شده بود تا این
حساسیت بر کیفیت بازی اثرگذار باشد.
تراکتور ســه مســابقه اخیر خود را با شکست
متوالی پشت سر گذاشته بود و در مقابل فجرسپاسی
از  9دیدار اخیر خود تنها  5امتیاز کسب کرده بود تا
اینچنین دو تیم در شرایطی بحرانی باشند.
در نیمه نخســت بــازی تقابل کــم موقعیت و
سردی در این مسابقه رخ داد؛ در این نیمه سهم هر
تیم یــک موقعیت جدی بود ،فرصت جدی تراکتور
با ضربه پیمان بابایی همراه شد که ایمان صادقی با
واکنش عالی توپ را دفع کرد و در مقابل احمدرضا
زندهروح فرصت گلزنی برای فجرسپاسی داشت که
این شوت هم راهی به دروازه تراکتور نداشت.
اتفاق دیگر نیمه نخســت که باعــث وقفه در
جریان بازی شــد ،مصدومیــت محمدرضا اخباری
دروازهبــان تراکتور بود که باعــث وقفه در جریان
مسابقه شد.
اما در نیمه دوم ،فجریها آغاز بهتر داشــتند و
به دنبال کســب پیروزی در مسابقه خانگی بودند؛
ســرانجام خلق چند موقعیت نصفه و نیمه ،اتابک
زارعی توانســت پاس عالی را برای حسین مهربان
خلق کنــد و او نیز در نقش یک مهاجم تمامکننده
گل برتری فجرسپاســی را با فرصتطلبی رقم زد
تا شــاگردان کالنتری در دقیقه  63از حریف خود
پیش بیفتند.
بعد از این گل ،ســولدو با چنــد تغییر تهاجمی
تالش کرد تا شــرایط را به سود تیمش عوض کند

و تراکتوریها در تکاپو برای رسیدن به گل تساوی
بودند؛ خیمه ســنگین بازیکنان تراکتور روی دروازه
فجر ســرانجام نتیجه داد و سانتر عالی علی دشتی
از ســمت راست ،با ضربه دقیق رضا دهقانی همراه
شد و شــوت او دور از دستان ایمان صادقی به گل
تبدیل شد.
بعد از گلزنی دهقانی ،تراکتوریها به دنبال ثبت
کامبــک و گل برتری بودند اما این اتفاق برای این
تیم رخ نــداد و فرصتهای خوب گلزنی یکی پس
از دیگری از دســت رفت .نکته مهم که در مسابقه
دیروز به چشــم میآمد کیفیــت پایین زمین چمن
ورزشگاه حافظیه شیراز بود.
گفتنی اســت بعد از سه شکست پیاپی سرانجام
تراکتور موفق به کســب امتیاز شد اما این تساوی
باعث تغییر موقعیت تراکتوریها در جدول ردهبندی
نشد؛ در مقابل برای دهمین بازی پیاپی فجرسپاسی
ناکام در کســب برد بود و آنها باز هم به تساوی
رضایت دادند تا ششــمین امتیاز خود در  10دیدار
اخیر برسند.
هر دو تیم خوب بودند و بازی مســاوی
شد
به گزارش ایسنا ،سرمربی فجرسپاسی میگوید
این تیم و تراکتور در مقاطعی از بازی خوب بودند و
به همین دلیل به تساوی رضایت دادند.
علیاصغر کالنتری ،سرمربی فجرسپاسی شیراز
بعد از تساوی یک بر یک تیمش مقابل تراکتور گفت:
در نیمه اول ،تراکتور تا دقایق  ۳۰بهتر از ما بود .در
ادامه ما تغییر سیستم دادیم و شرایطمان بهتر شد.
از ابتدای نیمه دوم ،سوار بازی بودیم و تا موقعی که
گل زدیم ،شرایطتمان خوب بود .اگر تا دقیقه  ۹۰گل
نمیزدیم ،همچنــان بازی را تحت کنترل خودمان
نگه میداشــتیم .به نظرم به خاطر استرس بعد از

طارمی:

میترسم دوباره حرف بزنم ،مشکلدار شوم!

مهاجــم تیم ملی فوتبال ایران به حذف دو تیم مطرح ایران از لیگ قهرمانان آســیا واکنش
نشان داد.
به گزارش ایســنا ،با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آســیا دو تیم استقالل و پرسپولیس از لیگ
قهرمانان آســیا کنار گذاشته شدند و نمیتوانند فصل بعد در این رقابتها حاضر شوند .حذف این
دو تیم مطرح و پرافتخار با واکنشهای زیادی همراه بوده است.
مهدی طارمی ،مهاجم پورتو که خود سابقه حضور در تیم پرسپولیس را دارد ،در توییتی نوشت:
"میترسم دوباره حرف بزنم مشکلدار بشوم ولی واقعا حیف آسیا نیست که پرسپولیس و استقالل
با این همه سرمایه نمیتوانند در این رقابتها حضور داشته باشند؟"
طارمی در توییت خود درباره مصاحبه دراگان اسکوچیچ جنجال ساز شد و حتی در یک اردو نیز
به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نشــد .مشــکلی که البته حل و فصل شد و حتی سرمربی کروات
تیــم ملی فوتبال ایران اعالم کرد که این بازیکــن را برای دو بازی با عراق و امارات در انتخابی
جام جهانی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت کرده است.
به گزارش ایســنا ،کنفدراســیون فوتبال آســیا ( )AFCدر اطالعیهای از حذف اســتقالل،
پرســپولیس و گلگهر از فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا خبر داد .این اتفاق بعد از آن رخ داد که
 AFCقبل از اتمام سال  ۲۰۲۱در نامه به فدراسیون فوتبال از وجود نقایص در پرونده حرفهای
این ســه تیم خبر داده و خواستار ابطال مجوز حرفهای آنها و غیبت در لیگ قهرمانان آسیا شده
بود اما پنج روز برای ارائه اسناد و مدارک مهلت داده بود.
با ارسال مدارک و بررسیهای انجام شده که تا ششم ژانویه به طول انجامید ،این کنفدراسیون
از حذف قطعی سه تیم ایرانی خبر داده است.

واکنش فدراسیون تنیس به حضور پرحرف و حدیث
پسر وزیر سابق در کالس مربیگری

فدراســیون تنیس نسبت به حضور پر حرف وحدیث پسر مسعود سلطانیفر وزیر پیشین ورزش و
جوانان در کالس مربیگری درجه دو واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا ،فرزین ضیا آذری دبیر فدراسیون تنیس در مورد حضور پسر مسعود سلطانی فر
وزیر پیشــین ورزش و جوانان در کالس درجه دو مربیگری بیان کرد :افراد شرکت کننده در کالس
مربیگری درجه  ۲از طریق هیات استان تهران و البرز ثبت نام شده بودند و در لیستی که هیات تهران
ارائه داده بود نام او هم وجود داشــت .از نظر خود من اولویت با افراد دیگر هم بوده اســت اما بیش از
چهار سال بوده که نامبرده کارت مربیگری درجه  ۳خود را دریافت کرده است .کارت را هم در زمان
آقای شایسته رئیس پیشین فدراسیون دریافت کرده بود.
ضیا آذری در پاسخ به این پرسش که پسر وزیر پیشین ورزش و جوانان واجد شرایط برای حضور
در کالس مربیگری درجه  ۳بوده اســت؟ تصریح کرد :بله نام او در لیست انتظار هیات تنیس استان
تهران بود و شــرایط الزم را داشت .برای دریافت کارت مربیگری درجه  ۲شرایطی الزم است اینکه
فرد کارت مربیگری درجه  ۳خود را دریافت و چهار ســال هم از دریافت آن گذشــته باشــد .به زبان
انگلیســی مسلط باشد و ســابقه بازی حرفه ای داشته باشد .او شرایط دیگر را داشت در جام حذفی و
لیگ سال گذشته بازی کرده بود بنابراین جمع بندی هیات این بود که امکان حضور در کالس را دارد.
او ادامه داد :مســئله این اســت که این دوره کم برگزار می شود و به نظر خود من اولویت باید با
بازیکنان تیم ملی باشــد که شرکت کنند اما کمیته آموزش هیات ها تصمیم گیرنده نهایی هستند و
براســاس نظر فدراسیون نیســت که حاال افراد را کم و زیاد کنیم .تنها کاری که می توانستیم انجام
دهیــم این بود کــه یک دوره دیگر برگزار کنیم .واقعیت این اســت کــه کالس مربیگری درجه ۳
به  ۲خیلی کم در ایران برگزار شــده اســت از این رو تصمیم گرفته شد که دو دوره کالس مربیگری
درجه  ۲برگزار شود و هفته دوم آن هم شروع شده است.
دبیر فدراســیون در مورد اینکه پسر وزیر هزینه حضور در کالس ها را پرداخت کرده بود یا خیر و
اطالعی هم از این داشــتند که فرزند رئیس پیشــین ورزش و جوانان است؟ تاکید کرد :بله ،هزینه را
پرداخت کرده اســت و مانند بقیه در کالس بود و امتحان داد .من لیســت را که دیدم نامش بود اما
نمی دانستم پسر آقای وزیر است و بعدا متوجه شدم.

زدن گل ،بازیکنانم احساس کردند که هر طور شده
با کار دفاعی باید از گلشان محافظت کنند.
سرمربی فجرسپاسی شیراز با بیان اینکه تیمش
نباید روی ارســال از جناحین گل میخورد ،گفت:
تیــم ما بعد از دریافت گل ،دچار افت روحی شــد.
در کل در مقاطعی ما و یــک جاهایی هم تراکتور
بهتر بود که بازی در نهایت با تســاوی یک بر یک
تمام شد.
او درباره تحلیل رفتن انــرژی بازیکنان تیمش
و اســتفاده نشــدن از تعویــض ها در ایــن دیدار
گفت :ما میتوانســتیم پنج تعویــض انجام دهیم
اما بازیکنان جوانی داشــتیم که صالح ندانســتم
بازی کنند .در شــرایط کنونی ،فشار آوردن به این
بازیکنان جوان ،صالح نبود .ما بیشتر از بازیکنان با
تجربه اســتفاده کردیم .بازیکنان ما تا آخرین ذره
توان بازیکنانمان اســتفاده میکنیم .اگر در محوطه
 ۱۸قــدم ،محافظت بهتری انجام میدادیم گل هم
نمیخوردیم.
کالنتری درباره گل خوردن تیمش روی اشتباه
خط دفاعی گفت :وقتــی مدافع جلوتر از دروازهبان
اســت ،باید توپ را دفع کند ،خیلی ســخت است
کــه دروازهبان قاطی ماجرا شــود .این توپ را باید
مدافعان دفع میکردند .اگر توپ روی شــش قدم
بود ،میتوان گفت دروازهبان باید خارج میشد.
او درباره انتقال بازیهای تیمش به ورزشــگاه
پارس شــیراز از نیم فصل دوم گفت :خدا کند که
اســتادیوم پارس آماده شــود .جا دارد که از هیات
فوتبال شــیراز هم تشــکر کنم کــه واقعا زحمت
کشــیدند و قبل از بازی ،روی زمین چمن غلطک
انداختند .من هم شــرایط زمین پارس را شنیدهام
که هر بار تاریخی را برای آمادهسازی آن میگویند.
هر وقت این زمین آماده شــود ،به ورزشگاه پارس

میرویم.
زمین در حد بازی لیگ برتر نبود
ســرمربی تیم فوتبال تراکتور از زمین شیراز در
بازی با فجر انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،سولدو
در نشســت خبری پس از بازی با فجر سپاســی،
عنوان کرد :میدانستیم بازی با فجر برای هر  2تیم
مهم اســت .نیمه اول خیلی خــوب بازی کردیم و
موقعیتهای خوبی داشــتیم که به گل نرســیدیم.
حــدود  ۱۵دقیقه از نیمه دوم ،فجــر بازی بهتری
انجام داد .بازیکنان ما برای دقایقی افت کردند که
رقیب به گل رســید .در ادامه بازی در اختیار ما بود
و موقعیتهای زیادی خلق کردیم تا به گل برسیم
و مســاوی کنیم .تیم ما در مجموع نسبت به فجر
برتری داشــت و میتوانستیم سه امتیاز را به دست
بیاوریم.
ســولدو در خصوص اســترس بازیکنانش ،بیان
کرد :واقعا شــرایط زمین برای هر دو تیم ســخت
بــود و در حــد بازی لیــگ برتری نبــود و به هر
نحوی که شــده زمین باید بهتر باشــد تا بتوان در
آن بازیهای خوبی انجــام داد .چند بازیکن جوان
تراکتور به تازگی در لیگ برتر بازی میکنند و کمی
استرس دارند ،من در مجموع از عملکرد شاگردانم
راضی هستم.
سرمربی تراکتور درباره اینکه تیمش مقابل فجر
بازی خوبی داشت ،عنوان کرد :تمام تالش ما این
است که تیم پیشرفت کند .مقابل پرسپولیس بازی
خوبی داشــتیم و مستحق شکست نبودیم .در بازی
امروز هم بچهها خوب کار کردند و باید تالش کنند
این روند ادامه داشــته باشــد و بهتر شود .امسال
تراکتور باید فصل ســختی را پشــت سر بگذارد و
شاید به رتبههایی که سالهای قبل داشته نرسد.
در ادامه مســابقات هفته چهاردهم لیگ
برتر نتایج دیدارهای دیروز به شــرح زیر
است؛
* استقالل  - 3مس رفسنجان 2
* پرسپولیس - 1پدیده مشهد 1
* گل گهر  - ۱هوادار صفر
* پیکان  - ۱آلومینیوم ۱
* فجر سپاسی  - ۱تراکتور صفر ۱
* نساجی  -1ذوب آهن صفر
* سپاهان  - 2فوالد 1
* صنعت نفت آبادان  - 2نفت مسجدسلیمان
صفر
اســتقالل با ایــن پیــروزی ۳۲ ،امتیازی شــد
تا همچنان به صدر جدول تکیه بزند .بعد از استقالل
تیم های پرسپولیس با  ۲۹و سپاهان با  ۲۸امتیاز دوم
و سوم هستند.

فیروزجا پدیده شطرنج جهان در  ۲۰۲۱شد

با اعالم ســایت  chess.comعلیرضا فیروزجا به عنوان پدیده شطرنج جهان و نفر دوم
برترین شطرنج بازهای سال  ۲۰۲۱قرار گرفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از ســایت  ،CHESS.COMبعد از پایان سال  ۲۰۲۱میالدی
برترینهای شطرنج جهان معرفی شدند و علیرضا فیروزجا نیز در بخشهای مختلف حضور دارد.
در بخش برترین شطرنج بازهای جهان مگنوس کارلسن نروژی به عنوان برترین شناخته شد
و در جــای نخســت قرار گرفت .علیرضــا فیروزجا دوم شــد و ایان نپومنیچچی در رده ســوم
قرار گرفت.
در بخش پدیده ســال (ســتاره های آینده) علیرضا فیروزجا در رده نخســت قرار گرفت و به
عنوان پدیده ســال انتخاب شد .در این بخش نیهال سارین دوم شد و آندره اسیپنکو در رده سوم
قرار گرفت.

محمد پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای شد

وزیــر ورزش و جوانان طی حکمی ســیدمحمد پوالدگر را به عنوان معاون توســعه ورزش
قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان ،در حکم صادر شده از سوی حمید سجادی
آمده است:
جناب آقای سیدمحمد پوالدگر
نظر به تعهد ،تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان "معاون توسعه ورزش
قهرمانی و حرفه ای منصوب می شوید.
بــا توجه به منویات الهــی رهبر حکیم و فرزانه انقالب و تاکیدات ریاســت محترم جمهوری
اســامی ایران ،از جنابعالی انتظار می رود باتوجه ویژه به قانوان اهداف و وظایف وزارت متبوع،
در رعایت اصول "عدالت محوری"" ،انقالبیگری"" ،مردمداری"" ،پاکدســتی و فسادستیزی" و
"قانونمداری" دولت سیزدهم در سازماندهی امور فدراسیونها ،هیات های ورزشی و باشگاه های
ورزشی موجبات ارتقاع سطح کمی و کیفی فعالیت های ورزشکاران ،مربیان و خصوصا قهرمانان
را در عرصه های ملی ،آسیایی و جهانی را فراهم نمایید.
توفیق جنابعالی در انجام وظایف محوله را از درگاه ایزد منان خواستارم.

جهرم میزبان دور دوم مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال
کشور شد

رئیس ورزش و جوانان جهرم گفت :دور دوم مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال کشور گروه D
جنوب به میزبانی جهرم برگزار میشود.
عبدالرحیــم خداجــو در گفتگو با خبرنگار فارس در جهرم اظهار داشــت :میزبانی دور دوم از
مرحله اول مســابقات بسکتبال لیگ دســته اول و در گروه  Dجنوب کشور به شهرستان جهرم
واگذار شد.
وی بیان کرد :این رقابت ها از  ۲۸دی ماه  ۱۴۰۰در سالن شهید فرجام برگزار می شود.
خداجو با اشــاره به وضعیت تیم جهرم در این دوره از رقابت ها عنوان کرد :بسکتبالیست های
جهرم در دور رفت این مســابقات موفق شــدند با برتری برابر حریفان خود در صدر جدول گروه
 Dقرار بگیرند.
وی خاطرنشــان کرد :در گروه  Dتیم های رعد پدافند هوایی خوزستان ،خانه بسکتبال جهرم،
پاس بندرلنگه ،خانه بســکتبال تپنا بوشــهر و شهدای بندر ماهشــهر حضور دارند که با یکدیگر
به رقابت می پردازند.
رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم با اشــاره به اینکه این مســابقات بدون حضور تماشاچیان
برگزار می شــود ،عنوان کرد :متأســفانه به علت شیوع بیماری کرونا این بازی ها بدون تماشاگر
برگزار می شود.
به گزارش فارس ،دور نخســت ایــن رقابت ها از ابتدای دی ماه به مــدت  6روز به میزبانی
بوشهر برگزار شد.

جمعه سیاه فوتبال ایران؛ وقتی جای شاکی و متهم عوض میشود
ایرنــا :ژســت طلبکارانه بانیــان وضع موجود
در جمعــه ســیاه فوتبال ایــران یــادآور جمله
«عوض شــدن جای شــاکی و متهم» در گردباد
بحرانها است؛ در حالی که باید نسبت به شرایط
کنونی در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
به گــزارش ایرنا ،یکــی از پرتکرارترین کلید
واژههای مردم و سیاســیون در چند ماه گذشــته
پاســخگویی «بانیان وضع موجود» اســت ،این
پاســخگویی به خاطر عملکردی است که موجب
شــده تا مردم در حوزههای مختلف هر روز شاهد
شکلگیری یک بحران جدید باشند.
یکی از این بخشهــا ورزش ،به ویژه فوتبال
اســت ،فوتبالی کــه روز جمعه پرچمــداران آن
(ســرخآبیها) به صــورت رســمی از معتبرترین
تورنمنت قاره کهن کنار گذاشــته شدند تا دولت
در چهار ماه نخســت کاری خود شاهد یک اتفاق
بیسابقه در ورزش پرطرفدار فوتبال باشد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا از خردادماه سال ۱۴۰۰
به باشــگاه هــای ایران بــه ویژه اســتقالل و
پرســپولیس فرصت داده بود تا با رفع مشکالت
مورد نظر ،مــدارک نهایی خود را بارگذاری کنند،
اما با وجود گذشت بیش از  ۶ماه مدارک ناقص و
در نهایت ســرخآبیها از لیگ قهرمانان آسیا کنار
گذاشته شدند.
خط قرمز  AFCبر روی نام  ۲باشگاه بزرگ
ایرانی و کنار گذاشتن سرخآبیها از لیگ قهرمانان
آسیا موجب شکلگیری جمعه سیاه ورزش ایران
شد .شــرایطی که برای برخی از مدیران پیشین
فرصتی بود تا جای شاکی و متهم را عوض کنند.
مسووالنی که به جای فرار از پاسخگویی خود باید
پاســخگوی ابهامات و سوواالت مردم و هواداران
در مورد این بحران باشند.
ایــن بحران چگونــه رخ داد؟ و چــرا مدیران
پیشــین به جای پاســخگویی در جایگاه طلبکار
نشســتند؟ آیا مســووالن وزارت ورزش در دولت

گذشته به عنوان مالک  ۲تیم و مدیران قبلی این
 ۲باشــگاه پرطرفدار از این واقعیت بی خبرند که
کنفدراسیون فوتبال آســیا از خردادماه  ۱۴۰۰به
تیمهای ایرانی فرصت داده بود تا بتوانند ایرادهای
مورد نظر  AFCرا تا شــهریورماه برطرف کنند؟
چگونه آنــان با علم به این مشــکالت گامی در
جهت برطرف کردن آن برنداشتند؟
بیتردیــد منصوبــان وزارت ورزش در دولت
گذشــته ،خود بیش از هر کارشناسی آگاه هستند
که  ۶روز نخست دولت سیزدهم مصادف با زمان
پایــان اولتیماتوم  AFCبود؟ چــرا بانیان وضع
موجــود و طلبکاران امروزی که جای شــاکی و
متهم را عوض کردند ،واقعیت حذف سرخآبیها را
در شهریورماه به هواداران  ۲تیم اعالم نمیکنند؟
یکی از مهمترین ایرادهای کنفدراسیون فوتبال
آســیا موضوع مالکیت و بحث خصوصیســازی
اســت .برخی مدیران قبلی که امــروز تبدیل به
اپوزیســیون ورزش کشــور شــدند ،چرا نسبت
به شکســت پروژه خصوصیســازی که شــعار
هشت ساله آنان بود ســکوت کردند؟ ایرادهایی

که امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا آن را دستمایه
حذف سرخآبیها قرار داده از سال  ۲۰۱۶به صورت
کتبی به اطالع فوتبال ایران رسانده بودند؛ اما چرا
در پنج سال گذشته قدمی در جهت برطرف کردن
مشکالت این  ۲تیم پرطرفدار برداشته نشد؟
مالک  ۲باشــگاه بزرگ فوتبــال ایران ،وزارت
ورزش و جوانــان بود و هیات مدیره  ۲باشــگاه
جایی برای تجربه ورزی دوستان وزیر و معاونین
او بود .آیا در تذکرات پیشــین  AFCبه مالکیت
مشــترک این  ۲باشگاه اشاره نشده بود و اگر این
ایراد وجود داشته ،مسووالن وقت با چه راهکاری
از قوانین کنفدراســیون فوتبال آسیا عبور کردند و
به نوعی آن را دور زدند؟
همچنین مدیران عامل استقالل و پرسپولیس
باید پاســخگو باشند که در هشــت سال گذشته
درگیر چه پــروژهای بودند که تهیــه تیر دروازه
ذخیره برای آنان سخت بود؟
آنانی که امروز طلبکار هستند چرا این واقعیت را
انکار میکنند که وزارت ورزش دولت سیزدهم هم
در بحث تغییر مالکیت و هم در بحث شفاف سازی

مالی گامهای مهمی برداشته است؛ گامهایی که
با تغییــر مدیریتی همراه بود و موجب بازگشــت
آرامش به تیمها شد.
کســی در ورزش ایــران نمیتوانــد چشــم
بــر روی واگذاری تبلیغات محیطــی به تیمهای
لیــگ برتری ببندد و این مهم بــا دخالت وزارت
ورزش و جوانــان محقق شــد ،وزارتی که با نامه
خود به فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ موجب
شد تا تبلیغات محیطی به ســرخآبیها و یا سایر
تیمها واگذار و بخشــی از درآمد فوتبال از چنبره
سازمان لیگ خارج شود.
ژســت طلبکارانه بانیان وضع موجود در جمعه
سیاه فوتبال ایران راهبردی برای فرار از مسولیت
این بحران است.
متهمان وضع کنونی فوتبال ایران با فیگورهای
حــق به جانب به دنبال آن هســتند تا خود را در
اتفاقات کنونی فوتبال ایران بیتقصیر جلوه دهند،
این در حالی اســت که براساس قوانین مصوب و
دستورالعملهای کشور آنان باید نسبت به شرایط
کنونی در برابر نهادهای نظارتی پاســخگو باشند،
شــرایطی که حذف اســتقالل و پرسپولیس تنها
بخشی از آن است.
بخش دیگر آن به نامه سفارشــی وزیر ورزش
وقت به فدراسیون فوتبال بازخواهد گشت .نامهای
که موجب شــکلگیری «خســارت محض» در
قرارداد «مارک ویلموتس» ســرمربی سابق تیم
ملی فوتبال شد.
مطالبه کنونی جامعه ورزش از دولت ،مجلس
و نهادهای نظارتی آن اســت کــه اجازه ندهند
تا خســارت قرارداد ویلموتس بــه مانند قرارداد
گابریل کالدرون از بیتالمال پرداخت شود بلکه
ایــن نهادها با بازخواســت صاحبــان امضاهای
طالیــی در فوتبال ایــران ،آنــان را وادار کنند
تا نســبت به عملکرد خود در چند ســال گذشته
پاسخگو باشند.

تیم نکونام در سید یک آسیا و سپاهان در سید دو قرار گرفت
بعد از حذف اســتقالل و پرســپولیس از لیگ
قهرمانان ،سیدبندی جدید فصل جدید این رقابتها
تغییر کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از فوتی رنکینگ ،دو تیم
پرســپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا کنار
رفتند و به همین خاطر ســید بنــدی فصل جدید

رقابتها نیز با تغییراتی روبهرو شــد .بر این اساس
فوالد که در سید دو قرار داشت یک رده باالتر رفت
و جای پرسپولیس را در سید یک گرفت .همچنین
سپاهان نیز که قرار بود در پلی آف لیگ قهرمانان
شــرکت کند ،در ســید دو به جای فــوالد حضور
خواهد داشت.

سیدبندی فصل  ۲۰۲۲لیگ قهرمانان
آسیا:
سید  :۱الســد قطر ،الهــال عربستان ،فوالد
ایران ،الجزیره امارات ،الدحیل قطر
سید  :۲الفیصلــی اردن ،سپاهان ایران ،شباب
االهلی امارات ،الریان قطر ،الشباب عربستان

سید  :۳پاختاکور ازبکســتان ،الوحدات اردن،
بمبئی هند ،آهال ترکمنستان ،الجیش سوریه
ســید  :۴نیروی هوایی عــراق ،الغرافه قطر،
برنده پلی آف -برنده پلی آف
قرعهکشــی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲
روز  ۱۷ژانویه ( ۲۷دیماه) برگزار میشود.
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وزیر فرهنگ:

آماده کمک برای حل مشکل بیمه هنرمندان صنایعدستی هستیم
ایرنا :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
برای حل مشکل بیمه هنرمندان صنایعدستی
آمــاده کمــک بــه وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی هستیم.
بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی ایرنا،
رئیسجمهوری در جلسه (چهارشنبه  ٢۴آذر)
هیات دولت دســتورات موکــدی برای حل
مشــکالت حوزه صنایعدســتی صادر کرد و
قرار شــد با محوریت عزت ا ...ضرغامی وزیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و
هماهنگی محمدمهدی اسماعیلی و حجتا...
عبدالملکی وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی
و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مشــکل بیمه
هنرمندان صنایعدســتی و هنرهای ســنتی
پیگیری شود.
در همین چارچوب وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بیمه
هنرمنــدان صنایعدســتی و هماهنگی میان
ســه وزارتخانه میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدســتی ،تعاون،کار و رفاه اجتماعی و
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :این
موضوع را وزیر میراثفرهنگی در دولت دنبال
میکند ،البته با اقتضائاتی هم مواجه هستند.
عضو کابینه دولت ســیزدهم گفت :وزارت
میراثفرهنگــی باتوجه به تعــداد هنرمندان
متقاضی بیمه صنایعدستی میتواند امکانات
الزم را از دولــت بگیــرد ما هــم در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی آماده کمک هستیم.
ضرغامی وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی پیشتر گفته بــود :یکی از

فرزاد قائمی میگوید بیتهای مشــهور «چو ایران نباشد تن
من مباد /بدین بوم و بر زنده یک تن مباد» و «بســی رنج بردم
در این سال ســی /عجم زنده کردم بدین پارسی» از فردوسی
نیستند و به او منسوب شدهاند؛ او توصیح میدهد این بیتها از
کجا آمده و بین مردم معروف شدهاند.
این استاد دانشگاه و شاهنامهپژوه در گفتوگو با ایسنا درباره
بیتهای منسوب به فردوسی میگوید :ابیات الحاقی شاهنامه یا
ابیات منسوب به فردوسی را که در میان مردم بسیار مشهور شده
میتوان به دو بخش تقســیم کرد؛ بخشی از این ابیات ،ابیاتی
اســت که هیچ ربطی به شــاهنامه ندارد و دیگران آنها را در
قالب ابیات الحاقی به شاهنامه سرودهاند و به نسخههای متأخر
شــاهنامه افزوده شــده و بعد هم در زبان عام و خاص افتاده و
به عنوان بیت فردوســی شناخته شدهاند ،بخش دیگر بیتهایی
است که شاعران حتی شــاعران معاصر مانند حبیبا ...نوبخت
شــیرازی ،بر طریق و وزن و ســیاق بیت فردوسی سرودهاند و
به نسخههای شاهنامه هم الحاق نشده اما به دلیل کمبود دانش
عمومی به عنوان بیت فردوســی در زبان مردم راه پیدا کرده و
به همین شــکل تداوم پیدا کرده اســت .در سالهای اخیر که
فضای مجازی گسترش بســیار زیادی پیدا کرده ،ابیاتی به نام
فردوسی رد و بدل میشــود که حتی به طریق و وزن و سبک
و ســیاق ابیات او نیســت و ابیاتی اســت که کسانی در همین
سالهای اخیر ســرودهاند و به فردوسی نسبت دادهاند و عوام و
بعضا خواص به عنوان بیت فردوسی از آنها استفاده میکنند.
«چو ایران نباشد تن من مباد» از کجا آمده؟
او ســپس درباره بیت «چو ایران نباشــد تن من مباد /بدین
بوم و بر زنده یک تن مباد» توضیح میدهد :شــاید بشود گفت
یکی از مشــهورترین ابیات الحاقی به «شاهنامه» و منسوب به
فردوســی که قطعا سروده فردوسی نیســت این باید باشد ،اگر
بگوییم مشهورترین بیت «شاهنامه» در میان مردم است ،شاید
خطا نگفته باشیم« .چو ایران نباشد تن من مباد /بدین بوم و بر
زنده یک تن مباد» شــاید مشــهورترین بیت شــاهنامه باشد،
بیتی که از دســتکاری و ایجاد تحریفــی آگاهانه در یکی از
ابیات شاهنامه ایجاد شــده و چون شور ملی خاصی در شنونده
برمیانگیزد ،در دوره معاصر بســیار محبوب شده است .امروزه
از اکثر مردمی که درخواست میکنیم بیتی از شاهنامه بخوانند،
اولین بیتی که بر زبان میآورند ،این بیت است.
قائمــی در ادامــه درباره اینکه این بیــت از کجا آمده بیان
میکند :در داســتان «رستم و ســهراب» هجیر فرزند گودرز
مرزبــان مرز میان ایران و توران اســت و وقتی پهلوان تورانی
ناشــناس که بعد مشخص میشود سهراب فرزند رستم است به
ایران حمله میکند ،به جنگ او میرود و از او به سختی شکست
میخورد .ســهراب ابتدا قصد کشــتن او را دارد اما هجیر ِزنهار
طلب میکند و امان میخواهد .سهراب به شرط دادن اطالعات
از ســپاه ایران او را زنده نگه میدارد .وعده سهراب و هجیر در
یکی از صحنههای معروف شاهنامه محقق میشود .وقتی سپاه
ایران پیرامون دژ ســفید ،دژ مرزی ایران و توران ،که در تصرف
ســهراب است اردو زده ،ســهراب از هجیر میخواهد تا هویت
بخشهای مختلف این ســپاه را بر او آشــکار کند .اهمیت این
بخش از این حیث اســت که ما شکل قرار گرفتن سراپردههای
متفاوت و پرچمهای آنها و آرایشهای نظامی ســپاه ایران را
با جزئیات شــگفتانگیزی میبینیم ،صحنهای که مشابه آن در
شاهنامه یکبار دیگر و در ابتدای داستان «کیخسرو» در زمان
عرض کردن ســپاه ایران در مقابل کیخســرو ،البته با تفصیل
بیشتری دیده میشــود .در این صحنه هجیر تمام جزئیات را با
صحت به ســهراب گزارش میکند اال یک بخش ،آن بخش از
اردوگاه مربوط به رستم است ،زیرا رستم مهمترین پهلوان ایران
اســت و کسی که احتماال با سهراب پنجه در پنجه درمیافکند.
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مهمترین مشــکالت فعاالن صنایعدســتی
مســاله بیمه اســت که در حال حاضر برخی
بیمه شــده و برخی دیگر در نوبت بیمه قرار
دارنــد ،در تمام جلســات اداری ســطح باال
موضــوع و مشــکالت این حــوزه مطرح و
بررسی میشود رییس جمهوری هم در جلسه
هیأت دولت برای پیگیری این موضوع دستور
جــدی دادند اما هنوز به دلیل اینکه اعتبارات
تعریف نشده شاهد حرکت روشنی نبوده ایم،
اما قطع ًا این مشکل برطرف خواهد شد
به گزارش ایرنا ،در سال  ۱۳۸۸قانون بیمه
قالیبافان و صنعتگران صنایعدستی شناسهدار
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که
دولــت باید بهعنوان کارفرمــای صنعتگران
منفــرد ،آنهــا را بیمه کند که براســاس آن
تا تابســتان امســال ،حــدود  ۴۱هــزار نفر
صنعتگر صنایعدســتی تحت پوشــش بیمه

«چو ایران نباشد »...و «بسی رنج بردم»...
از کجا آمدهاند؟!

با وجود اصرار ســهراب برای شــناختن هویت رستم ،هجیر از
آشــکار کردن هویت او ســر باز میزند و او را پهلوانی چینی
کــه نامش را نمیداند ،معرفی میکند .هجیر دلیل پنهان کردن
واقعیــت را در درون خــود اینگونه تعبیر میکند که ســهراب
دنبال رستم اســت تا با انبوهی از ســپاهیان او را دوره کنند و
به ناجوانمردی او را بکشــند .به زبان امروز نگران ترور رســتم
اســت و با وجود اینکه ســهراب او را تهدیــد میکند که اگر
حقیقــت را از او پنهان کند ،جانش را میگیــرد ،هجیر با خود
میگویــد نمیتوانم در ازای جانم ،رســتم را که ســتون ایران
اســت به خطر بیندازم ،دیگر جان من و همه خاندانم چه ارزشی
دارد؟ در واقع سه بیت اســت که به این مضمون اشاره میکند

هویتطلبی در آن پررنگ است ولی جدا از داستان کاربرد ندارد.
در نتیجه این بیت مطابق نظر یکی از شاهنامهپژوهان معاصر،
ابوالفضل خطیبی احتماال محصول دستکاری یکی از شاعران
معاصر به نام نوبخت بوده و به این شکل تغییر پیدا کرده است؛
«نباشــد به ایران تن من مباد» تبدیل شده به «چو ایران نباشد
تن من مباد» .مصرع دوم «بر این بوم و بر زنده یک تن مباد»
هم با کلیت فضای شاهنامه در تناقض است .در ابیات فردوسی،
یک نفر میگوید من بمیرم که بقیه حفظ شــوند اما در این بیت
شــاعر میگوید ،اگر ایران نباشد هم من نباشم و هم هیچ کدام
از مردم ،یعنی سرزمین بر مردم سرزمین رجحان داده شده است
و این به هیچ وجه با وطندوستی مورد نظر فردوسی همخوان

و ابیــات را هجیــر در ذهن خود بیان میکنــد و در این ابیات
فردوســی ما را مهمان ذهن یک شخصیت کرده و دلیل هجیر
را بــرای پنهان نگهداشــتن حقیقت بر ســهراب بازگو میکند.
ابیات اینگونه است «اگر من شوم کشته بر دست اوی /نگردد
ســیه روز چون آب جوی /چو گودرز و هفتــاد پور گزین /همه
پهلوانان با آفرین /نباشــد به ایران تــن من مباد /چنین دارم از
موبد پاک یاد» (بر مبنای تصحیح «شــاهنامه» خالقی مطلق،
جلد  ،۲ص  ،۶۶شماره ابیات  ۵۹۷تا  )۵۹۹چنانچه واضح است،
بیت آخر ،با بیت پیشــین موقوفالمعانی و مقدمه دستکاری و
ساختن بیت مشهور شده است.
این اســتاد دانشــگاه ادامه میدهد :هجیر میگوید اگر نیای
بــزرگ من گــودرز با هفتاد پســر و نوه و نبیــرهاش که همه
پهلوانان ستودنی هستند ،قرار اســت نابود شوند ،بگذار من نیز
نباشــم و تن من مباد و این َدستان را از موبد پاک به یاد دارم،
گویا تمثیلی یا به زبان «شــاهنامه» َدستانی را از زبان یک موبد
یا روحانی دینی یاد میکند و مطابق این َدســتان اگر کشور به
خطر بیفتد ،جان یک انســان در مقابلش چه ارزشی دارد .قطعا
ابیات جنبه ملی دارد و کاربردشــان هم در شــاهنامه جنبه ملی
دارد ،هجیــر در جایی جان خود را دارد بــه خطر میاندازد تا از
کیان ســرزمینش دفاع کند .علت این اســت ،چون جان رستم
به عنوان تنها ســدی که در مقابل دشمن ،یعنی سهراب است،
بــه خطر میافتــد ،هجیر تصمیم میگیرد خــودش را به خطر
بینــدازد و رســتم را به خطر نیندازد .بیت کامال ملی اســت و

نیست و قطعا این بیت مشهور ،بیت فردوسی نیست و مضمون
آن هم از مضمونی که در ابیات فردوسی وجود دارد ،فرسنگها
فاصله گرفته است.
از کِی «بســی رنج بردم در این سال سی» وارد
شاهنامه شده؟
قائمی همچنین درباره بیت «بســی رنج بردم در این ســال
ســی /عجم زنده کردم بدین پارسی» میگوید :این بیت اگر از
بیت قبلی که دربارهاش صحبت کردیم ،مشــهورتر نباشد ،کمتر
مشــهور نیست .شــاید این دو بیت را بتوان مشهورترین ابیات
الحاقی شــاهنامه نامگذاری کرد ،این بیــت با بیت قبل تفاوتی
دارد؛ همانطور که گفتم ابیات الحاقی منســوب به فردوســی
دو دستهاند؛ برخی از دستکاری ابیات فردوسی به وجود آمدهاند
مانند بیت قبل و برخی هم ابیات جدید هســتند که دیگران به
ابیات فردوســی اضافه کرده و به او نســبت دادهاند .این بیت از
این دســت است« .بســی رنج بردم در این سال سی» با وجود
شهرتش در نســخههای کهن شــاهنامه وجود ندارد؛ از میان
 ۱۱نســخه کهنی که در تصحیح شــاهنامه دکتر خالقی مطلق
به عنوان نسخ درجه اول و بنیادی در متن اصلی مورد استفاده قرار
گرفته ،هیچکدام این بیت را ندارد .اولین نسخههای «شاهنامه»
که این بیت را نقل کردهاند متعلق به سده هشتم و نهم هستند.
میشــود گفت از میانه سده هشتم به بعد این بیت به نسخهای
از شــاهنامه راه پیدا کرده و متعاقبا در نســخههای دیگری نیز
دیده شــده اما انتهای قرن نهم ،نســخههایی کــه این بیت را

این قانون قــرار گرفتند .از ســال  ۱۳۹۳تا
 ۱۳۹۷متأســفانه این موضوع متوقف شد و
در اواخر ســال  ۱۳۹۷پس از پنج سال توقف
با تالشهای فراوان دوباره با تأمین اعتباری
که انجام شد ،این روند آغاز و تعداد  ۸۱۲نفر
صنعتگر جدید تحت پوشش بیمه برای مدت
یک سال قرار گرفتند.
همچنیــن  ۴هــزار نفــر از صنعتگران و
هنرمندان صنایع دستی کشور تحت پوشش
صنــدوق بیمه کشــاورزان و روســتاییان و
عشــایر قرار داشــتند و سال گذشــته هم با
موافقــت دولت  ۱۵۰هزار نفــر از هنرمندان
و صنعتگران صنایعدســتی مشمول پوشش
بیمهای این صندوق شدهاند.
از طرفی با وجود شــرایط ســخت دوران
کرونا در سال  ،۱۳۹۹وزارت میراث فرهنگی
با تأمین اعتبار الزم شــرایط تمدید بیمهای
این صنعتگــران را فراهم کرد و در نیمه اول
ســال  ۱۴۰۰هم با پیشبینی و تأمین اعتبار
الزم در مرحلــه اول تعداد ۲هزار و  ۳۳۲نفر
صنعتگر جدید شناسایی شدند که با همکاری
سازمان تأمین اجتماعی و احراز شرایط ،قرار
شــد از اول مرداد تحت پوشــش بیمه قرار
گیرند و برای نیمه دوم امسال نیز بیمه شوند.
حوزه صنایعدســتی و هنرهای ســنتی با
بیش از  ٢.۵میلیون هنرمند ( ۵۰۰هزار هنرمند
ثبت و شناســایی شــده و بیش از  ۲میلیون
هنرمند آزاد) با حدود  ٣٠٠رشته متنوع ثبت شده
از محورهــای اصلــی تولید و اشــتغال و از
مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

دارند بســیار انگشتشمارند اما از قرن دهم به بعد این بیت در
نسخههای شاهنامه فراوان دیده شده و هم در زبان خاص و عام
افتاده اســت که جزو ابیاتی اســت که در بســیاری از نسخهها
به هجونامه جعلی منســوب به فردوســی نیز اضافه شده است.
چرا «بســی رنج بردم در این ســال سی» برای
شاهنامه نیست؟
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان میکند :این بیت به دو دلیل
قطعا سروده فردوسی نیست؛ اوال عدم وجود آن در نسخ کهن و
معتبر شاهنامه و ثانیا وجود واژه «عجم» در این بیت .این واژه در
زبان عربی اصالتا به معنای گنگ و الل اســت و در مقابل عرب
به کار میرود ،عرب به معنای زبانآور و فصیح است .در حقیقت
اعراب با توجه به تعصبی که به زبان خود داشتند ،از هرکس که
به زبانی غیرعربی صحبت میکرد ،بــا این تعبیر یاد میکردند.
مشــابه این تعبیر در میان اغلب اقوام نسبت به اقوام متفاوتی که
خصوصا با آنها تخاصم داشتند ،دیده میشود مثال واژه «بربر»
میان یونانیهــا و واژه «تازی» در میان ایرانیان که هر دو مورد
برای اقوام بیگانه و به ویژه دشمنان آنها به کار میرفت .در مورد
اول یونانیــان ایرانیان را بربر میخواندند و در مورد دوم ایرانیان
اعراب را تازی میخواندند ،اما با توجه به برخورد نزدیک ایرانیان
و اعراب به ویژه بعد از اســام ،واژه عجم بیشــتر برای ایرانیان
به کار رفت تا جایی که به تدریج به معنای ایرانی در فارســی و
عربی جایگزین شد ،تا حدی که از سدههای ششم و هفتم به بعد
واژه عجم در حالی به معنای ایرانی به کار میرفت که دیگر جنبه
تحقیرآمیز گذشــته خود را از دســت داده بود و شاعری که این
بیت را ســروده قطعا با چنین ذهنی به واژه عجم نگاه میکرده
و در بیتی که بیت پارســیگرایانه و ایرانگرایانهای است ،از این
واژه استفاده کرده اســت .ولی احتماال در روزگار فردوسی هنوز
خواص به معنای منفی این واژه وقوف داشتند و به همین جهت
فردوسی این واژه را در شــاهنامه حتی یکبار استفاده نکرده و
میتوان آن را در میان ابیات الحاقی پیدا کرد و قطعا این بیت نیز
سروده فردوسی نیست.
فردوسی زنستیز و نژادپرست نیست
قائمــی در پایان بیان میکند :ابیات زیــادی در میان مردم
وجود دارد که سروده فردوسی نیست؛ برخی معتقدند شاید نباید
وقتی بیتی تا این حد مشــهور است نســبت به اصالت آن در
ذهنیت مردم تشــکیک ایجاد کرد اما این حرف ،حرف درستی
نیســت خصوصا وقتی میفهمی خیلی از این بیتها مضمونی
دارد که در تضاد با اصل مضمونی «شــاهنامه» فارســی است؛
ابیاتــی که بعضا ضد زن یا نژادپرســتانه هســتند ،ابیاتی مانند
«زن و اژدها هر دو در خاک بِه  /جهان پاک ازین هر دو ناپاک به»
که بیت بســیار ناشایستی است و در هیچ نسخه معتبری نیست،
این بیت اول بار در قرن نهم به نســخهای از «گرشاسپنامه»
الحاق شده و بعدها در نســخههای شاهنامه هم توسط کاتبان
ضدزن به فردوسی انتساب پیدا کرده است یا بیت عربستیزانه
«ز شیر شتر خوردن و سوسمار /عرب را بدان جا رسیده است کار/
کــه تاج کیانی کند آرزو /تفو بر تــو ای چرخ گردون تفو» این
بیت هم در هیچکدام از نســخههای کهن شاهنامه وجود ندارد
و ضمن اینکه واژههایی مانند «تفو» به کار رفته که در شــمار
واژههای «شــاهنامه» نیست .ابیات دیگری مشابه این ابیات در
زبان خاص و عــام وجود داد که آگاهی بخشــیدن درباره این
بیتها کمک میکند ذهنیتهای غلطی که نسبت به فردوسی
در آرای عمومی وجود دارد و این روزها به وسیله فضای مجازی
به ســرعت در حال تکثیر اســت ،اصالح شود و مردم فردوسی
حقیقی را بشناسند؛ شاعر آزادمردی که بدون هیچ تعصب جنسی
و نژادی و یا حتی مذهبی آرزوی تعالی و خوشبختی سرزمینش
را از بن دندان جستوجو میکرده و زندگیاش را وقف این کار
کرده است.

صفد   ر د   وام

شكوه وصال

يادى از دكتر نورانى وصال
اگر ســرى به حيــاط خلوت حافظيه زده باشــيد در
محوطه مقبــره بزرگان ادب و هنر ،جلوه آرامگاه مرحوم
دكتر وصال با خوشنويســى اســتاد مجيد چيزفهم قابل
توجه عابران است.
مرحوم دكتر عبدالوهاب نورانى وصال شيرازى استاد
فقيد دانشگاه شيراز با انجام تحقيقات بزرگ و گرانمايه ادبى
نظير" مصيبت نامه عطار نيشابورى" " ،تذكره هزار مزار"
كه ترجمه ش ّداالزار ( مزارات شيراز ) و نوشته عيسى بن
جنيد شيرازى و ده ها اثر ارزشمند ديگر از جمله محققان
و اساتيد برجسته ادب هم  روزگار ما به شمار مى رود.
سر دودمان خاندان وصال شيرازى به نام محمد شفيع
فرزند ميرزا اســماعيل ،معروف به ميرزا كوچك در عهد
قاجار در تاريخ شرح فراوان آمده است.
به قولى هم " وصال ،ملك الشــعراى دربار فتحعلى
شــاه قاجار بــوده .وى همچنين در صحافى ،نقاشــى،
تذهيب و طالكارى اســتاد زمان خود به شمار مى رفته:
معروف است قرآنى را كه صفحات آن را با طالى الوان
و رنگارنگ نگاشــته و صحافى و تذهيب و نقاشى نموده
بود ،در ســام نوروزى به شاه وقت فتحعلى شاه تقديم
كرده ،شــاه پس از مشــاهده كتاب به او گفت :وصال؛
هر گونه كار ظريف و هنرى از دست تو ساخته است١"...
اما مرحوم عبدالوهاب نورانى وصال نواده آن شــاعر
معروف دوره قاجار در سده اخير با نگاشته هاى برجسته
ادبــى و هنرى يكى از محورهاى علمــى ،ادبى معاصر
به شمار مى رود.
حكايت زندگى ايشان نيز با فرازو نشيب هايى همراه
بــوده ازدواج آن مرحوم با زنده يــاد طاهره صفار زاده از
شاعران نوسرا در حوزه شــعر آئينى در دهه پايانى عمر
نيز خواندنى است؛ جالل صفارزاده برادر طاهره صفارزاده
 ٤آبان ماه  ١٣٨٩در گفتگويى با روزنامه شرق چنين بيان
كرده اســت :دكتر عبدالوهاب نوراني وصال نوه وصال
شيرازي اديب و عارف يكي از خواستگاران پر و پاقرص
دكتر صفارزاده بود .وي حتي قبل از ازدواج ناموفق زنده ياد
صفارزاده به ايشــان درخواست ازدواج داده بود اما پاسخ
منفي بود .جالب اســت كه با گذشت سال ها اين عشق
از گرد فراموشــي مصون ماند تا در نهايت در حالي كه
ديگر ســني از هر دو آنها گذشــته بــود ،نوراني وصال
پاســخ مثبتي را كه سال ها منتظرش بود ،دريافت كرد.
نوراني وصال در ابتدا اســتاد طاهره بود و همان دوران
دانشــجويي هم به خواستگاري اش آمده بود اما طاهره
مي گفت او ثروتمند اســت و مــي خواهد ثروتش را به
رخ ما بكشــد و ...خالصه نشد .اين بنده خدا هم سال ها
صبر كرد و با اينكه آدم متمولي بود و موزه و باغ بزرگي
داشت ،ازدواج نكرد تا باالخره با طاهره وصلت كرد .البته
طاهره كه دنبال دغدغه هــاي مذهبي اش بود ،اعتنايي
به اشياي قيمتي موزه دكتر نوراني وصال در شيراز نمي
كرد ...تا اينكه در نهايت به شــهرك اكباتان آمدند و بعد
هم در تجريش ساكن شدند".
تبحــر كافى بر
مرحــوم دكتر وصــال عالوه بــر ّ
زبــان و ادبيات فارســى از ذوق وافر شــاعرانه اى نيز
برخوردار بــود؛ چنانكه دكتر محمود طاووســى در اين
باره مى نويســد" :كالس هاى درس اســتاد مشتاقان
فراوانى داشــت و بايــد گفت كه جلســات درس وى
همواره مملو از دانشــجويان مشــتاق بود ...در كالس
هاى تخصصى آنگاه كه ايجــاب مى كرد قصيده هاى
طوالنى شــاعران بزرگ را كــه گاه فراتر از يكصد بيت
بــود ،از حفظ مى خواند و همه را حيرت زده مى كرد٢".
اقدامات ادبى مرحــوم دكتر نورانى وصال با تكاپويى
گســترده در اختيار دوســتداران فرهنگ و ادب قرار مى
گيــرد اما اثر واپســين آن مرحوم " ديــوان حافظ " با
تصحيح و تحقيق و مقدمه دكتر سيد محمدرضا جاللى
نائينى ،در ســال  ١٣٧٢به وسيله نشــر نقره و انتشارات
سخن تهران بود .اين ديوان ،بر اساس نسخه هاى مورخ
 ٨٢٤ ،٨٢٣ ،٨٢١ ،٨١٣و  ٨٢٧هجرى قمرى بوده است.
او نيز چون اجداد شاعرش اشعار بسيارى در منقبت و
مرثيه ائمه اطهار سرود و خوب يادم هست در آن هواى
بارانى پســين زمستانى شيراز در دى ماه سال  ١٣٧٣كه
آئيــن ترحيم آن مرحوم در ســالن جنوبى حرم حضرت
شاهچراغ (ع) برگزار شــد ،دكتر منصور رستگار فسايى
كه از شاگردان برجســته دكتر وصال شيرازى محسوب
مى شود با تسلط كافى قصيده معروف اين اديب برجسته
زائران ورود به حرم آن حضرت بسيار آشنا و
كه در نگاه
ِ
چشم نواز است را قرائت كرد:
ای قبله بارگاهت از رفعت با عرش برین برابری کرده
نور تو فروغ زهره را بازار خالی ز هجوم مشتری کرده
ای کشتی خاندان عصمت را با تقوی خویش لنگری کرده
هر روز مکان و آستان تو خلقی به امید یاوری کرده
مانند حسین ،سرو ِر احرار در عرصه دین دالوری کرده
منابع:
 -١جلدها و قلمدان هاى ايرانى ،احسانى محمد تقى
ج  ٢انتشارات امير كبير١٣٨٢ص ٣٨و ٣٩
 -٢مجموعه اشــعار و مقاالت ادبى دكتر عبدالوهاب
نورانى وصــال به كوشــش دكتر عبدالكريــم وصال،
صهباى دانش ١٣٩٣ ،ص ٣٥

