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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس منصوب شد
امواج مخاطب ربا
اسماعیل عسلی
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دیدار «مورا» با مذاکره کننده
ارشد ایران
انریکـه مـورا هماهنـگ کننـده کمیسـیون مشـترک برجـام روز دوشـنبه
در ادامـه رایزنیهـای فشـرده دیپلماتیـک در چارچـوب هشـتمین دور
مذاکـرات رفـع تحریمهـا با علـی باقری مذاکره کننده ارشـد ایـران دیدار
کرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،ایـن دیـدار در هتـل کوبـورگ ویـن برگزار شـد کـه این
روزهـا میزبـان جلسـات دیپلماتهـای ارشـد گـروه  ۴+۱و ایـران اسـت.
باقـری کـه سـاعاتی پیـش وارد هتل شـد ،بـا میخائیـل اولیانـوف مذاکره
کننـده ارشـد روسـیه نیـز دیـدار کرد.
جزئیاتـی دربـاره محتـوای دیدارهـا در دسـت نیسـت امـا رفـت و آمـد
هیاتهـا در روزهـای اخیـر افزایـش یافتـه و گفتـه میشـود کـه
گفتوگوهـا در مسـیر رو بـه جلـو ولـی محتاطانـه پیـش مـیرود.
جمهـوری اسلامی ایـران ،اعالم کـرده اسـت در صورت حصـول توافق
در ویـن ابتـدا طـرف خـارج شـده از توافـق سـال  94بایـد تحریمهـا را
بـردارد و پـس از انجـام راسـتی آزمایـی ،اقدامـات هسـتهای ایـران در
چارچـوب توافـق برجـام صـورت خواهـد گرفـت.
ایـران تاکیـد دارد هرچقـدر طـرف مقابـل آمادگـی جدیتـری بـرای لغـو
تحریمهـا داشـته باشـد و اراده جـدی تـری بـرای پذیـرش سـاز وکارهای
مـد نظـر جمهـوری اسلامی ایـران در لغـو تحریمها داشـته باشـد زمان
دسـت یابـی بـه توافـق نهایـی کوتاهتـر خواهد شـد.

طـی حکمـی از سـوی وزیـر ورزش و جوانـان حیـدر صفرپـور بـه عنـوان سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانـان
اسـتان فـارس منصـوب شـد .بـه گـزارش خبرگزاری فـارس از شـیراز ،با حکم سـیدحمید سـجادی وزیـر ورزش
و جوانـان حیـدر صفرپـور بـه عنـوان سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانـان فـارس منصـوب شد.مراسـم تکریم و
معارفـه مدیـرکل سـابق و سرپرسـت جدیـد اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان فارس دیـروز با حضور دکتـر بنیامین
شـکوه فر معـاون حقوقـی ،مجلـس و امـور اسـتان هـا ،خسـرو قمـری مدیـرکل امـور اسـتانهای وزارت ورزش و
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جوانـان فـارس در محـل سـالن آمـوزش پایـگاه قهرمانـی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس برگـزار گردیـد ...
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دکتر «مهتاب معمارپور» اعالم کرد :دکتر «یونس قاسمی» در رشته
بیوتکنولوژی دارویی در می  ۲۰۲۱میالدی ،دکتر «علی اکبر اسدی پویا»
رشته صرع در جوالی  ۲۰۲۱میالدی و دکتر «امیدرضا فیروزی» در رشته
فارماکولوژی در نوامبر  ۲۰۲۱میالدی ،سه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز هستند که موفق به قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران
ُ
پر استناد یک درصد برتر دنیا در سال گذشته میالدی شده اند.

 ۳عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز در فهرست پژوهشگران برتر جهان
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نخستین پیست موتور سواری شیراز
در منطقه پنج به بهره برداری میرسد
تجهیز تصفیهخانه فاضالب شیراز
توسط شرکت دانش بنیان داخلی
3

تقویت گشتهای بازرسی در فارس
4

فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد؛

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
مقرر کرد؛

کشف محموله قاچاق سالح
و مهمات در فارس

دستگاههای اجرایی
زیرساختهای تامین
مالی زنجیرهای
2
را فراهم کنند

دیدار امیرعبداللهیان
با همتای عمانیاش

محسنی اژهای تأکید کرد؛

رسیدگی به پرونده
هواپیمای اوکراینی
بادقت و سرعت بیشتر
نسبت به قبل
2

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت :برگـزاری دور
آتـی مذاکـرات ایران و عربسـتان به میزبانـی عراق در
دسـتور کار است.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـت خارجـی ایرنـا ،سـعید
خطیب زاده روز دوشـنبه در نشسـت خبری سخنگوی
وزارت امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار
ایرنـا ،در مـورد زمـان برگـزاری دور پنجـم مذاکـرات
بـا عربسـتان و اینکـه آیـا مواضـع عربسـتان نسـبت
بـه لبنـان و حزباللـه تاثیـری در مذاکـرات داشـته
اسـت ،گفـت :گفتوگوهـای ایـران و عربسـتان
بـه میزبانـی عـراق در دسـتور کار اسـت و مـا تلاش
کردیـم بهرغـم پروندههـای اختالفـی کـه وجـود دارد،
بـر مبنـای مصلحـت فاصلهگـذاری در نقـاط مختلف،
بـا صراحـت و تلاش ،روابـط پایـدار و گفتوگوهایمان
را ادامـه دهیـم.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه در
موضـوع لبنـان ،طرفهـای خارجـی سـعی میکننـد
در ایـن کشـور دخالـت کننـد ،افـزود :همـه بایـد بـه

بیش از  200هزار نفر در استان فارس در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند
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خطیبزاده:

برگزاری دور آتی مذاکرات ایران و عربستان در دستور کار است
حاکمیـت بومی اقـوام احتـرام بگزارنـد .جمهـوری
اسلامی ایران تلاش میکنـد تـا همافزایی بیشـتری
میـان گروههـای لبنانـی شـکل بگیـرد.
خطیـب زاده همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره
اظهـارات جـک سـالیوان در خصـوص تحریمهـای
جدیـد ایـران علیـه مقامـات آمریکایـی گفـت :ایـاالت
متحـده عـادت کـرده کـه یک جانبـه تحریـم کـرده و
فشـار بگـذارد و عـادت نـدارد در روابـط بینالملـل در
موضـع برابـر صحبـت کنـد .بایـد عـادت کنـد کـه بـا
قواعـد آمـره بینالمللـی نمیتوانـد بـه عنـوان قواعـد
داخلـی خـود رفتـار کنـد .آن چـه در شـامگاه  ۱۳دی
رخ داد جنایـت جنگـی و آشـکار علیـه اتبـاع بلندمرتبه
ایرانـی بـود.

وی خاطرنشـان کـرد :جمهـوری اسلامی ایران
عاملان ،آمـران و مباشـران و آنهایـی کـه در ایـن
جنایت آشـکار دسـت داشـتند پیگیـری قضایی خواهد
کـرد و تـا زمانـی بـه پیشـگاه عدالـت نیاینـد ،از هیـچ
تالشـی فروگـذار نخواهـد کـرد.
بـه گفتـه ایـن دیپلمـات کشـورمان ،تنهـا فایـده ایـن
اظهـارات از سـر نگرانـی ایـن اسـت کـه ما آنهـا را هم
ِ
در ایـن جنایـت همدسـت مرتکیبـن آن در نیمـه شـب
 ۱۳دی مـاه میدانیـم .نـه می بخشـیم نـه فرامـوش
می کنیـم و بـا تمامی تلاش خودمـان جنایـت آمریـکا
در آن نیمـه شـب را پیگیـری می کنیـم.
خطیـب زاده در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری دربـاره
حضـور هیأتـی از عربسـتان در ویـن ،گفـت :ایـن

شناسه آگهی1252910 :

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا
از سال آینده و دسترسی
به بازار  ۱۰میلیارد دالری

مالقاتهـا محـدود بـه عربسـتان نیسـت و تمـام
کشـورها در ویـن رفـت و آمـد میکننـد ضمـن اینکـه
ایـن رایزنیهـا مربـوط بـه امـروز و دیـروز نیسـت و در
گذشـته نیـز چنیـن اتفاقاتـی رخ مـیداد.
وی اضافـه کـرد :تمامی کشـورها از جملـه
عربسـتان سـعودی بر اساس خواسـت دوجانبه و ملی
بـه ویـن سـفر میکننـد .ایـن مالقاتهـا و مذاکـرات
دوجانبـه از زمـان برجـام نیـز بـه شـکل حضـوری یـا
تلفنـی وجود داشـته اسـت.
ایـن دیپلمـات کشـورمان همچنیـن بـا اشـاره به سـفر
وزیـر امـور خارجـه بـه عمـان گفـت :سـفر وزیـر امـور
خارجـه بـه عمـان یـک روزه اسـت و ممکـن اسـت که
سـفر بـه یکی دیگر از کشـورهای حاشـیه خلیج فارس
بـه ایـن سـفر افـزوده شـود و تـا عصـر در ایـن زمینـه
اطلاع رسـانی میشـود.
خطیـبزاده همچنیـن در مورد مشـکالت حقابه میان
ایـران و افغانسـتان هـم گفـت :در دیـدار روز گذشـته
در مـورد حقابـه ایـران ،گفتوگو هـای موثری داشـتیم
و کمیسـرهای عالـی آب در مـورد گفـت وگـو خواهیـم
کرد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره سـفر هیـأت طالبـان
بـه تهـران ورایزنیهـای ایـن هیأت در تهـران ،گفت:
وضعیـت امـروز افغانسـتان دغدغـه بـزرگ جمهـوری
اسلامی ایران اسـت ،سـفر هیـأت افغانسـتانی در
چارچـوب ایـن دغدغههـا بـوده اسـت.
خطیـب زاده همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال خبرنگاری
مبنـی بـر دیـدار اسـماعیل خـان و احمـد مسـعود بـا
امیرخـان متقـی بیـان کـرد :ایـران میزبـان گروههای
مختلـف افغانسـتانی اسـت و در ایـن سـفر هـم ایـران
میزبـان ایـن گفتوگوهـا بـوده و گفتوگوهـای خوبی
بیـن ایـن رهبـران انجـام شـده و امیدواریـم نتیجه آن
آینـده درخشـانی بـرای مردم افغانسـتان باشـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه اضافـه کـرد:
گفـت و گوهـای بسـیار خوبـی صورت گرفـت و تالش
شـد در مـورد همکاریهـای مالـی پولـی ،بانکـی
و تعاملات و همچنیـن تجـارت در حـوزه انـرژی و
سـوخت ،توافقـات در حـوزه اجرایـی شـدن نزدیـک
شـود کـه ایـن سـفر هـم بسـیار موفـق بـود و از تالش
بـرای ایجـاد دولـت فراگیـر اسـتقبال شـد.
خطیـبزاده همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد

* پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت برق
* سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی ماشین آالت ،یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب
* نهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ،اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی

با اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا (استعالم تزریق واکسن کرونا جهت ورود به سالن ها)

موضـع وزارت خارجـه در مورد طالبـان گفت :در نقطه
بـه رسـمیت شـناختن طالبـان قـرار نداریم.
وی دربـاره مشـخصهها و مولفه هایـی کـه میتوانـد
بـه شناسـایی دولت جدیـد در افغانسـتان منجر شـود،
گفـت :هـم در ایـن مالقـات و هـم در اظهـارات قبلی
گفتـه شـده اسـت کـه شناسـایی چیـزی اسـت کـه
هیـأت حاکمـه سرپرسـتی امـروز افغانسـتان بـا رفتـار
مسـئوالنه خـود و آن مولفههـا و مشـخصاتی کـه
بایـد بـه منصـه ظهـور برسـد را به دسـت خواهـد آورد.
شناسـایی چیـزی نیسـت کـه بـه آنهـا اعطـا شـود باید
خودشـان را بـه دسـت بیاورنـد.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی همچنیـن دربـاره
سـفر معـاون وزیـر خارجـه کـره جنوبـی به ویـن گفت:
سـفر معـاون وزیـر خارجـه کـره ،بـه ابتـکار خـود آنهـا
بـوده اسـت و بدهیهـای کـره جنوبـی ربطـی بـه
گفتوگو هـای ویـن نـدارد و کـره بایـد موظـف بـه
پرداخـت بدهی هـای خـود بـه ایـران هسـت.
نمیشـود طـرف مقابـل الکپشـتی حرکـت
کنـد مـا بـا سـرعت نـور
خطیـبزاده همچنیـن در مـورد مذاکـرات ویـن ،گفت
آنچـه در ویـن امـروز اتفـاق میافتـد تلاش تمـام
طرفهـا بـرای رسـیدن بـه یـک نتیجـه پایـدار اسـت.
بـه نقاطـی رسـیدهایم کـه به مـا نشـان خواهـد داد که
آیـا طـرف مقابـل اراده الزم را دارد یـا نـه .نمیشـود که
طـرف مقابـل بـا سـرعت ال کپشـت حرکـت کنـد و ما
بـا سـرعت نور.
ایـن دیپلمـات کشـورمان در مـورد حضـور برخـی
هیأتهـا در ویـن ،گفـت :وزارت امور خارجه مسـوول
اطلاع رسـانی دربـاره حضـور برخـی کشـورها در وین
نیسـت.
خطیـبزاده در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره توافـق موقت
اظهـار کـرد :مـا بـه دنبـال یـک توافـق پایـدار و قابـل
اتـکا هسـتیم و هیـچ توافقـی کـه ایـن دو مولفـه را
نداشـته باشـد ،در دسـتور کار مـا قـرار نـدارد.
وی تصریـح کـرد :همـه بایـد تالش کنیم کـه مطمئن
شـویم بازگشـت آمریـکا بـه برجـام همـراه بـا اخـذ
تضامیـن الزم و راسـتی آزمایـی اسـت و همچنیـن
چرخـهای از رفـع تحریمهـا که وفـق برجام بایـد انجام
میشـده ،بـه طـور موثـر انجـام میشـود کـه اینهـا بـا
هیـچ توافـق موقتـی حاصـل نمیشـود.
زمان 21 :تا  24دی ماه 1400
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سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوال
دیگـری دربـاره مذاکرات ویـن گفت :گفـت و گوهای
وین صرفا حول اطمینان از بازگشـت مسـئوالنه کامل
و قابـل راسـتیآزمایی ایـاالت متحـده بـه برجام اسـت
مـا هیـچ موضـوع دیگـری را فراتـر از برجـام در هیـچ
کـدام از گفـت و گوهـای خـود در ویـن نـه مطـرح
کردیـم و نـه میپذیریـم کـه مطـرح شـود و دربـاره آن
صحبـت شـود.
خطیـبزاده یادآورشـد :ایـران و ایـاالت متحـده از
طریـق متـن مکتـوب غیـر رسـمی نظرات خودشـان
را در چهـار موضـوع رفـع تحریـم ،اطمینـان از رفـع
موثـر تحریمهـا ،تعهـدات هسـته ای ،راسـتی آزمایـی
و اخـذ تضامیـن کـه دولتـی در واشـنگتن توافقـات
بیـن الملـل و ایـن توافـق را بـه سـخره نخواهـد گرفت
بیـان کـرده انـد .ایـن مهمترین گفـت و گوهـای ما در
ویـن بـود اتفاقـا گفـت و گوهـای غیرمسـتقیم مکتوب
مـا آرشـیوی از مواضـع اسـت هـم تاریـخ هم بـرای دو
طـرف قابـل اتکاسـت ما هیـچ موضوعی فراتـر از اینها
صحبـت نکردیـم.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی همچنیـن در مـورد
سـرعت پیشـرفت مذاکـرات گفـت :مـا هیـچ تاریـخ
سـاختگی را قبـول نداریـم و از سـرعت پیشـرفت
مذاکـرات راضـی نیسـتیم .طـرف مقابـل در دور
هفتـم وقتکشـی زیـادی کـرد و بعـد پذیرفـت دربـاره
ابتـکارات ایـران مذاکـره کنـد.
وی تاکیـد کـرد :هیـأت ایـران از ایـن تـوان برخـوردار
اسـت و ایـن سـوال را بایـد کـرد کـه آیـا هیأتهـای
دیگـر بـا ایـن تـوان تصمیـم گیـری در ویـن حاضـر
هسـتند و آیـا ایران فقـط باید تمام تالش خـود را بکند
و ابتـکارات و موضوعـات را بـا دقـت مطـرح کنند و آیا
انتظـار اسـت طـرف مقابـل نیـز چنیـن کننـد.
خطیـب زاده بـا بیـان اینکـه اگـر ایـن اراده و سـطح از
توانایـی در طـرف مقابـل دیـده شـود ،گفـت :میتـوان
گفـت بـا کمتریـن زمـان ممکـن میتـوان بـه توافـق
خـوب ،قابـل اتـکا و پایـدار رسـید.
ایـن دیپلمـات کشـورمان دربـاره تغییـرات در تیـم
مذاکـره کننـده آلمانـی در ویـن اظهـار کـرد :تغییـر
مذاکرهکننـدگان آلمانـی بـه خاطـر تغییـر دولـت در
آلمـان و تغییـر مذاکرهکننـده انگلیسـی بـه خاطـر
بازنشسـتگی نماینـده قبلـی بـوده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :در ویـن ،هـم موانع موضوعـی داریم
و هـم موقعیتـی .در موضوع هسـتهای پیشـرفتهای
خوبـی داشـتیم و میتوانیـم توافقـات خوبـی داشـته
باشیم.
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وزیر امور خارجه مطرح کرد

تاکید بر حسن نیت و جدیت ایران در رسیدن به توافق خوب
تحلیف سـیزدهمین رئیـس جمهور اسلامی ایران
تقدیـر و تشـکر کـرد.
امیـر عبداللهیـان بـا تشـریح سیاسـت دولـت
سـیزدهم در اولویـت دهـی بـه همـکاری بـا
کشـورهای منطقـه ،عمـان را یکـی از اولویتهای
اصلـی بـرای همکاریهـا در منطقـه دانسـت و
گسـترش همـه جانبـه همکاری هـای فیمابیـن
در حوزه هـای مختلـف سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگـی را مـورد تاکیـد قـرار داد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در حـوزه
همکاری هـای اقتصـادی ،آمادگـی جمهـوری
اسلامی ایران را بـرای همـکاری در عرصـه حمـل
ونقـل کاال و مسـافر ،حـوزه انـرژی ،گردشـگری،
خطـوط هوایـی و سـایر مـوارد همـکاری را مـورد
تاکیـد قـرار داد .امیـر عبداللهیـان همچنیـن در

تشـریح نگاه جمهوری اسلامی ایران بـه همکاری
بـا کشـورهای منطقـه خلیـج فـارس و در چارچوب
سیاسـت همسـایگی ،بر نبود هرگونـه محدودیت و
اسـتثنایی در برقـراری روابـط خـوب بـا کشـور های
منطقـه تاکیـد کرد.وزیـر امـور خارجـه کشـورمان
در خصـوص بحـران یمـن نیـز بـا اشـاره بـه دیدگاه
اصولـی جمهـوری اسلامی ایران از ابتـدای ایـن
بحـران ،مبنـی بـر راه حـل سیاسـی و مبتنـی بـر
گفتگـو ،ضمـن تاکیـد مجدد بـر ضـرورت پیمودن
مسـیر سیاسـی و گفتگـو بـرای حـل مشـکالت
مـردم یمـن ،از موضـع حکیمانـه عمـان در ایـن
خصـوص و همچنیـن تالش های ارزشـمند دولت
عمـان در زمینه انتقال سـفیر شـهید کشـورمان در
یمـن بـه تهـران بـرای مـداوا را مـورد قدردانـی قرار
داد.

دیدار امیرعبداللهیان
با همتای عمانیاش
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وزیـر خارجـه کشـورمان در ادامـه برنامههـای سـفرش بـه عمـان با
وزیـر خارجـه این کشـور دیـدار کرد.

حسـین امیـر عبداللهیـان ،وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان در دیـدار بـا فهـد بن محمود آل سـعید،
در کنــار جنگ هــای نظامــی  ،رقابت هــای
معـاون سـلطان عمـان آخریـن تحـوالت روابـط دو
اقتصــادی  ،جنــگ آب و اختالفــات مــرزی
،
کشـور و همچنیـن موضوعـات مهـم منطقـه را
امــروزه جنــگ دیگــری هــم در فهرســت
مـورد گفتوگـو و تبـادل نظـر قـرار داد.
منازعــات انســانی قــرار گرفتــه کــه بــا محوریــت
بـه گـزارش ایسـنا ،امیـر عبداللهیـان در ایـن دیدار
مخاطــب ربایــی دنبــال می شــود ،زیــرا در عصــر
با اشـاره بـه روابط تاریخـی ،مسـتمر و راهبردی دو
عمان ،شهرداری المرد
خدماتی
آگهی مزایده فروش زمین
ارتباطــات فراگیــر  ،همــه می خواهنــد شــنونده
کشـور جمهوری اسلامی ایران و سـلطنت
بتواننــد
شهرداری تــا
و بیننــده ی بیشــتری داشــته باشــند
پادشـاه فقید عمان
قابـوس
داردمهم سـلطان
در نظر از نقـش
صورتجلسه شماره  6تاریخ 1400/9/11
بند 3
براساس
المرد
ـا
آنهـ
ـه
بـ
را
کاالهــای فرهنگــی و صنعتــی خــود
در شـکل گیـری روابـط دو کشـور یـاد کـرد و بـر
خدماتی شهرداری مطابق لیست
اراضی
از
تعدادی
المرد
شــهر
اسالمی
شــورای
ـم
هـ
ـوژی
تکنولـ
بفروشــند و هوادارجمــع کننــد.
ادامـه مناسـبات تهـران ومسـقط در دوره سـلطان
ـانی
فراگیرانسـ
ـات
تمــام قــد در خدمــت ارتباطـ
نمود.
تاکیـد
هیثـم
پیوست را از طریق مزایده به فروش برساند .لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـین امیرعبداللهیـان کـه صبـح دیـروز وارد
قــرار گرفتــه و ابــداع کننــدگان ایــن تکنولــوژی
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان همچنیـن بـا ابلاغ
مسـقط شـده اسـت بـا بـدر بن حمـد البوسـعیدی وزیـر امـور خارجه
نمایند .مدت شرکت در مزایده
جمهورالمرد
شهرداری
مزایده به
دریافت اسناد
جهتردیــف
هســتند و
ثروتمندترین هــا
نیــز در
مراجعههیثم،
کشـورمان به سـلطان
سایت سلام رئیس
سـلطنت عمـان دیـدار و گفتوگـو کـرد.
مخاطــب
بیشــترین
داشــتن
ســر
بــر
رقابــت
بهدر مراسـم
عمانـی
هیـأت عالیرتبـه
زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت از10حضـور
پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد
باشــد.
روز می
از
وی کـه بـرای سـفری یک روزه به مسـقط سـفر کرده اسـت ،با فهد
حتــی بــه زاویــه ی خانه هــا نیــز کشــیده شــده
بـن محمـود معاون سـلطان هیثم نیز دیـدار کرد.
خطــوط ،
اصــوات ،
اســاس
مقرربــر ایــن
اســت .
شــد .هزینه درج آگهی برعهــده برنده مزایده خواهد بود .دیگر
نخواهد
داده
ترتیب اثر
امیرعبداللهیـان پیشـتر در بـدو ورود بـه فـرودگاه مسـقط گفتـه
عکس هــا و تصاویــر متحرکــی کــه متناســب
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد؛
ـدارکشهرداری المرد می باشد.
سایت
ریـدر
مزایده
شرایط و
بـود کـه در جریـان ایـن سـفر بـا مقامـات عمـان و همچنیـن وزیـر
ـزی و تـ
اسناد برنامــه
گوناگــون
بــا ســایق
امـور خارجـه ایـن کشـور درخصـوص توسـعه مناسـبات دوجانبـه و
مزایده:بزرگتریــن شـ
دیــده شـ
ـاخصه ی
در خدمــت
نوبتـده ،
1400/10/12
اول
همچنیـن برخـی از مسـائل منطقـهای گفتوگـو خواهـد کـرد.
انســانی کــه برقــراری ارتبــاط باشــد  ،قــرار
پیگیـری توافـق چهارجانبـه بیـن ایـران ،عمـان ،ترکمنسـتان و
1400/10/21
مزایده:
نوبت
مخاطــب در
داشــتن
دوم امــروزه
اســت .
گرفتــه
ازبکسـتان بـرای احیـای خـط ترانزیـت نیـز از دسـتورکارهای دیگر
بدنــی
قــدرت
دانــش
،
ثــروت
کنــار
قــدرت
،
،
آگهی مزایده
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده :پایان وقت اداری شنبه  2بهمن ماه 1400
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در ایـن سـفر اعلام شـده اسـت.
بیــان و هنــر  ،بیــش از هــر زمــان دیگــر یــک
شرکت تعاونی کامیونداران ارسنجان در نظر دارد یكباب
اسنادآیــد زیــرا
حســاب می
امتیــاز بــه
مزایده:عصــر ،
عصــر 4بهمن ماه ساعت  10صبح
دوشنبه
بازگشایی
فراهـممسكونی -تجاری واقع در خیابان طالقانی (ارسنجان)
نیـاز توسـعه تامیـن مالـی زنجیـرهای رامنزل
سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت دسـتگاههای
ارتباطــات هــزار ســویه اســت و اینطــور کــه بــه
اد  امه از ستون روبرو
خــود را از طریق مزایده عمومــی از تاریخ درج آگهی به
سـازند.
اجرایـی را موظـف کـرد الزامات و زیرسـاختهای
نظــر می رســد دوران متکلــم وحــده بــودن بــه
فراهمﺳﺎل 1400
دي ﻣﺎه
ﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﻬﺮداري ﻻ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
بیشتر
اطالعات
کسب
جهت
رساند
فروش
به
روز
10
مدت
آزمایشـی
صورت
به
اخیر
هـای
ه
هفت
در
روش
ایـن
ای را
ﺟﻬﺖزنجیـره
ﻣﺮدمالی
تامیـن
نیاز توسـعه
مخاطــباراﺿﻲ مـورد
ســر آمده و در عرصــه سیاســی نیــز
جریــان تاثیــر می گــذارد زیــرا رســانه ها بــرای
دارایـی و
سـازند .بـا این مصوبـه بنگاههای تولیـدی به جای
ربایــی حــرف اول را می زنــد .
(کیومرث
بایشماره
ساعات اداری
توسـط وزارتخانههـای امـور اقتصـادی و در
واقعــه
09173290110هــر
همراه گوناگــون از
تفســیرهای
ارائــه
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ
ﻃﺮح ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
اجـرا
مرکـزی
بانـک
و
تجـارت
و
معـدن
صنعـت،
اسـتفاده
با
بانک،
از
مسـتقیم
تسـهیالت
دریافـت
سیاســتمداران
،
امــروزه دغدغــه ی اصلــی
ردﻳ
ـ
امکان
ـر
ـ
اگ
ـتند.
ـ
هس
ـب
ـ
مناس
ـت
ـ
فرص
ـد
ـ
مترص
ـات
رحیمــی مدیرعامل) تماس حاصــل فرمایند .ضمنا هزینه
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼك
است.
شـده
شـوند.
ی
م
مالی
تامیـن
تعهـدی
ابزارهـای
از
هنرمنــدان
،
بازرگانــان
اندیشــه
و
دانشــوران
،
باشد.پیــش داشــتیم شــاهد
دهــه ی
ـد
ـ
چن
در
را
ـی
ـ
کنون
ف
آگهی به عهده برنده مزایده می
ﻛﺎرﺑﺮي
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺤﻞ
رییـس جمهـور پـس از ایـن گـزارش ،اجـرای
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا ،در جلسـه سـتاد
)رﻳﺎل(
ورزان ایــن اســت کــه هــر روز و هــر لحظــه بــر
بســیاری از رویدادهــای ناگــوار نبودیــم  .در
آزمایشـی تامیـن مالـی زنجیـرهای را از نمونههـای
هماهنگـی اقتصـادی دولـت کـه شـب گذشـته به
تعــداد مخاطبــان خــود بیفزاینــد و از ایــن رهگــذر
گذشــته پیــروان ادیــان و مذاهــب و فرقه هــا بــا
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
57
58
هماهنگـی
و
تعامـل
نظـر،
وحـدت
خـوب
ریاسـت آیتالله سـید ابراهیم رییسـی برگزار شـد،
ﺑﻠﻮار
بــه شــهرت  ،ﺷﻤﺎل
روﺑﺮوي مخاطب
ﻧﻌﻴﻤﻲ ،برســند .
ﺷﻬﻴﺪـروت
ـت و ثـ
موقعیـ
یکدیگــر
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پیــروی کورکورانــه از
سردمدارانشــان1400
ﻧﻮﺑﺖ دوم /10/28
ﻧﻮﺑﺖ اول 1400/10/21 :
11.500.000
زاﺋﺮي و ﺷﺮﻛﺎ
مسکونی
زمین
فروش
مزایده
آگهی
و
دانسـت
دولت
اقتصادی
مختلـف
های
ه
دسـتگا
امـور
هـای
ه
وزارتخان
مشـترک
پیشـنهادی
احـکام
ـد
بینـ
می
و
ـنود
می
ـه
کـ
ـت
شـ
نیسـ
تنهــا 1کســی
،
را تکفیــر می کردنــد و برخــوردی توهیــن آمیــز
ﺑﺎرﺑﺮي ﺳﻴﻨﺎﺑﺎر
ﻣﺴﺎﺣﺖ
220
220
1400/10/28
دوم
نوبت
نوبت اول 1400/10/21 :
گفـت :اجـرای کامـل ایـن طـرح قطعـا آثار
اقتصـادی و دارایـی و صنعـت ،معـدن و تجـارت و
بلکــه کســانی کــه کاال می خرنــد نیــز مخاطــب
ـر
یکدیگـ
ـاروا بــه
های
ـبت
نسـ
ﻣﺤﺘﺮمانــواع
ـراه بــا
بسـیار 1400همـ
ﻗﻄﻌﻪ
واﮔﺬاري 7
ﻧﺴﺒﺖنـﺑﻪ
ﺷﻬﺮ
اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻮراي
خواهـد/09/21
دنبـالﻣﻮرخ
199ش
ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره
ﺷﻬﺮداري زاﻫﺪﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
مجوزداشـت.
دارد بـه
بـرای تولیـد
مرکزی به منظـور ارتقای شـیوههای تأمین
اسالمیـشهر
1400/09/21
شماره 199ش
به استناد
مناسـبی نظر
شهرداری زاهدشهر در
بــه شــمار می آینـ
ﺷﺮق شــرایط
ﻧﻌﻴﻤﻲ ،ایــن
ﺷﻬﻴﺪ رو در
ـد .اﺗﻮازﺑﺎنایــن
ـدرک ،
محترمســند و م
شورایــد بــا
ـروزه ناگزیرن
مورخامــا امـ
داشــتند
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
41
42
بانـکو ﺳﻴﺪ
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺟﻨﻮب
17.000.000
2
واﮔﺬاريو
مجوزبسـیج
لـزوم
بـر
دیگـر
زمینبـار
واگذاریت
به200ش آی
مالـی سـرمایه در گـردش ،کاهـش هزینههـای
هرکســی مخاطــب بیشــتری داشــته باشــد ،
قطعه
یک
واگذاری
ـهبه
نسبت
1400/09/21
مورخ
200ش
مسكونی
نسبت
ـند .ﺿﻤﻨﺎً
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻗﺪام
ذﻳﻞ
ﺷﺮح
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
زﻣﻴﻦ
ﻗﻄﻌﻪ
شمارهﻳﻚ
ﻧﺴﺒﺖوﺑﻪ
1400
رییسـی/
7قطعه09/
اللـه21
ﻣﻮرخ
ﺷﻤﺎره
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻣﺠﻮز
بکشـ
چالــش
ـرﺑﻪرا بـ
ـای یکدیگـ
باورهـ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪﻳﺰاده
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮز
ﻣﺴﺎﺣﺖ
288
266.45
عرضه
بـرای
دولتی
های
ه
دسـتگا
همـه
همـکاری
آثـار
بـدون
اقتصـادی
رشـد
بـه
کمـک
و
تولیـد
تولیـدی بـه جـای دریافـت تسـهیالت مسـتقیم از شد .
موفــق تــر اســت  .زمانــی بــود کــه صــدا و ســیما
شماره
بیشتربـبا
اطالعات
زمین مســكونی به شرح ذیل اقدام نماید .ضمن ًا جهت کســب
تلفن07153434719ـا
ـر پرسشــی دینــی یـ
ـرای هـ
گذشــته
اگــر در
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺴﺐ
ﺣﺎﺻﻞخانـواده
ﺗﻤﺎسو سـفره
07153434719خوراکـی
کاالهـا بهویـژه اقلام
دسـتگاه
احـکام
ﺟﻬﺖایـن
پیوسـته و در طـول زنجیـره و با براسـاس
بــا یــک و دو کانـ
ـب داشــت
مخاطـ
ﺷﻬﻴﺪــا
میلیون ه
بـه صـورت ﺗﺠﺎري
 2بانـک1 ،
تصویـب شـد3 .
بررسـی و 4
تورمی ﺳﻴﺪ
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ و
ﺷﺮق
ﻧﻌﻴﻤﻲ ،
ـالاﺗﻮﺑﺎن
ﺟﻨﻮب
علمی یــک جــواب ثابــت وجــود داشــت در عصــر
اجرایـیفرمایند
های حاصل
تماس
89.000.000
امــا هـ3
خواهند موظفنـد تمـام الزامـات و زیرسـاختهای مـورد به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد.
در
شـیوه تامیـن مالـی زنجیـرهای ،بنگاههـای اسـتفاده از ابزارهـای تعهدی تامیـن مالی
ـال
ـ
کان
100
از
ـش
ـ
بی
ـتن
ـ
داش
ـا
ـ
ـم اکنــون ب
ارتباطــات بــرای هــر پرسشــی هــزاران پاســخ
اﺣﻤﺪﻳﺰاده
ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺒﺮز
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
72.74
48
48
48
ﻫﺮ
ﭘﺎﻳﻪ
ﻗﻴﻤﺖ
از
ـیاری
ـ
بس
ـی
ـ
رادیوی
ـال
ـ
کان
ـن
ـ
چندی
و
ـی
تلوزیونـ
متقاعــد
بــه درجــه
وجــود دارد کــه بســته
ی ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﭙﺮده
ﻓﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮيکنندگـﻣﺘﺮ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻧﻮع ﻣﺰاﻳﺪه
ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
69
70
71
72
مخاطبــان خــود را از دســت داده زیــرا بــه خاطــر
مخاطبــان
ـزش
ـ
ری
ـب
ـ
موج
ـد
ـ
توان
می
آن
ـی
در ﻣﺰاﻳﺪه
ﻛﻞ ﻗﻄﻌﻪ
)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
اژهای تأکید کرد؛
محسنی
20.000.000
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎه رﺋﻴﺴﺎن ،
4
ﻏﺪﻳﺮناگزیــر
ﺑﻠﻮارــود
ﺟﻨﻮبــر خ
ـورد نظ
ـت چارچوب هــای مـ
رعایـ
رﻳﺎلـردد کــه پاســخ های غیرمنطقــی داده
کســانی گـ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
250
250
250
248
بــه ارائــه ی تعریفــی محــدود از مخاطــب اســت
انــد  .امــروزه هــر کســی یــک میکروفــن در
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
/424/000 788/480/000
3/200/000
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
246/40
14
1
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
135
136
137
138
ﺷﺮقـرﻣﺤﻠﻪ
زﻳﺎرت ،ذائقه
اســاس
ﺧﻴﺎﺑﺎنگوناگــون
ﺟﻨﻮبهــای
و قــادر نیســت بـ
39هــا
موزه
برخــی حرف هــا  ،بــه درد
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲاختیــار دارد .
ﻛﺸﺎورزي
24.000.000
وﺛﻮق و ﻣﻨﺼﻮري
5
ـت
اسـ
ـی
طبیعـ
ـن
بنابرایـ
ـد.
باشـ
تولیــد د اشــته
می خــورد و مثــل چــراغ پیــه ســوز می مانــد کــه
وﻻﻳﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
252
252
240
240
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
/424
788امـ /000
ال480
/000
ـر/200/
000
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
246/40
15
2
اظهـار داشـت :دسـتگاه قضائـی
رئیـس دسـتگاه قضـا در جلسـه شـورای عالـی
کــه بــه مــوازات از دســت دادن مخاطــب  ،شــاهد
39ـوی
پرتـ
ـروزی
ای/دی
المپ3هــای
ﻛﺸﺎورزي پرونـده سـقوط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲدر برابـ
ﺗﺠﺎري اﻧﺒﺎري
6
ﻣﺘﺮوﺗﺠﺎري
رسـیدگی69/
85
هواپیمـای اوکراینـی را تاکنـون بـا جدیـت پیگیری
پرونـده
سـریع بـه
دقیـق
قضایـی بـر
اثرگــذاری پاییــن آن باشــیم .
ندارد .امــروزه اگــر کســی مدعــی همــه چیــز
212.000.000
ﻗﺎﺋﺪي و رﺣﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
6
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
کـرد.
تاکیـد
قبـل
بـه
نسـبت
اوکراینـی
هواپیمـای
ســخیف
ســخنرانی
گاهــی شــخصی بــا یــک
473جهانیـ
ـود ،
کـرده اسـت؛ بـا ایـن حـال تأکیـد داریـم کـه بیش ﻣﺴﻜﻮﻧﻲدانــی و
23بــه
664او/را
ـان
ـودن /شـ
/000
/280
ـه بـ 000
عالمـ2/
400/000
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
197/20
18
3
ﻣﺴﺎﺣﺖ
138.65
 68/80ﻣﺘﺮ اﻧﺒﺎري
ﻛﺸﺎورزي
از گذشـته نسـبت بـه ایـن پرونـده دقـت و سـرعت
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از مرکـز
و بــی اســاس و مغایــر بــا عقــل و منطــق کــه
ســخره می گیرنــد زیــرا چنیــن کســی تمــام
ﺗﺠﺎري
108
اﻧﺒﺎرآنﺟﻬﺎد
جوانـب-وﭘﺸﺖ
ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ
اﻧﺘﻬﺎي
دنبـال
ابعـاد
همـه
و
شـود
لحـاظ
والمسـلمین
م
االسال
ت
حج
قضائیـه،
قـوه
رسـانه
بازتــاب زیــادی در فضــای مجــازی دارد نــه تنهــا
داننــد را
می
دیگــران
و
دانــد
نمی
کــه
آنچــه
40/552/000
811/040/000
3/700/000
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
219/20
19
4
200.000.000
دﻫﻘﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﺷﺮﻛﺎ
ﺑﻠﻮار ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري
7
ﻛﺸﺎورزيدقیـق ،عادالنه،
شـود؛ امیدواریم با یک رسـیدگی
دوشـنبه
روز
قضا،
دسـتگاه
رئیس
ای
ه
اژ
محسـنی
مخاطبــان خــود را فــراری می دهــد بلکــه بــه
انــکار کــرده اســت .ایــن روزهــا اگــر کســی
ﻣﺴﺎﺣﺖ
30.50
ﺟﻬﺎدای،
حاشـیه
ﺑﻠﻮار دور
موازیـن و به
 ۲۰دی  ۱۴۰۰در جریـان جلسـه شـورای عالـی
طبقــه ای کــه بــه آن تعلــق دارد نیــز لطمــه وارد
مسـائلاﻧﺒﺎر
ﻣﻌﻠﻢاز-ﭘﺸﺖ
منطبـق بـا اﻧﺘﻬﺎي
دم از جــد و آبــاء و نــژاد و قــوم و قبیلــه و تعلــق
35/840/000 716/800/000
3/200/000
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
224
20
5
31
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻴﻜﻠﻲ  ،ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ
و
برسـد
نتیجـه
بـه
ناگـوار
سـانحه
ایـن
پرونـده
ی
ه
حادثـ
سـالگرد
بـه
اشـاره
بـا
قضائیـه
قـوه
می کنــد.
بــه جغرافیایــی خــاص بزنــد  ،آب دهانــش را
ﻛﺸﺎورزي
زارﻋﻲ و ﺷﺮﻛﺎ
8
25.000.000
بخشـی
گرفته
صورت
قضائـی
و
حقوقـی
اقدامـات
ضمـن
اوکراینـی،
هواپیمـای
سـقوط
دردنـاک
ـده
ـ
ش
ـیوه
ـ
ش
ـا
ـ
نم
ـخ
ـ
ن
ـنتی
ـ
س
های
ـر
ـ
دیگ
امــروزه
می گیرنــد و بــه آزمایشــگاه دی ان ای می برنــد و
ﻣﻄﻬﺮي
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
 305.05ﻣﺴﺎﺣﺖ
ـد28/710
000ـ/
200ـ/
000ـ/
/000
191/40
24
6
ﻣﺮﺣﻠﻪازاولتسـلی خاطـر بازمانـدگان ایـن
تسـلیت بـه همـه بازمانـدگان آن حادثـه تلـخ
بــرای جلــب مخاطــب اعتبــاری نــدارد .اصــوال
 574درص
ـو ده
ـد ت
او3می گوین
ﻛﺸﺎورزي سـانحه باشـد .ﻣﺴﻜﻮﻧﻲســپس
انگلیســی
000ب/ــه
ﺗﺠﺎري
1
2
ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار
ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻴﻜﻠﻲ ،
ﺷﻬﻴﺪبایــد بــه
فرهنگــی
کاالهــای
مدیریــت تولیــد
هســتی  ،ســی درصــد آفریقایــی  ،چهــل درصــد
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
9
200.000.000
زارﻋﻲ و ﺷﺮﻛﺎ
متخصصانــی واگــذار شــود
جامعــه شناســان و
/000
566
/000/000
/000و500
/300
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
226/40
26
7
28ــاب
حس
ـرف
ـی !! حـ
آمریکایـ
2/20درصــد
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲآســیایی
ﻣﻄﻬﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ
59.85
68.55
ﻛﺸﺎورزي
کــه قــادر بــه درک ذائقــه ی عمومی باشــند .
هــم جــواب نــدارد .
 45ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ سخنگوی طالبان اعالم کرد
بهرهﻣﻼ  ،ﺟﻨﻮب
ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ
در همیــن ﺷﺮق
ﺑﻠﻮارحلقه
گیــری از
راســتا
ﺷﻬﻴﺪهــای
29ــل "
المث
ـرب
585ــم ضـ
ـه /حک
ـه بـ
ـخن2ایــن کـ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻪ 10ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲپایـ
/250
/000
000
/000
س/ـ/500
ـان000
234
26
8
21.700.000
ﺷﻤﺴﻲ و ﺻﻔﺮي
10
(
ع
)
ﺳﺠﺎد
اﻣﺎم
ﺑﺴﺘﺮ
درﻣﺎن
ﻣﺘﺮي
20
ـب
مخاطـ
ـب
جلـ
و
ـاط
ارتبـ
ـاد
ایجـ
هــر کــه بامــش بیــش  ،برفــش بیشــتر "  ،کســانی
واســط بــرای ﻣﻄﻬﺮي  ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰاد
ﻣﺴﺎﺣﺖ
230
نیــز بــه شــیوه ای رایــج تبدیــل گردیــده اســت
کــه مخاطــب بیشــتری دارنــد  ،بایــد بیــش از
سیاســتمداران کم
مخاطــب
کــه
اﻧﺒﺎري
ﺗﺠﺎري
2
ﺗﺠﺎري
ﻣﺘﺮ
150
ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺒﺎس  ،ﺑﺮ
بــه طــوریﻏﺮب
مــردم عــادی مراقــب حــرف زدن خودشــان
 -1شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
11
خصوصــا در بــازه ی زمانــی تبلیغــات انتخاباتــی ﻋﻠﻮي و رﺿﺎﺋﻲ
119.000.000وارد شـده کـه در جریـان سـفر هیـأت طالبان بـه ایران هیـأت طالبـان بـه تهـران در ارتبـاط بـا وضعیـت
سـخنگوی طالبـان در صفحـه توییترش گزارشـی هیـأت اقتصـادی و سیاسـی شـنبه شـب
افــراد  ،مجــوزی بــرای بــر زبــان
.جایگاه
ـند
باشـ
ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ
300.15
 150.15ﻣﺘﺮ اﻧﺒﺎري
ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سپرده
سوم برنده ،
نفرات اول تا
انصراف
در صورت
-2
اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
از
ﻫﺮﻳﻚ
ﻗﺒﻮل
ﻳﺎ
رد
در
ﺷﻬﺮداري
١
ایـن
اهمیـت
بـه
توجـه
بـا
نیـز
پنجشـیر
منطقـه
ه
گرو
از
برخـی
و
گـروه
ایـن
بیـن
نشسـتی
مسـعود،
احمد
با
تهران
در
طالبان
هیـأت
دیـدار
از
هـای
.
شـد
تهـران
روی هنرمنــدان و ورزشــکاران و ســلبریتی ها
هــا
مزایده حرف
برندگان ،زیــرا
از نیســت
ســخنی
هــر
 -3هزینه کارشناســی رسمی دادگستری و تمامی مراحل آگهی روزنامه مربوط بهآوردن
دریافت
موردنظر
قطعات
سـخنگوی وزارت خارجـه افغانسـتانی از جملـه احمـد مسـعود و همچنیـن موضـوع بـرای مـردم ایـران گفتوگویـی بـا آنهـا
رهبـر جبهـه مقاومت ملی افغانسـتان و اسـماعیل
زاده،
 15سـعید
ﺷﻬﺮي
خطیـبﺑﺎغ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
میﭼﺎﻫﻨﻮ
ﻣﺤﻠﻪ
ســرمایه ﺟﻨﻮب
گــذاری
ﺟﻨﻮب را بــه
آﺑﺎد ،آنهــا
ﻛﺮﻳﻢ دل
کننــد و
ﺷﺪ.طریــق انــواع وســایل ارتباطــی
ادعاهــا از
ﺷﻬﺮداري و
ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ
گردد ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺪه  ،ﺳﭙﺮده اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
می -٢در
9.000.000
ﻧﻜﻮﺋﻲ و ﺷﺮﻛﺎ
:

گفـت
اسـت،
گرفتـه
صـورت
تهـران
سـوی
از
شـده
برگـزار
هـرات
پیشـین
والـی
خان
ل
اسـماعی
کرد.
ارائـه
هرات
پیشـین
والی
خـان،
پاسـخ
در
امـروزش
خبـری
نشسـت
در
کشـورمان
 12می
دســت
بــه
بــا
رهگــذر
ایــن
از
تــا
آورنــد
دهــان بــه دهــان می چرخــد و مــورد ارزیابــی
ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ
1175
به
را
0107805175001
حساب
شماره
به
سپرده
واریزی
فیش
اصل
و
خود
ملی
کارت
و
شناســنامه
تصویر
بایســت
می
متقاضیان
-4
روزﻧﺎﻣﻪمـردم
آﮔﻬﻲوضعیـت
ﻣﺮاﺣﻞایران بـه
جمهـوری اسلامی
مذاکـرات
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲجریـان
ﻫﺰﻳﻨﻪ کلـی آیـا در
بـه گـزارش ایسـنا  ،ذبیحاللـه مجاهـد ،سـخگوی بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه برخـی اخبـار منتشـر اسـت٣و-بـه طـور
ﮔﺮدد
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰاﻳﺪه
ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت
نـگاهو ﺗﻤﺎﻣﻲ
دادﮔﺴﺘﺮي
رﺳﻤﻲ
اشــتراک گذاشــتن مخاطبانشــان  ،توجــه مــردم
ســخنان
تاثیرگــذاری
گیــرداز .عمــر
قــرار می
همراه پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻗﻴﻤﺖ
صفحـهدرﺻﺪ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺑﺮ 15
کــه دوﺑﺮ  10درﺻﺪ
ﭘﻼﻛﻬﺎي
ﺗﺬﻛﺮ  :ﻗﻴﻤﺖ
افغانسـتان یـک نـگاه شـمولگرا اسـت ،فـارغ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي روز
دربـاره سـفر
توییتـرش
طالبـانو در
رونالــدو
را بــه خــود جلــب کننــد  .وقتــی
عــوام فریبانــه کوتــاه شــده و دل هــا و ذهن هــا
ﻫﻤﺮاه
 0107805175001را
ﺣﺴﺎب
جهت ﺷﻤﺎره
ﺳﭙﺮده ﺑﻪ
ﻓﻴﺶ
اﺻﻞ
و
ﺧﻮد
ﻣﻠﻲ
ﻛﺎرت
و
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
بایســتﺗﺼﻮﻳﺮ
میﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
-۴-5
مزایدهﺑﻪ به
اسناد و شرکت در
دریافت
وارﻳﺰيدوم
نوبت
آگهی
درج
تاریخ
از
کاری
روز
ده
مدت
ظرف
متقاضیان
از منطقـه و قومیـت آنهـا .نـگاه مـا ایـن اسـت
یکشـنبه هیأتـی از طالبـان بـه تهـران نوشـت:
هــزاران هــوادار در دنیــا دارد شیشــه نوشــابه ای
هــر روز در حــال زیر رو شــدن اســت  .مــردم بــه
مراجعه
نمایند.در داخـل جغرافیـای افغانسـتان
تمـام اقـوام
زاهدشهر کـه
اسـماعیل خـان و احمـد مسـعود بـا هیأتـی از
کــه هنــگام مصاحبــه کنــار دســتش گذاشــته
دنبــال هــر ســخنی کــه می شــنوند  ،منتظــر نقــد
شهرداریﻧﻤﺎﻳﺪ.
امورمالیﻗﻴﻤﺖ اراﺋﻪ
واحد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
میباشد.
شهرداری
محل
در
ساعت15
رأس
مورخ1400/11/10
یكشنبه
روز
پاکات
بازگشایی
تاریخ
-6
مـورد
در
شـود.
شـنیده
شـان
ه
خواست
و
صـدا
بایـد
امـارت اسلامی در تهـران دیـدار کردنـد .طـی این
بودنــد را کنــار زد میلیون هــا دالر بــه کارخانــه
و تحلیل هایــی هســتند کــه ســوار بــر امــواج
واﺣﺪ
خاکـﺑﻪ
ﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ
اﺳﻨﺎد
ﺟﻬﺖ
مختلـفﻧﻮﺑﺖ دوم
هـایآﮔﻬﻲ
درج
ﺗﺎرﻳﺦ
میگردد.از
ﻛﺎري
مزایدهده
ﻇﺮف ﻣﺪت
شرایطﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
-۵-7
ارائه
ﺑﺎﻳﺴﺖ اسناد
به همراه
سایر
موقعیت
ایـران در
روزگفتیـد
آنچـه کـه
نشسـت ،امـارت اسلامی به آنهـا اطمینـان داد
/5906م الف
1252527
آگهی:
شناسه
وارد شــد  .ایــن
نوشــانه زیــان
ـده آن
تولیــد کننـ
ـایوپیرامونـ
درﻳﺎﻓﺖفضـ
ـب ربــا ،
مخاطـ
ـی را
ـیدرکــره
1255811
آگهی:
شناسه
بـوده
افغانسـتانی
مختلـف
هـای
ه
گرو
میزبـان
بازگردند.
کشـور
بـه
نگرانی
هیـچ
بـدون
تواننـد
ی
م
ـده
ـ
دهن
ـی
ـ
ربای
ـب
ـ
مخاط
ـت
ـ
اهمی
ی
ـان
ـ
مســئله نش
درمی نــوردد  .وقتــی تمــام دنیــا شــنونده هســتند
اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري زاﻫﺪﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
بلال کریمـی ،معـاون سـخنگوی دولـت موقـت
اسـت و در این سـفر هـم جمهوری اسلامی ایران
اســت  .یــک خواننــده محبــوب پــر مخاطــب
دیگــر مهــم نیســت چــه کســی فــان حــرف
رأسگفت
1400اسـت.
وگـو بـوده
میزبـان
طالبـان نیـز در یـک پیـام توییتـری ایـن دیـدار را
ﺷﻬﺮداري
ﺳﺎﻋﺖ15
ایـن10گف/ت/11
ﻣﻮرخ
 -۶ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎت روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
بــا پوشــیدن لباســی بــا برنــد مخصــوص
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ایــن اســت کــه چــه چیــزی
ـه مهــم
وگوهای در ﻣﺤﻞرا زده بلکـ
خوبـی بیـن گروههـای افغانسـتانی انجـام شـده
تاییـد کـرد.
تمامی مخاطبانــش را بــه خریــد و پوشــیدن آن
گفتــه ! مراقــب باشــید از ایــن بــه بعــد ارزش
اراﺋﻪوﻣﻴﮕﺮدد.
امیدواریـم کـه نتیجـه آن آینده درخشـانی
 -٧ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪهاسـت
مولـوی امیرخـان متقـی سرپرسـت وزارت امـور
دعــوت می کنــد و میلیون هــا دالر بــه جیــب
و منطقــی بــودن حرفــی کــه می زنیــد جایــگاه
بـرای مـردم افغانسـتان بـه همـراه داشـته باشـد.
خارجـه هیـأت حاکمـه افغانسـتان در راس یـک
تولیــد کننــده آن لبــاس می ریــزد !.گاهــی یــک
شــما را تعییــن می کنــد .
نماینــده مجلــس بــا بــر زبــان آوردن جملــه ای
جهت اخذ اسناد مناقصه ،از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداری
ســخیف کــه نفــرت عمومــی را بــه دنبــال دارد
آگهي تجدید مناقصه عمومي(عمرانی)
سفیر تاجیکستان در ایران:
شیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه حضوری و ارائه
اکثــر مخاطبــان حــوزه ی انتخابیــه خــود را از
1400-1106
معرفی نامه معتبر ،کارت شناســایی به آدرس( :شیراز ،بلوار مدرس
نوبت اول 1400/10/21 :روزنامه عصرمردم
رای دادن پشــیمان می کنــد ؛ مخاطبانــی کــه بــا
ضلع غربی پل غدیر شهرداری منطقه یازده) اقدام گردد.
نوبت دوم 1400/10/22 :روزنامه شیرازنوین
هــزار ترفنــد شــکار کــرده اســت .
آخرین مهلت تحویل پاکات  :ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ 1400/11/04
شهرداري شیراز (منطقه یازده) در نظر دارد اجرای عملیات تراش و ترمیم
کســانی کــه مخاطبــان زیــادی دارنــد بایــد
به ادرس شــیراز ،بلوار مدرس ضلع غربی پل غدیر شهرداری منطقه
و روکش آســفالت در ســطح منطقه را از طریق مناقصه عمومي واگذار
مراقــب ذائقــه ی عمومــی و ســطح دانــش و
یازده می باشد.
نماید .لذا از کلیه پیمانكاران واجد شرایط ،دعوت بعمل می آید ،با توجه به
تاریخ برگزاری کمیســیون معامالت :روز چهارشنبه ساعت  14:15مورخ
فرهنــگ مــردم و حــد و حــدود مطالبــات بــر حــق
سـفیر تاجیکسـتان در تهـران بـا بیـان اینکـه تاجیکسـتان اطمینـان دارد که عضویـت ایران در سـازمان
موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز  ،بلوار مدرس ضلع
 1400/11/06در محل شیراز ،چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری
طبقــات گوناگــون اجتماعــی باشــند تــا بعدهــا
غربی پل غدیر شهرداری منطقه یازده مراجعه نمایند .ضمن َا درصورت نیاز
شـانگهای بـه نفـع ایـن سـازمان و همـه کشـورهای عضـو آن خواهـد بـود ،اظهـار کـرد :طی سـفری که
شیراز می باشد.
ناگزیــر بــه اصــاح و تکذیــب گفته هایشــان
به اطالعات بیشتر شماره تلفن  37259918آماده پاسخ گویي ميباشد.
رئیـس جمهـور ایـران بـه تاجیکسـتان داشـت توافق شـد که حجم تجـارت دو کشـور تا  500میلیـون یورو
مدت اعتبار پیشنهادها ( 3ماه) می باشد.
شرایط شرکت کنندگان :اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  5در راه و
نباشــند  .مــا در جهانــی شیشــه ای زندگــی
افزایـش یابـد .بـه گزارش ایسـنا ،نظامالدین زاهـدی در همایش «چشـمانداز روابط تاجیکسـتان و ایران»
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
باند از سازمان برنامه و بودجه کشور
می کنیــم و بایــد مراقــب قســم حضــرت عبــاس
روسـای
گذشـته
روز
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دیپلماتیک
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برقراری
سـالگی
30
مناسـبت
به
تعدیل( :تعدیل آحاد بها براســاس بخشنامه شماره  101/173073مورخ
مبلغ برآورد 49/731/097/718 :ریال
و دم خــروس باشــیم ! .صاحبــان تریبــون بایــد
 82/9/15ســازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد(.شاخص مبنای
یکدیگر
بـه
تبریک
هـای
م
پیا
تبـادل
با
مهـم
رویـداد
ایـن
بـرای
کشـور
دو
خارجـه
امـور
وزرای
همچنیـن
و
مدت قرارداد 4 :ماه
بداننــد کــه اگــر نبــض مــردم در دستتشــان
پیمان سه ماهه سوم سال  1400می باشد)
و مـردم تاجیکسـتان و ایـران تبریـک گفتنـد و بـا تاکیـد بـر سـطح بسـیار بـاالی روابـط در عرصههـای
محل انجام کار :سطح منطقه یازده
بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
نباشــد چــه بســا هنگامی کــه می خواهنــد
دوجانبـه ،منطقـهای و بینالمللـی آمادگـی خـود را بـر توسـعه بیـش از پیش مناسـبات در راسـتای تامین
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2/500/000/000ریال بصورت ضمانت نامه
شــهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
مــردم را بخنداننــد  ،بگریاننــد و برعکــس !!  .در
بانكی یا فیش واریزی نقدی بحساب ســپرده بانک شهر شعبه چمران
منافـع متقابـل دو ملت تاکیـد کردند.
سپرده ها مسترد می گردد.
عصــر ارتباطــات  ،مــردم بــه صــورت لحظــه ای
شماره حساب  100805504742بنام شهرداری شیراز
وی همچنیـن بیـان کـرد :در تاریخ  9سـپتامبر سـال  2021میالدی برابر با  18شـهریورماه سـال 1400
شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف
برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
تغییــر می کننــد و ناگهــان یــک خبــر و فیلــم
جمهـوری تاجیکسـتان  30سـالگی اسـتقالل دولـت خـود را جشـن گرفـت در طـول ایـن سـه دهـه کـه
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
مســتند تمامی باورهــای نهادینــه شــده ی آنهــا
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ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن
را زیــر رو می کند .گاهــی دو رویــداد غم انگیــز
است.
اصالحات
توسـط
کشـور،
پایدار
توسـعه
تامین
معاصر،
داری
ت
دول
هـای
ن
رک
تحکیـم
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اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ میگردد.
کــه بــا فاصلــه ی اندکــی اتفــاق می افتــد روی
آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت شهرداری
فراگیـر سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصـادی ،گسـترش رونـد بازیابـی هویـت ملـی و فرهنگـی خلـق تاجیـک
کلیــه متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
شیراز قابل مشاهده می باشد.
اقبــال مــردم و یــا پشــت کــردن آنهــا بــه یــک
محسـوب میشـدند ،تاجیکسـتان توانسـت مشـکالت ناشـی از جنـگ سـالهای اول اسـتقالل خـود را
 vendor.shiraz.irمی باشند.

دستگاههای اجرایی زیرساختهای
تامین مالی زنجیرهای را فراهم کنند

رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی بادقت و سرعت بیشتر نسبت به قبل

دیدار هیأت طالبان با اسماعیل خان و احمد مسعود در ایران

عضویت ایران در سازمان شانگهای به نفع
همه کشورهای عضو خواهد بود

اد امه د  ر ستون روبرو

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند

پشـت سـر بگـذارد و اسـتقالل واقعـی خـود را تقویت بخشـد.

شناسه آگهی1252910 :

جهت دریافت اســناد به آدرس شــیراز ،بلوار مدرس ضلع غربی پل
غدیر شهرداری منطقه یازده مراجعه گردد.

* پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت برق
* سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی ماشین آالت ،یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب

شناسه آگهی1256752 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

زمان 21 :تا  24دی ماه 1400

ساعت بازدید 16 :تا 21

ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت  www.farsfair.irالزامی است.

فارس

سه شنبه  21دی  8 1400جمادی الثانی 1443

نخستین پیست موتور سواری شیراز در منطقه پنج به بهره برداری میرسد
اولین پیست موتور سواری شــیراز تا پایان سال در منطقه پنج شهرداری شیراز به
بهره برداری میرسد ...

 ۳عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در فهرست پژوهشگران برتر جهان

عصرمردم:
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز از موفقیـت سـه عضو
هیـأت علمی این دانشـگاه در پیوسـتن به فهرسـت پژوهشـگران پر اسـتناد یک درصـد برتر دنیا ،در سـال ۲۰۲۱
میلادی خبر داد.
دکتـر «مهتـاب معمارپـور» اعلام کـرد :دکتـر «یونـس قاسـمی» در رشـته بیوتکنولـوژی دارویـی در مـی ۲۰۲۱
میلادی ،دکتـر «علـی اکبـر اسـدی پویـا» رشـته صـرع در جـوالی  ۲۰۲۱میلادی و دکتـر «امیدرضـا فیروزی»
در رشـته فارماکولوژی در نوامبر  ۲۰۲۱میالدی ،سـه عضو هیأت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز هسـتند
کـه موفـق بـه قـرار گرفتـن در فهرسـت پژوهشـگران ُپـر اسـتناد یـک درصـد برتـر دنیا در سـال گذشـته میالدی
شـده اند.
او توضیح داد :فهرسـت پژوهشـگران ُپر اسـتناد یک درصد برتر ،گزارشـی از پژوهشـگران ُپر اسـتناد دنیا در ۲۲
حـوزه موضوعـی علـوم در پایگاه شـاخص های اساسـی علم « »ESIو در بازه زمانی  ۱۰سـاله اسـت.
دکتـر معمارپـور ادامـه داد :پژوهشـگران در هـر رشـته بـر اسـاس تعـداد اسـتنادهایی کـه دریافـت کـردهانـد،
مرتـب سـازی و سـپس پژوهشـگران یـک درصـد برتـر بـر اسـاس حـدود آسـتانه اسـتنادی « ،»ESIبـه عنـوان
نخبـگان علمـی در نظـر گرفتـه می شـوند.
او معیـار انتخـاب پژوهشـگران یـک درصـد برتـر را تعـداد اسـتنادهای انجام شـده به تولیـدات علمی آنهـا عنوان
کـرد و گفـت :بـر همیـن اسـاس ،پژوهشـگرانی که توانسـته اند بر اسـاس فعالیت پژوهشـی و تحقیقاتـی خود در
 ۱۰سـال اخیـر بـه باالتریـن سـطح اعتبار بیـنالمللی دسـت یابند ،در دسـته پژوهشـگران ُپر اسـتناد یک درصد
برتـر دنیـا قـرار می گیرند.
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه کسـب ایـن افتخـار را به اسـاتید و جامعه دانشـگاهی تبریک گفـت و برای
آنـان آرزوی موفقیـت روزافزون کرد

از ابتدای ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن؛

بیش از  200هزار نفر در استان فارس ثبت نام کرده اند
عصرمردم:
از ابتـدای شـروع ثبـت نـام طـرح نهضت ملی مسـکن در اسـتان فـارس بیش
از  200هـزار نفـر ثبـت نـام کـرده انـد که بیشـترین ثبـت نـام را بعـد از تهران و
اصفهـان بـه خـود اختصاص داده اسـت.
جعفـر زاهـدی  ،مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس گفـت :در طـرح
نهضـت ملـی مسـکن در اسـتان فـارس بـرای احـداث  188هـزار واحـد طـی
 4سـال  4753هکتـار زمیـن مـورد نیـاز اسـت کـه بیـش از نیمـی از آن آمـاده
شـده اسـت.وی اظهـار داشـت :در صـورت تامین منابـع مالی حمایتی اقسـاط
تسـهیالت نهضـت ملـی مسـکن در نرخ های سـود متفاوت بـرای دهک های

متفـاوت درآمـدی خواهـد بود.
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس افـزود :در شـهر شـیراز بـرای تسـهیالت  400میلیـون تومانـی بـا نـرخ سـود
 9درصـد بـرای دهک هـای  4و  5مبلـغ اقسـاط بـدون سـود دوران مشـارکت  3میلیـون و هفتصـد هـزار تومـان
خواهـد بـود.وی متذکـر شـد بـرای دهک هـای اول تا سـوم بـدون سـود دوران مشـارکت  2میلیـون و  800هزار
تومـان مبلغ اقسـاط آن اسـت.
جعفـر زاهـدی اضافـه کـرد :در سـایر شـهرهای اسـتان فـارس بـرای تسـهیالت  300میلیـون تومانـی بـرای
دهک هـای  4و  5مبلـغ اقسـاط بـدون سـود دوران مشـارکت  2میلیـون و  800هـزار تومـان و بـرای دهک های
اول تـا سـوم  2میلیـون و  100هـزار تومـان بـرآورد شـده اسـت.
همچنین رقم اقساط برای دهک  1و  2و  3یک میلیون و  800هزار تومان خواهد بود.
شـایان ذکـر اسـت کـه ثبـت نـام مردان مجـرد که  23سـال را تمام کـرده انـد  ،از دوشـنبه  20دی ماه آغاز شـده
و یـک مـاه نیز فرصـت ثبت نـام دارند.

استاندار اعالم کرد:

مشارکت ستاد فرمان اجرایی امام (ره)
در تکمیل و ساخت  ۵۸۹پروژه در فارس
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس در دیـدار بـا اعضـای بنیـاد برکـت و سـتاد اجرایـی فرمـان
امـام(ره) دربـاره آخریـن وضعیـت پروژههـای در دسـت اجـرا در اسـتان فارس
گفـت :در سـال  ۱۳۹۷تفاهـم نامـهای بیـن اسـتانداری فارس و سـتاد اجرایی
فرمـان امـام (ره) بـرای بـه تکمیل ۹۷پـروژه عمرانی منعقد شـد کـه ۷۰درصد
پروژه هـا بـه مرحلـه اجرا رسـیده اسـت.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه بـا بیـان اینکـه بنیـاد برکـت متعهـد اسـت تـا پایان
سـال  ۱۴۰۰تعهـدات باقـی مانـده را بـه اتمـام رسـاند ،ابـراز داشـت۷۹ :پروژه
مشـارکتی بـا سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) بـا اعتبـار ۷۰میلیـارد تومـان در

اسـتان در حـال تکمیـل اسـت.
وی از پروژه هـای عمرانـی ،آبرسـانی ،آبخیـزداری ،احـداث مدرسـه ،راه روسـتایی و تأمیـن تجهیـزات علـوم
پزشـکی یـاد کـرد کـه از جملـه پـروژه ۷۹گانـه یادشـده اسـت.
مقام عالی دولت در استان فارس ابراز داشت :بنیاد برکت متعهد به تکمیل این طرح هاست.
دکتـر ایمانیـه بـا اشـاره بـه دیگـر مصوبات این جلسـه ،گفت :در سـفر هیـأت دولـت و رییس جمهوری به اسـتان
فـارس ،مشـارکت سـتاد اجرایـی فرمان امـام (ره) بـرای تکمیل  ۵۸۹پروژه عمرانیشـامل ۴۳مدرسه۱۴،مسـجد
و ۸۵پـروژه عمرانـی در زمینه هـای مختلـف بـا اعتبـار ۷۰میلیـارد تومـان در اسـتان فـارس مصـوب شـده اسـت
کـه طبـق برنامـه زمانبنـدی قـرار شـد  ۵۸۹پـروژه مصوبـات سـفر ریاسـت جمهـوری تـا سـال ۱۴۰۱تکمیـل و به
بهرهبـرداری رسـد.
وی یکـی دیگـر از همکاری هـای سـتاد اجـرای فرمـان امـام (ره) را در اسـتان فـارس انجـام مطالعـات تولیـد
داروهـای گیاهـی دانسـت کـه تامیـن زیرسـاخت های الزم بـرای تولیـد از جملـه مهمتریـن تعهـدات آن اسـت.
احـداث ۱۰مرکـز عشـایری در سـال  ۱۴۰۱دیگـر مصوبـه سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) بـود کـه دکتـر ایمانیـه
بـه آن اشـاره کـرد و ادامـه داد :مشـارکت در تکمیـل واحدهـای آموزشـی بـا پیشـرفت فیزیکی بیـش از ۸۰درصد
توسـط اداره آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس ،سـاخت واحـد آموزشـی جایگزیـن مـدارس کانکسـی بـا بیـش از
۲۰دانـش آمـوزان ،توانمندسـازی محلات غیـر برخـودار بـا مشـارکت اسـتانداری فـارس و سـتاد اجرایـی فرمان
امـام (ره) از دیگـر طرحهایـی اسـت کـه انجـام خواهـد شـد.
دکتـر ایمانیـه عنـوان کـرد :طـی تفاهـم نامه اسـتانداری و سـتاد اجرایی فرمـان امـام (ره) توانمندسـازی  ۵محله
غیربرخـوردار در شـهر شـیراز بصـورت پایلـوت در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
اسـتاندار فـارس همچنیـن دربـاره تعهدات سـتاد اجرایی فرمان امـام(ره) در حوزه آبرسـانی توضیـح داد و افزود:
تاکنـون مسـأله مشـارکت بـا جهـاد کشـاورزی بـرای الیروبـی و احیـای ۹۷قنـات در سـال جـاری و ۱۰۰قنات در
سـال  ۱۴۰۱مطرح شـده اسـت.
پیگیـری و احـداث ۱۰خانه بهداشـت۴۰ ،خانه علم و ۶مسـجد و کمک به تهیه کتابخانه سـیار در سـطح اسـتان
مصوبـات دیگـر جلسـه بود که اسـتاندار فـارس به آنها اشـاره کرد .
بررسـی طرح آبرسـانی به شـهر بیرم که در سـیل اخیر دچار خسـارت شـده اسـت مورد تاکید اسـتاندار فارس بود
کـه وی در ایـن بـاره بیـان داشـت :در صـورت تاییـد مشـارکت و اجرای این طـرح در هیـأت امنای سـتاد اجرایی
فرمـان امـام (ره) ،ایـن مشـکل نیز مرتفع خواهد شـد.
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

بیش از  200هزار نفر در استان فارس ثبت نام کرده اند
از ابتدای شروع ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس بیش از  200هزار
نفر ثبت نام کرده اند که بیشترین ثبت نام را بعد از ...

مشارکت ستاد فرمان اجرایی امام (ره) در تکمیل و ساخت  ۵۸۹پروژه در فارس
اســتاندار فارس در دیدار با اعضای بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) درباره
آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرا در استان فارس ...
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نخستین پیست موتور سواری شیراز در منطقه پنج به بهره برداری میرسد
عصرمردم:
اولیـن پیسـت موتـور سـواری شـیراز تـا پایـان سـال در منطقـه پنـج شـهرداری
شـیراز بـه بهـره بـرداری میرسـد.
شـهردار منطقـه پنـج بـا بیـان ایـن مطلـب گفت:یکـی از مهمتریـن پروژه های
مـا کـه هـم اکنون باهـدف ایجاد محیطـی مفرح و بـه منظور تخلیـه هیجانات
جوانـان و عالقهمنـدان بـه موتـور سـواری در جنـوب شـرقی شـهر شـیراز در
حال انجام اسـت سـاخت پیسـت موتورسـواری پارک مادر اسـت که در مراحل
نهایـی اجرا قـرار دارد .
رضـا مسـعودی ادامـه داد:ایـن پیسـت موتورسـواری در زمینـی بـه مسـاحت
یـک و نیـم هکتـار در حال اجراسـت کـه تا کنـون  ۷۲درصد پیشـرفت فیزیکی
دارد و بـا رعایـت کامل اسـتانداردهای فدراسـیون اتومبیل رانی و موتورسـواری
سـاخته خواهـد شـد .وی اظهـار داشـت :ایـن پیسـت بـه طـول  ۳کیلومتـر و
ظرفیـت پذیـرش  ۵۰۰نفر تماشـاچی هم اکنون شـامل سـاختمانهای اداری ،
تعمیرگاه وسـایل نقلیه ،سـاختمان خبرنـگاران و داوری و نگهبانـی ،و نمازخانه
و سـرویس بهداشـتی بـه متـراژ  ۴۰۰متر مربع می باشـد و تا پایان سـال شـاهد
بهـره بـرداری آن خواهیـم بود .
رضا مسـعودی گفت:این پیسـت ویـژه موتورهای کراس طراحی شـده و وجود
تپه هـای خاکـی و محیـط اسـتاندارد و ایمـن باعـث میشـود تا شـاهد اسـتقبال
عالقـه مندان بـه این ورزش باشـی م .
شـهردار منطقـه پنـج شـیراز افزود:یکـی از ویژگیهـای این پیسـت قـرار گرفتن
در دل بوسـتان مـادر اسـت و در کنـار مجموعه هـای منحصـر بـه فرد ورزشـی
دیگـری از قبیـل اسـب سـواری ،پیسـت اسـتاندارد اسـکیت ،پـارک آمـوزش

ترافیکـی ،سـالن تیرانـدازی  ،رینـگ دوچرخـه سـواری و پیـاده راه اسـت و بـه
عنوان اولین پیسـت موتورسـواری اسـتاندارد شهر مورد اسـتقبال عالقه مندان
به این رشته قرار گیرد.

شـهردار منطقـه پنـج افزود:ایـن پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۸میلیـارد تومان
سـاخته شـده کـه از ایـن میزان ۳۰میلیـارد تومـان آن هزینه تملـک و ۸میلیارد
تومـان هزینـه اجـرا این پروژه اسـت.

تجهیز تصفیهخانه فاضالب شیراز توسط شرکت دانش بنیان داخلی
عصرمردم:
بـرای نخسـتین بـار در کشـور ،تصفیـه خانـه فاضالب
شـماره  ۱شـرکت آب و فاضلاب شـیرازبا  ۵دسـتگاه
گیربکـس و توربیـن هوادهـی سـاخت شـرکت
دانش بنیان داخلی تجهیز شد.
مدیر دفتر بهره برداری و توسـعه تصفیه خانه فاضالب
آبفـا شـیراز دوشـنبه بـه دسـتاوردهای علمی ایـن
شـرکت در اسـتفاده از محصـوالت دانـش بنیـان
داخلـی اشـاره کـرد و بـا اشـاره بـه آغـاز عملیـات راه
انـدازی و بهـره بـرداری از تصفیـه خانـه فاضلاب
شـماره  ۱شـیراز از سـال  ۱۳۸۵گفـت :سیسـتم
هوادهـی تصفیـه خانـه فاضلاب شـماره  ۱از نـوع
هوادهـی سـطحی و بـا اسـتفاده از تعـداد  ۲۰دسـتگاه
گیربکـس سـاخت شـرکت خارجـی بـود کـه پـس از
گذشـت سـه سـال از شـروع بهـره بـرداری تعـدادی از
چـرخ دنـده گیربکس هـا دچـار شکسـتگی شـدند.
بهـزاد زارع به دشـواری عملیات تعمیـر گیربکس های
تصفیـه خانـه فاضلاب اشـاره و اضافـه کـرد:
علـی رغـم پیگیریهـای متعـدد و اسـتفاده از تجـارب
چندیـن شـرکت سـازنده داخلـی ،انجـام تعمیـرات و
سـاخت چـرخ دنده های مختلف ،کارگشـا نبـود و طی
مـدت  ۱۰سـال ،تعـداد  ۱۴دسـتگاه گیربکـس از مدار
بهره برداری خارج شـد به همین دلیل امکان اکسیژن
رسـانی در حـوض هوادهـی بـه شـدت کاهـش یافـت.
وی افـزود :از طرفـی اجـرای طـرح ارتقـای مصـوب
شـرکت مهندسـی بـرای بازسـازی و ارتقـای بخـش
چشم شیشه ای

هوادهـی تصفیـه خانـه و تبدیـل بـه روش هوادهـی
عمقـی زمـان بـر بـود و هزینـه ای بالغ بـر  ۱۰۰میلیارد
تومـان داشـت.
مدیـر دفتـر بهـره بـرداری و توسـعه تصفیـه خانـه
فاضلاب آبفا شـیراز ابـراز داشـت:برای حل مشـکل،
بـا شـرکت دانش بنیـان داخلی برای سـاخت گیربکس
و توربیـن هوادهـی ارتبـاط برقـرار شـد که بـا همفکری
و همـکاری دفتـر مدیریـت بهـره بـرداری و توسـعه
تصفیـه خانـه فاضالب شـرکت آب و فاضالب شـیراز،
شـرکت مزبـور موفق بـه طراحی ،سـاخت و نصب یک

دسـتگاه گیربکـس و توربیـن هوادهی در سـال ۱۳۹۹
شد .
ایـن مقـام مسـئول در بخـش فاضلاب شـیراز بیـان
کـرد :پـس از پایـش عملکـرد تجهیـز مذکـور در یـک
دوره زمانـی  ۷ماهـه ،ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه
سیسـتم هوادهی سـطحی ابداع شـده در داخل کشور
می توانـد جایگزیـن بسـیار مطمئـن و پربازدهـی بـرای
هواده هـای سـطحی تولیـد خـارج باشـد.
وی گفـت :تولیـد کننـدگان داخلـی سیسـتم های
هوادهی سـطحی تا بـه امروز توان تولیـد هواده هایی با

داستان اعتیاد در شهر

حداکثـر تـوان  ۱۵کیلووات را داشـتند که بـا اقدامی که
صـورت گرفـت بـرای اولین بـار سیسـتم های هوادهی
سـطحی بـا تـوان  ۵۵کیلـووات در کشـور تولید شـد.
زارع بیـان کـرد :بـا موافقـت و حمایت مدیـر عامل آبفا
شـیراز و نیز بازدید و بررسـی بعمل آمده توسـط معاونت
بـرداری و توسـعه فاضالب در مرداد ماه سـال جاری و
پـس از تاییـد عملکـرد هـواده نصب شـده؛ شـرکت آب
و فاضلاب شـیراز نسـبت بـه عقد قـرارداد بـرای خرید
تعـداد پانـزده دسـتگاه الکتروموتورگیربکـس و توربیـن
هوادهی اقـدام کرد.
مدیـر دفتـر بهـره بـرداری و توسـعه تصفیـه خانـه
فاضلاب آبفـا شـیراز گفـت :در فـاز اول قـرارداد و در
مـدت زمـان بسـیار کوتاهـی تعـداد  ۵دسـتگاه موتـور
،گیربکـس و توربیـن هوادهـی توسـط شـرکت دانـش
بنیـان داخلـی سـاخته شـده و نیمـه دی مـاه سـال
جـاری در حـوض شـماره  ۲تصفیـه خانـه فاضلاب
شـماره  ۱بـا موفقیـت نصـب و راه انـدازی شـد.
وی با اشـاره شـرکت سـازنده دسـتگاه موتور ،گیربکس
و توربیـن هوادهـی محصـوالت خود را برای مدت سـه
سـال ضمانـت نمـوده و بـه مـدت  ۱۰سـال خدمـات
پشـتیبانی دارد اظهـار داشـت :خریـد تجهیـزات
شـرکت های داخلـی علاوه بـر حمایـت از تولیـد
داخـل ،وابسـتگی بـه تامیـن کننـدگان خارج از کشـور
را کاهـش داده و اسـتفاده از خدمـات پـس از فـروش
بـه راحتـی میسـر اسـت کـه اهمیـت ایـن موضـوع در
شـرایط تحریـم بیـش از پیـش خودنمایـی می کنـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس
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تقویت گشتهای بازرسی در فارس
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان فارس از تشــدید اقدامات نظارتی گشــت های
مشترک با هدف ساماندهی هرچه مطلوبتر بازار و ...
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شرایط حضور شرکتهای دانشبنیان استان در نمایشگاه دبی فراهم است
عضو هیأت رئیســه اتاق بازرگانی فارس،با اشــاره به راهاندازی نمایشگاه دائمی و
پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان و فناور استان در ...

با حضور معاون درمان وزارت بهداشت انجام شد؛

تبادل نظر در خصوص اقدامات موثر برای رفع چالش های حوزه درمان فارس
عصرمردم:
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز
بـا معـاون درمـان وزارت بهداشـت ،پیرامـون راهکارهـای موثـر در رفـع
چالش هـای حـوزه درمـان فـارس ،دیـدار و گفـت و گـو کـرد.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» سرپرسـت دانشـگاه در ادامـه نشسـت های
هم اندیشـی با مسـووالن ارشـد وزارت بهداشـت ،بـا همراهی دکتـر «مهرداد
شـریفی» معـاون درمـان دانشـگاه و دکتـر «سـید ابوالفضل هاشـمی اصل»
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه ،بـا دکتـر «سـعید کریمـی» معاون
درمـان وزرات بهداشـت ،پیرامـون مسـایل مرتبـط با توسـعه خدمـات درمانی
دانشـگاه ،دیـدار کرد.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در دیـدار بـا ایـن مقـام مسـوول در
وزارت بهداشـت بـا ارائـه آخریـن گزارش هـای مربـوط بـه کرونـا در اسـتان
فـارس و نحـوه خدمت رسـانی بـه بیمـاران در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی
اسـتان ،بـه بیـان اولویت هـا و نیازمندی های موجـود در این زمینـه پرداخت.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» در ادامـه بـا اشـاره بـه تالش هـای
شـبانه روزی مدافعـان سلامت اسـتان در طـی حـدود دو سـال گذشـته،
حمایـت از تالش هـای آنـان را اولویـت مهـم مسـووالن دانشـگاه خوانـد.
او بـا بیـان برگـزاری نشسـت های هفتگی سـتاد مدیریـت کرونا در دانشـگاه،
از رصـد مسـتمر چالش هـای ناشـی از ایـن بحـران بـا هـدف برنامـه ریـزی و
مداخلـه بـه موقـع خبـر داد و افـزود :محور مهم ایـن برنامـه ریزی ها ،تالش
بـرای عـدم توقف چرخـه خدمات سلامت فـارس در حوزه هـای غیرکرونایی
اسـت کـه بـا تحمیـل فشـار مضاعف بـر مجموعـه همراه بوده اسـت.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز مراجعـه بیمـاران اسـتان های
جنوبـی کشـور بـه شـیراز بـرای دریافت خدمـات سلامت را موجـب ضرورت
توسـعه زیرسـاخت های دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در عرصه ارائه خدمت
بـه بیمـاران خوانـد و مهـم تریـن اولویت هـای مجموعـه دانشـگاه را در زمینه
امکانـات و تجهیـزات درمانـی مطـرح کرد.

دکتـر سـید وحیـد حسـینی همچنیـن ضمـن درخواسـت حمایـت از اعضـای
هیـأت علمی تمـام وقـت و متخصصـان درمانـی تمـام وقـت ،راهکارهـای
مرتبـط بـا اصلاح نظـام پرداخـت را مطـرح کـرد.
بررسـی راهکارهـای تقویـت درآمدهـای بیمارسـتان های دولتـی و رونـد
پیشـرفت برنامـه نسـخه نویسـی الکترونیـک در اسـتان فـارس ،دیگـر
محورهای صحبت سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در این نشسـت
بود.
دکتـر «کریمـی» معـاون درمـان وزارت بهداسـت نیـز در این دیدار بـا دریافت
آخریـن گزارش هـای مربـوط بـه وضعیـت کرونـا در فـارس و نیازمندی هـای
موجـود در زمینه توسـعه خدمـات درمانی در مجموعه علوم پزشـکی شـیراز،
پیشـنهادهای خـود را در زمینـه پیشـبرد بهتر برنامه های در دسـت اجرا و رفع
چالش هـا مطـرح کرد.
دکتـر «مهـرداد شـریفی» معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز دیگر

عضـو ایـن نشسـت هـم اندیشـی بـود کـه بـه بیـان مهـم تریـن چالش هـای
درمانـی اسـتان فـارس در زمینـه ارائـه خدمـت بـه بیمـاران پرداخـت و ضمن
اعلام گزارش هـای مربـوط به توسـعه خدمـات درمانـی اسـتان و راه اندازی
بیمارسـتان های جدیـد ،نیازمندی هـای موجـود در این زمینـه را مطرح کرد.
دکتـر «حبیـب ملـک پـور» رئیـس دفتـر نظـارت و اعتباربخشـی امـور درمان
وزارت بهداشـت ،دکتـر «سـید روح اللـه حسـینی» سرپرسـت حـوزه ریاسـت
دانشـگاه و «مهـدی ترابـی» مدیـر تجهیـزات پزشـکی علـوم پزشـکی شـیراز
نیـز در ایـن نشسـت اعضـای هیـأت رئیسـه دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز را
همراهـی می کردنـد.
ایـن نشسـت هـم اندیشـی ،بیسـتم دی  ،۱۴۰۰بـا حضـور دکتر «سـید وحید
حسـینی» سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز در دفتـر معـاون درمـان وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی
برگزار شـد.

بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول از جملـه برنامههـای که در
ایـن طـرح اجرایی خواهد شـد شـامل سرکشـی از خانوار
مـورد حمایـت ،شناسـایی و رفـع مسـائل و مشـکالت
فرهنگـی و نیـاز معیشـتی بخشـی از اقداماتـی اسـت که
در ایـن طـرح اجرایی خواهد شـد .این درحالی اسـت که
در ایـن طـرح بیش از دو هزار و  ٢٠٠بـار از خانوادههای
عضـو ایـن طـرح سرکشـی صـورت میپذیرد.
بذرافشـان در ادامه خاطرنشـان کرد :در راسـتای تقویت

بنیـان مذهبـی خانوادههـا در طـرح فلاح مقـرر شـده تا
در طـول مرحلـه اول کـه پنـج مـاه بـه طـول میانجامـد
 ۴٠٠جلسـه و در در مرحلـه دوم کـه مـدت زمـان آن ٨
مـاه اسـت  ۶٠٠برنامـه مذهبی و روضه خوانـی در منازل
افـراد برگـزار گردد.
بـه گفتـه ایـن مقام مسـئول در ایـن طرح نقـش ویژه ای
بـرای دسـتگاههای اجرایـی و مـردم نهاد نیز دیده شـده
کـه هرکـدام بایـد به تناسـب نسـبت بـه اجـرای آن اقدام

کند .
مدیـرکل کمیتـه امـداد فـارس در ادامـه در خصـوص
تسـهیالت ارائـه شـده بـه خانوادههـای محـروم نیـز
متذکـر شـد :تـا کنـون بالـغ بـر  ١٠میلیـارد ریـال بـه
خانوادههـای محرومیـن توسـط روحانیـون در مناطـق
محـروم اهـدا شـده اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه ١٢
مرکـز نیکـوکاری نیـز طـی ایـن بـازه زمانـی توسـط ایـن
افـراد سـاخته شـده اسـت.
وی افـزود ٧٨ :سـری کاالی اساسـی و بیـش
از چهـار هـزار و  ٣٣١بسـته غذایـی و ١١٢
شـغل نیـز بـرای فرزنـدان محرومـان ایجـاد شـده
است.
بذرافشـان تاکیـد کـرد :روحانیـون طـرح  ٣١٣تاکنـون
توانسـتهاند نسـبت بـه تأمیـن هزینـه درمـان  ٩٣نفـر از
مددجویـان اقـدام کنـد و  ١١١جهیزیـه نیـز بـرای ایـن
افـراد تهیه شـده اسـت البته زمینه بازگشـت بـه تحصیل
 ٧٧نفـر از کـودکان نیـز توسـط ایـن افـراد فراهـم شـده
است.

گسترش تعامالت و همکاری نمایشگاه های بین المللی فارس و صدا و سیما
فرهـادی مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های
بیـن المللی فارس روز یکشـنبه مـورخ  ۱۹دیماه ۱۴۰۰
بـا حضـور در مرکـز صـدا و سـیمای اسـتان فـارس بـا
مهنـدس سـهرابی رئیـس مرکـز دیـدار و در خصـوص
تقویـت تعاملات و همکاریهـای فیمابیـن گفتگـو
کـرد .
فرهـادی در ایـن جلسـه بیـان داشـت :شـرکت
نمایشـگاه های بیـن المللی فارس به عنوان پیشـخوان
و پیشـران اقتصـاد اسـتان و یکـی از بازوهـای محـرک
تولیـد و صنعـت ،با برگـزاری نمایشـگاه ها و رویدادهای
تخصصـی و تجـاری ،معرفـی تولیـد کننـدگان داخلی و
ارایـه آخریـن دسـتاورد های آن هـا ،در راسـتای کمـک
بـه بهبـود و رونـق اقتصـادی کشـور گام برداشـته و در
ایـن عرصـه جایـگاه شایسـته ای بـرای اسـتان فارس و
شـهر شـیراز رقـم زده اسـت.
مدیرعامـل نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس افزود:
رسـالت نمایشـگاه بینالمللـی و صـدا و سـیما و
فعالیت هـای این دو مجموعه به لحاظ اطالع رسـانی،
معرفـی و حمایـت از تولیـدات و اقتصـاد کشـور و بـه
لحـاظ ماهیـت یکسـان ،امـا بـا روش هـای متفـاوت
اسـت .یکـی از برجسـته تریـن اقدامات نمایشـگاه های
تخصصـی معرفـی و ارائـه آخریـن دسـتاورد های هـر
صنعـت بـه متخصصـان آن حـوزه می باشـد.
فرهـادی ضمـن تشـکر از همـکاری فـی مابیـن بـر
جایـگاه و نقـش ویـژه صـدا و سـیما در جهـت دهـی
افـکار عمومـی و ارتقـای سـطح دانـش و اطالعـات
جامعـه بـر ضرورت تـداوم پخـش اخبار واطالع رسـانی
عناویـن و زمـان برگـزاری نمایشـگاه ها در بخش هـای
خبـری و همچنیـن تهیـه گزارشـات و پخـش در

برنامه هـای مختلـف صـدا و سـیمای اسـتان گفـت:
اهمیـت دادن بـه نمایشـگاه ها و کمـک بـه تقویـت
مراکـز نمایشـگاهی یکـی از دالیـل موفقیـت و رشـد
اقتصـادی و تجـاری کشـور های پیشـرفته و مطـرح
دنیـا و فتـح بازار هـای جهانـی اسـت .بنابرایـن توجـه
بـه صنعـت نمایشـگاهی جایـگاه خـاص و ویـژه ای در
برنامه هـای اساسـی دولت هـا دارد.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی
فـارس بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای طرفیـن و نقـش
ویـژه رسـانه ها در امـر اطلاع رسـانی ،ارتقـای آگاهـی
عمومـی و تخصصـی و حمایـت از تولیـد و رونـق
اقتصـادی  ،آمادگـی خـود را جهـت هرگونـه همـکاری
در خصـوص تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری در
امر رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور  ،در قالب پوشـش
خبـری برنامه هـای نمایشـگاه ،حضـور در برنامه هـای

گفـت و گو محـور صدا و سـیما ،تولید ویـژه برنامه های
نمایشـگاهی ،زمینـه سـازی بـرای حضور صدا و سـیما
در سـایت نمایشـگاه بین المللی و ارتباط با صنعتگران،
تولیـد کننـدگان و فعـاالن اقتصـادی را اعلام
داشت.
سـهرابی رییـس مرکـز صـدا و سـیما اسـتان فـارس نیز
در ایـن جلسـه از نمایشـگاه ها بـه عنوان موتور پیشـران
اقتصـاد هـر منطقـه یـاد کـرد و گفت :اسـتان فـارس و
شـهر شـیراز به دلیل موقعیـت جغرافیایـی و نزدیکی به
بنـادر جنـوب کشـور ،جایگاهـی ویـژه و اسـتراتژیک در
منطقـه دارد و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع و نـگاه عمیق
و حمایتـی مسـئولین و مـردم به نمایشـگاه های اسـتان
می تـوان اتفاقـات خوبـی بـرای این شـهر و اسـتان رقم
زد.
وی از آمادگـی برای همکاری بیشـتر با نمایشـگاه های

بیـن المللـی فـارس خبـر داد و افـزود :همـه ی
مجموعه هـای خدمـات رسـان کشـور حلقه هایـی از
یـک زنجیـر هسـتند کـه یکدیگـر را تکمیـل می کننـد
و بـا خدمـات خـاص خـود در راسـتای پیشـرفت کشـور
و دسـتیابی بـه قله هـای تعالـی گام بـر می دارنـد و بـه
همیـن دلیـل مرکـز صـدا و سـیمای فـارس بـا نـگاه
کاربـردی بـه نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس و
بـا عنایـت بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری کـه بـه
حرکـت در جهـت پیشـرفت اقتصـادی بسـیار تاکیـد
دارنـد ،بـا حمایـت از تولیدات داخلی و کمک به توسـعه
اقتصـادی کشـور برنامـه ریـزی و اقـدام می کنـد.
سـهرابی در ایـن نشسـت صمیمی بـا پیشـنهاد ایجـاد
یـک پایـگاه و اسـتودیو دایمی بـا زیرسـاخت های
ویـژه و ارتبـاط مسـتقیم فیبـر نـوری بـه مرکـز گفـت:
می توانیـم بـا تولیـد و پخـش مسـتقیم برنامه هـای
اختصاصـی و اقتصـادی از .نمایشـگاه های بیـن
المللـی فـارس و ظرفیت هـای موجود آن و یـا با معرفی
مشـارکت کننـدگان نمایشـگاه ها در شـبکه های ملی و
بیـن المللـی نظیـر العالم،الکوثر و پرس تـی وی عالوه
بـر حمایـت از تولیـدات داخلـی ،بـا کمـک بـه جـذب
سـرمایه گـذاران بـه گسـترش درآمد هـای غیـر نفتـی و
حـذف وابسـتگی بـه نفـت در کشـور کمـک کنیـم.
در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور مدیـران و کارشناسـان
شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللی فـارس و مرکز صدا
و سـیمای اسـتان فـارس برگزار شـد مقـرر گردید جهت
ایجـاد تعاملات بیشـتر و تقویـت همکاری ها جلسـاتی
بـا حضـور کارشناسـان و متخصصـان تشـکیل شـود تا
پیشـنهادات مطرح شـده بررسـی و راهکارهای اجرایی
آن تدویـن و ارایـه گردد.

بازسازی مدارس و اشتغالزایی در مناطق سیلزده به همت بنیاد برکت
ایرنا:مدیرعامـل بنیـاد برکـت سـتاد اجرایی فرمـان امام(ره)
از بازسـازی مـدارس آسـیبدیده و اشـتغالزایی در مناطـق
سـیلزده کشـور خبـر داد.محمـد ترکمانه افـزود :ایـن بنیاد
بـا توجـه بـه گـزارش ارایـه شـده توسـط سـازمان نوسـازی
مـدارس نسـبت بـه بازسـازی و تعمیـر مـدارس آسـیبدیده
در مناطـق سـیلزده کشـور اقـدام و ضمـن احیای مشـاغل

تبادل نظر در خصوص اقدامات موثر برای رفع چالش های حوزه
درمان فارس
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ...

خسارت  ۱۱۸میلیارد ریالی سیل به تأسیسات آبرسانی شهرستان مهر
عصرمردم:
مدیـر امـور آبفـای شهرسـتان ُمهـر اسـتان فـارس گفـت :در پی وقـوع بارندگی هـای اخیـر بیـش از  ۱۱۸میلیارد
ریـال بـه تاسیسـات آبرسـانی شـهری و روسـتایی ایـن شهرسـتان خسـارت وارد شـد کـه در اغلـب شـهرها و
روسـتاهای تابعـه بـا اقدامـات بـه موقـع  ،جریـان آبرسـانی بـه طـور موقـت وصـل شـده اسـت.
هـادی هوشـمند کوچـی مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان مهر دوشـنبه بیـان کـرد :بارندگی هـای اخیـر( ۱۲و  ۱۳دی
 )۱۴۰۰در شهرسـتان مهـر موجـب سـیل شـد کـه تأسیسـات آبرسـانی و جاده هـای دسترسـی به این تأسیسـات
را در  ۶شـهر و  ۵۰روسـتای تابعـه ی شهرسـتان تخریـب کـرد.وی بـا اشـاره به ایـن مطلب که  ۳۰هزار مشـترک
شـهری و روسـتایی از تأسیسـات آبرسـانی آسـیب دیـده اسـتفاده می کننـد اظهـار داشـت :پس از مسـاعد شـدن
شـرایط ،بازدیـد از تأسیسـات آسـیب دیـده انجـام گرفـت و گـروه تشـخیص و بررسـی امـور آبفـا مهـر اقـدام بـه
بازدید ،بررسـی و برآورد خسـارات ناشـی از سـیل در مناطق مختلف شهرسـتان کرد.مدیر امور آبفای شهرسـتان
ُمهـر اسـتان فـارس اضافـه کـرد :در ایـن بارندگی هـا تأسیسـات آبرسـانی شـهر های مهـر ،گلـه دار  ،وراوی ،
خـوزی و مجموعه هـای آبرسـانی چـاه گـزی  ،فـال  ،اسـیر  ،دارالمیـزان و روسـتاهای چـاه شـرف  ،خالـده ،
میرملکی،نرمـان ،نورآباد،مزیجـان  ،بهرسـتان  ،نوآبـاد بیشـترین آسـیب دیدند.مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان مهر،
ابـراز امیـدواری کـرد تـا بـا تخصیـص به موقع و سـریع اعتبـارات مـورد نیاز ،بازسـازی و ترمیـم این تأسیسـات در
اسـرع وقـت انجام شـود.

تقویت گشتهای بازرسی در فارس

آغاز طرح« »٣١٣در فارس
شـیراز -مدیـرکل کمیتـه امـداد فـارس گفـت :طـرح
 ٣١٣بـه پیشـنهاد کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره) فارس
اجرایـی و بـه زودی در سراسـر کشـور برگـزار می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،محمـد بذرافشـان پیـش از
ظهـر دوشـنبه در آئیـن گشـایش طـرح  ٣١٣بیـان کرد:
در راسـتای ارتبـاط مسـتمر میـان خانوادههـای تحـت
پوشـش و حضـور مؤثـری روحانیـون در میـان ایـن افراد
در راسـتای اجـرای طرحهـا و برنامههـای فرهنگـی و
بـا هـدف کاهـش آسـیبهای اجتماعـی بـا محوریـت
مسـاجد ایـن طـرح اجرایـی شـده اسـت.
وی افـزود :در مرحلـه اول این طرح  ۴٠٠خانوار سـاکن
در  ١٢٠روسـتای منتخـب بـا حضـور  ٨٠روحانـی طـرح
هجـرت مسـتقر و عملیاتی میشـود.
مدیـر کل کمیتـه امـداد فارس ادامـه داد :در مرحله دوم
ایـن طـرح بیـش از  ۴٠روحانـی طـرح هجـرت در ٣٢
شهرسـتان و بخش و  ۶٠روسـتای محروم اسـتان برای
 ٣٠٠خانـوار تحـت حمایـت کمیتـه امـداد فـارس اجرای
برنامههـای فرهنگـی و مذهبـی خواهنـد داشـت.
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آسـیبدیده در جریـان سـیل ،طرحهـای اشـتغالزایی
جدیـدی را در ایـن مناطـق اجـرا میکنـد.وی کـه از مناطق
سـیلزده بخـش بیـرم و دهسـتان درز و سـایبان شهرسـتان
الرسـتان در اسـتان فـارس بازدیـد کـرده اسـت ،اظهـار
داشـت :بنیـاد برکـت بخـش قابـل توجهـی از خسـارت
افـرادی را کـه در جریان سـیل اخیر لـوازم خانگی ،جهیزیه،

دام و یـا مـزارع کشاورزیشـان از بیـن رفتـه اسـت ،جبـران
میکند.مدیرعامـل بنیـاد برکـت تاکیـد کـرد :ایـن بنیـاد
همچنیـن بـه صورت خـاص ،جهیزیه آسـیبدیده یـا از بین
رفتـه نوعروسـانی را کـه قـرار بـوده بـه خانـه بخت برونـد ،به
طـور کامـل تهیـه و تامیـن خواهـد کرد.ترکمانـه از احیـای
کسـبوکارهای آسـیبدیده در جریـان سـیل اخیـر کشـور

و اشـتغالزایی در مناطـق سـیلزده خبـر داد و گفـت :در
همیـن راسـتا ،یکهـزار طـرح اشـتغالزایی اجتماعمحـور
بـا اعتبـاری بالـغ بـر  ۵۰۰میلیـارد ریـال در منطق سـیلزده
جنـوب اسـتان فـارس اجـرا میشـود کـه ایجـاد سـه هـزار
فرصـت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم را بـرای مـردم ایـن
مناطـق بـه دنبـال خواهـد داشـت.

ایسـنا :مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان فارس از تشـدید اقدامـات نظارتی
گشـت های مشـترک بـا هـدف سـاماندهی هرچـه مطلوبتـر بـازار و بـا تمرکز بر
تولیـد و عرضـه کاالهـای اساسـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه و اجرایـی شـده
اسـت  ،خبـر داد.
غالمرضـا سـاالری گفـت :بنا به دسـتور موکد ریاسـت عالی سـازمان تعزیرات
حکومتـی ،تقویت گشـتهای مشـترک و سـیار در دسـتور کار قـرار گرفته و در
همیـن ارتبـاط سـاماندهی و تقویـت هرچه بیشـتر گشـتها با همکاری بسـیج
و تشـکلهای مردمی اجرایی شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از تعزیـرات حکومتـی فـارس ،سـاالری با اشـاره به
لـزوم تقویـت و بازمهندسـی فرآیندهـای نظارتـی ،افـزود :مقرر شـده با هـدف پیشـگیری از وقوع تخلفـات ،نظام
تولیـد و عرضـه بـه طـور جدی و فعال پایش شـود و در این راسـتا گشـت های مشـترک تعزیرات حکومتی اسـتان
بـا تمرکـز بـر تولیـد و عرضه کاالهای اساسـی فعال شـده اسـت.
غالمرضـا سـاالری بـا اشـاره به انجـام بیش از  ۱۵هزار مورد بازرسـی توسـط اکیپ هـای مشـترک از ابتدای مهر
امسـال تاکنـون ،گفـت :قریـب به  ۱۵۰۰فقره پرونده تخلفات در این بازرسـیها تشـکیل شـده اسـت.
سـاالری خاطرنشـان کـرد :در ایـن پروندههـا بالـغ بـر  ۲۱میلیـارد ریـال جریمه نقدی بـرای متخلفان صادر شـده
و علاوه بـر آن  ۷۴۹۲واحـد صنفـی نیز مشـمول تذکر شـدهاند.
متهم پرونده احتکار کود شیمیایی نقره داغ شد
سـاالری همچنیـن گفـت :در پـی گزارش بازرسـین سـازمان صمت اسـتان مبنـی بر احتـکار مقادیر زیـادی کود
شـیمیایی در یـک واحـد صنفـی واقـع در شـهر شـیراز  ،پرونـده ای بـرای بررسـی موضـوع در تعزیـرات حکومتـی
اسـتان تشـکیل شد.
او افـزود :بـر اسـاس گـزارش واصلـه ،متصـدی ایـن واحـد صنفـی بیـش از  ۸۰۰کیسـه کـود از نـوع اوره و
دی آمونیـوم را در واحـد صنفـی خـود احتـکار کـرده بـود کـه بـا احضـار فـرد خاطـی بـه تعزیـرات حکومتـی،
تحقیقاتـی پیرامـون موضـوع انجـام شـد.
سـاالری اضافـه کـرد :در بررسـی ها مشـخص شـد کـه ایـن فـرد بـه قصـد سـوء اسـتفاده از وضعیـت بـازار اقدام
بـه احتـکار کـود شـیمیایی کـرده تـا کاالی خـود را گرانتر بفروشـد ،با محرز شـدن تخلف ،شـعبه رسـیدگی کننده
حکـم بـه عرضه کودهای مکشـوفه در شـبکه رسـمی و پرداخـت جریمه دو میلییـارد و  ۸۰۰میلیون ریالی توسـط
متهـم صـادر کرد.
رسیدگی به بیش از  ۳۳هزار پرونده تخلفات در نه ماهه سال جاری
سـاالری در خصـوص عملکـرد تعزیـرات حکومتی اسـتان در  ۹ماهه منتهی بـه ابتدای دیماه نیـز گفت :بیش از
 ۳۳هـزار پرونـده تخلفـات طـی این مدت در شـعب تعزیرات حکومتی اسـتان رسـیدگی و بالغ بر  ۱۰هـزار میلیارد
ریـال جریمـه نقدی برای متخلفین اعمال شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه صالحیت هـای سـازمان تعزیـرات حکومتـی در سـه حـوزه کاال و خدمـات ،قاچـاق کاال و ارز و
بهداشـت دارو و درمـان ،افـزود :بیـش از  ۲۰هـزار پرونـده در حـوزه کاال و خدمـات ۵۶۰۰ ،فقـره پرونـده درحوزه
بهداشـت ،دارو و درمـان و  ۴۵۰۰فقـره پرونـده نیز با موضوع قاچاق کاال و ارز رسـیدگی شـده کـه عالوه بر جرایم
نقـدی متهمیـن ،محکومیت هایـی همچـون تعطیلـی واحد غیرمجـاز ،نصب پارچـه ،درج در پرونـده ،ضبط کاال
و  ...نیـز صادر و اجرا شـده اسـت.
سـاالری از افزایـش  ۳۵درصـدی پرونده هـای رسـیدگی شـده بـه نسـبت مشـابه سـال گذشـته خبـر داد و اضافه
کـرد :رسـیدگی بـه پرونده هـای تخلفـات بـا نـگاه پیشـگیرانه و حمایـت از فضـای کسـب و کار انجـام و تلاش
می شـود تـا بـا اعمـال نظارت و برخـورد با هرگونه اخالل در بازار  ،دسـت سـوداگران کوتاه و میـزان بروز تخلفات
بـه حداقل برسـد.

عضو اتاق بازرگانی فارس:

شرایط حضور شرکتهای دانشبنیان استان
در نمایشگاه دبی فراهم است
ایرنـا :عضـو هیـأت رئیسـه اتـاق بازرگانـی فارس،بـا اشـاره بـه راهانـدازی
نمایشـگاه دائمـی و پایـگاه صادراتـی محصـوالت دانـش بنیـان و فناور اسـتان
در شـهر دبـی گفت:زمینـه حضـور شـرکتهای دانـش بنبان فـارس و معرفی
محصـوالت مرتبـط فراهـم شـده اسـت.
یلـدا راهـدار ،در جلسـه کمیسـیون فنـاوری اتـاق بازرگانـی فـارس افـزود:
اختصـاص فضـای اداری به صورت اشـتراکی ،مالقاتهای تجـاری دوجانبه
و چندجانبـه ،بازاریابـی و فـروش ،مطالعـه و تحقیقـات بـازار ،مشـاورههای
حقوقـی ،حضـور در باشـگاه رهبـران کسـبو کار ایران و امـکان بهرهمندی از
مزایـای مرکـز تجـاری ایـران در امـارات از خدمـات ایـن مرکـز به شـرکتهای
دانـش بنیـان ایـران و اسـتان فارس اسـت.
او ادامـه داد :ایـن مرکـز بـا همـکاری باشـگاه مجـازی رهبـران کسـب و کار ایـران ،اقـدام به معرفـی محصوالت
و خدمـات یـک هـزار برنـد ایرانـی در کشـورهای عربـی کرده کـه فرصتی مناسـب بـرای تبادل اطالعات دسـت
انـدرکاران تولیـد ،صادرات و واردات کشـور به شـکل هوشـمند اسـت.
وی بیـان کـرد :مرکـز تجـاری ایـران در کشـور امارات نخسـتین مرکز تجـارت هیبریدی ایران اسـت کـه با مجوز
سـازمان توسـعه تجـارت ایـران ایجـاد شـده و افتتـاح آن ظرفیتهـای تـازهای بـرای فعـاالن اقتصـادی ایـران
ایجـاد کرده اسـت.
رئیـس کمیسـیون فنـاوری اتـاق بازرگانـی فـارس افـزود :بـا راه انـدازی مرکـز تجـاری ایـران در کشـور امـارات از
شـرکتهای دانـش بنیـان منتخـب بـرای ورود بـه بـازار ایـن کشـور حمایـت خواهـد شـد.
فعالیت  ۲۰۳شرکت دانش بنیان در فارس
راهـدار ،بـا اشـاره بـه فعالیـت  ۲۰۳شـرکت دانـش بنیـان در اسـتان فـارس گفـت :ایـن شـرکتها بیشـتر در
حوزههـای سـخت افزارهـای بـرق و الکترونیک ،لیـزر و فوتونیک ،ماشـین آالت و تجهیزات پیشـرفته و فناوری
اطالعـات و ارتباطـات و نـرم افزارهـای رایانـهای فعالیـت دارنـد.
وی افـزود :وظیفـه دولـت حمایـت در زمینـه ایجـاد بازارهای داخل کشـور بـرای عرضه محصوالت حـوزه دانش
بنیـان اسـت تـا ایـن محصوالت پـس از بلـوغ و شـکوفایی محصوالت و پیـش نیازهـای صادراتـی در عرصههای
بینالمللـی ظاهر شـوند.
او ادامـه داد :صـادرات محصـوالت دانـش بنیـان بـا فنـاوری باال به دلیـل نقش تاثیرگـذار بر ایجـاد ارزش افزوده
و ارزآوری ،بـرای اقتصـاد ملـی کشـورهای در حـال توسـعه بسـیار با اهمیت اسـت و ایـن در حالی اسـت که نتایج
فعالیتهـای ایـن صنایـع بـه دیگـر بخشهـای اقتصـادی منتقـل میشـود و بـه افزایـش بهـره وری و گسـترش
کسـب و کار می انجامـد.
وی افـزود :صـادرات بـه ویـژه صـادرات محصـوالت مبتنـی بـر فنـاوری نمایانگـر توانمنـدی یـک کشـور در ایـن
حـوزه اسـت و آینـده تحـوالت اقتصادی در گرو بسـط فعالیتهـای دانش محـور ،ایجاد نـوآوری در محصوالت و
گسـترش و نفـوذ آن در تمامی عرصههـای تولیـدی و صادراتـی خواهـد بـود.
راهـدار بیـان کـرد :عالقـه منـدان و شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور فـارس میتواننـد بـرای کسـب اطالعـات
بیشـتر بـرای حضـور در ایـن نمایشـگاه از طریـق شـماره  ۰۷۱۳۳۲۲داخلی چهار بـا دبیرخانه کمیسـیون فناوری
اتـاق فـارس تمـاس بگیرنـد و یـا بـا پسـت الکترونیکـی بـه آدرس  commission@fccima.irارتبـاط برقـرار
کنند .
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توصیهای برای کاهش خطر زایمان زودرس

ایسنا :نتایج مطالعات پزشکی نشان می دهد که با رعایت بهداشت دهان و دندانها می توان
خطر زایمان زودرس را کاهش داد .بر اساس یافته های یک مطالعه جدید ،زنان باردار مبتال به
التهاب لثه به طور قابل توجهی بیشتر در معرض خطر زایمان زودرس هستند.
در دوران بارداری زنان دچار برخی مشــکالت جسمی میشوند .همچنین آنها بسیار مستعد
ابتال به عارضه التهاب لثه هســتند که می تواند ســامت زنان را در این دوران تحت تاثیر قرار
دهد .التهاب لثه با انباشت پالک در خط لثه ایجاد می شود .در صورت عدم درمان ،این عارضه
می تواند منجر به تجمع باکتری شود که به نوبه خود باعث از بین رفتن استخوان اطراف دندان
و در نهایت منجر به پوســیدگی و از دســت دادن دندانها میشــود .گزارش متخصصان علوم
پزشکی در دانشگاه سیدنی تاکیدی بر تاثیر التهاب لثه بر سالمت زنان باردار است.
عفونت دهان می تواند اثرات سیستمیک بر بدن داشته باشد .التهاب لثه نشانگرهای التهابی و
باکتری ها را در جریان خون آزاد می کند که ممکن است به جفت برسد .این شرایط با عوارض
مختلفی همراه است و حتی می تواند منجر به زایمان زودرس شود.
همچنین عارضه التهاب لثه ممکن اســت بر اثر عدم تعادل هورمونی ایجاد شود و اگر درمان
مناســب برای آن انجام نشود ،می تواند باعث پره اکالمپسی (فشار خون بسیار باال) ،زخم بافت
لثه ،تومورهای بارداری ،خشکی دهان و حتی پوسیدگی دندان در مادران شود.
التهاب لثه عالوه بر آنکه می تواند به مادر باردار آســیب برساند ،احتمال سقط جنین ،زایمان
زودرس و تولد نوزاد با وزن پایین را نیز افزایش میدهد .در عین حال گفته می شود که نوزادان
نارس بیشتر در معرض آسیب های مغزی ،بینایی ،شنوایی و سایر ناهنجاری های رشدی هستند.

وجود یک بیماری خودایمنی
با بیماری ثانویه همراه است

مهر :محققان کشف کرده اند که داشتن یک نوع بیماری خودایمنی می تواند منجر به بیماری
خودایمنی دیگری شود.
محققان پردیس پزشــکی دانشــگاه کلرادو بهطور ناگهانی دریافتند که موشهای مبتال به
آرتریت روماتوئید ناشی از آنتیبادی در مفاصل خود دچار ضایعات ستون فقرات مشابه ضایعات
اسپوندیلوآرتریت محوری ( )AxSpAشدند که باعث خم شدن ستون فقرات میشود.
«نیرمال باندا» ،سرپرست تیم تحقیق ،گفت« :نتایج ما نشان میدهد که یک بیماری خودایمنی،
مانند آرتروز التهابی ،ممکن اســت منجر به یک بیماری خودایمنی ثانویه مانند  AxSpAنیز
شــود .این ارتباط جالب بیماری ممکن اســت به دلیل اتصال اتوآنتــی بادیهای ضد کالژن
به ستون فقرات یا تغییراتی در سیستم ایمنی بدن باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد».
همین آنتی بادیهای ضد کالژن در انســانهای مبتال به آرتروز نیز وجود دارد .آنها به طور
مستقیم به غضروف مفصل حمله میکنند و در نتیجه باعث التهاب و درد میشوند.
به گفته باندا« ،ما برای اولین بار به وجود این رابطه پی بردیم».
اما اینکــه دقیق ًا چگونه یک بیمــاری خودایمنی میتواند باعث ایجاد بیماری دیگر شــود،
همچنان یک راز باقی مانده است ،موضوعی که باندا امیدوار است آن را بررسی کند.
او گفــت« :ما میخواهیم به مکانیســم ایــن رابطه پی ببریم .با این حــال توصیه میکنیم
مبتالیان به یک بیماری خودایمنی در صورت ابتالء به بیماری دیگری ،هوشیار باشند».
به گفته محققان ،در حال حاضر ارتباطی بین بیماری لثه و آرتریت روماتوئید ،و دژنراســیون
ماکوال خشک مرتبط با سن و آرتریت روماتوئید وجود دارد.

پاندمی کووید  ۱۹به زودی اپیدمی فصلی میشود

مهر :محققان روســی اعالم کردند که پاندمی فعلی کووید  ۱۹از سال  ۲۰۲۲به اپیدمیهای
فصلی تبدیل خواهد شد.
تحقیقات نشــان میدهد حتی با وجود اینکه سویه اومیکرون به سرعت در سراسر جهان در
حال گســترش است و از سویه قبلی دلتا پیشــی میگیرد ،چندین متخصص روسی و دانمارکی
گفتهاند که این بیماری همهگیر در سال جاری بهعنوان اپیدمی فصلی خاتمه خواهد یافت.
بــه گفته محققان« ،با توجه به رعایت تمام اقدامات پیشــگیرانه و اقدامات واکسیناســیون،
ممکن است پاندمی ویروس کرونا تا ماه می (اردیبهشت) پایان یابد».
«الکساندر ســرگئیف» ،رئیس آکادمی علوم روســیه ،میگوید« :من انتظار دارم که پاندمی
کووید  ۱۹به اپیدمیهای فصلی مانند آنفلوانزا تبدیل شــود .باید بگویم که وضعیت فعلی تقریب ًا
شبیه دهه  ۱۹۶۰است ،زمانی که اپیدمی آنفلوانزا هنگ کنگ اثرات بسیار جدی داشت و بسیاری
از مردم به شدت بیمار بودند».
وی در ادامه میافزاید« :اما واکسنها و داروها به موقع ساخته شدند و اکنون  ۶۰سال است
که با آنفلوانزا زندگی میکنیم و تقریب ًا به آن عادت کردهایم .آنچه امروز برای کووید در حال رخ
دادن است از برخی جهات مشابه به نظر میرسد .اگر پروتکلهای دارویی خوب و قابل اعتمادی
وجود داشته باشد ،شاهد یک بیماری مانند آنفلوانزای معمولی خواهیم بود».
در همین حال« ،تایرا گروو کراوس» ،رئیس اپیدمیولوژیست در مؤسسه سرم سازی دانمارک،
گفت« :ســویه اومیکرون پایان پاندمی کووید  ۱۹را به همراه دارد و ما تا دو ماه دیگر به زندگی
عادی خود باز خواهیم گشت».
علیرغم نگرانیهای اولیه مبنی بر اینکه اومیکرون میتواند به دلیل افزایش ســطح عفونت،
دوره پاندمی را طوالنی کند ،کراوز گفت که در واقع میتواند پایان همهگیری باشد.

کاهش مهارت های حرکتی و اجتماعی
نوزادان متولد دوران پاندمی

مهر :بر اســاس یک مطالعه جدید ،نوزادانی که در سال اول پاندمی به دنیا آمدهاند در تست
غربالگــری مهارتهای اجتماعی و حرکتی در مقایســه با نوزادان قبل از پاندمی ،امتیاز کمتری
گرفتند .این مطالعه شامل  ۲۵۵نوزاد متولد شده در بیمارستان کودکان مورگان استنلی و آلن در
نیویورک بین مارس تا دسامبر  ۲۰۲۰بود.
«دنی دومیتریو» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه کلمبیا نیویــورک ،میگوید« :نوزادان
متولدشــده از مادرانی که در دوران بارداری دچار عفونتهای ویروسی هستند ،بیشتر در معرض
خطر نقایص رشد عصبی هستند ،بنابراین ما فکر کردیم که تغییراتی را در رشد عصبی نوزادانی
که مادرانشان در دوران بارداری کووید داشته اند ،پیدا کنیم».
وی در ادامه افزود« :ما هیچ سیگنالی مبنی بر اینکه قرار گرفتن در معرض کووید در رحم با
نقایص رشد عصبی مرتبط است نیافتیم .در عوض ،بودن در رحم مادری که این بیماری همه گیر
را تجربه کرده بود با نمرات کمــی پایینتر در زمینههایی مانند مهارتهای حرکتی و اجتماعی
برای کودک همراه بود .نتایج نشان میدهد که استرس زیادی که مادران باردار در این زمانهای
بیسابقه احساس میکنند ،ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد».
دومیتریو میگوید« :مــا فقط تغییرات کوچکی را در میانگین نمرات بین گروهها مشــاهده
کردیم .اما این تغییرات کوچک نیازمند توجه دقیق اســت زیرا در سطح جمعیت ،میتوانند تأثیر
قابل توجهی بر سالمت عمومی داشته باشند».
در مطالعه حاضر ،محققان پاســخهای پرسشنامهای را که پزشکان اطفال به والدین میدهند
تا جنبههای رشــد نوزاد ،مانند ارتباطات و حرکات ظریف ،حل مسئله و مهارتهای اجتماعی را
ارزیابی کنند ،تجزیه و تحلیل کردند.

واکسیناسیون اقدامی برای
قطع زنجیره انتقال کرونا

باشگاه خبرنگاران :سیدعلیرضا ناجی گفت :روند واکسیناسیون علیه کرونا باید تسریع پیدا کند.
واکسیناسیون اقدام قاطعی در خاموش کردن شعله چرخش کرونا است .الزم است شیوهنامههای
بهداشــتی را با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس رعایت کنیــم .پیدایش واریانتهای مختلف
کووید مسئله عجیبی نیست .امیکرون و دلتا در کنار هم در حال چرخش هستند؛ دلتاکرون یک
واریانت است .این احتمال وجود دارد که سویه دلتا و امیکرون بتوانند ژنها را با هم عوض کنند
و واریانتی خطرناکتر از گونههای قبلی پدید آورند.
دلتاکرون ترکیبی از دلتا و امیکرون و ملغمهای از پروتئین اســپایک از دو واریانت بر ســطح
ویروس است .دلتاکرون یک واریانت جدید با جهش نیست؛ بلکه ویروس ترکیبی از پروتئینهای
دلتا و امیکرون است.
او گفت :وزیر بهداشــت قبرس اعالم کرده است که پزشکان سویه جدیدی را در نمونههای
 ۲۵نفر در این کشور شناسایی کرده اند که  ۱۱نفر از آنها در بیمارستان بستری شده اند .نباید
تزریق دز بوستر را فراموش کرد .به گفته متخصصان زمانی که دوز سوم یا یادآور تزریق میشود،
اثر بخشی واکسن افزایش پیدا میکند.
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ارتباط خواب ناکافی نوجوان و مصرف قند بیشتر در طول سال تحصیلی
مهر :نتایــج تحقیقات نشــان داد نوجوانانی که
خواب کمی داشتند ،تمایل زیادی به مصرف غذاهای
داشتند که قند خون را سریع افزایش میدهد.
خواب برای همه افراد حیاتی اســت ،اما به ویژه
برای نوجوانان مهم اســت ،زیرا بــدن آنها در طول
سالهای شکل گیری خود رشد قابل توجهی میکند.
متأسفانه بیشتر نوجوانان به اندازه کافی نمیخوابند.
دادههای تحقیقاتی نشــان میدهد که  ۷۳درصد از
دانش آموزان دبیرســتانی کمتر از  ۸تا  ۱۰ســاعت
توصیه شده در شب میخوابند.
تحقیقات قبلی کمبود خــواب را با افزایش خطر
ابتــاء به ســامت روان ضعیــف ،عملکرد ضعیف
تحصیلی و مشکالت رفتاری مرتبط دانسته است.
امــا تحقیقات جدید مرکز پزشــکی بیمارســتان
کودکان سینســیناتی آمریکا نشان میدهد که خواب
ناکافی خطر افزایش وزن و ســایر بیماریهای قلبی
متابولیک را در بیــن نوجوانان افزایش میدهد ،زیرا
نوجوانان وقتی کمتر میخوابند ،عادات غذایی بدتری
دارند.
دکتر «کارا دوراســیو» ،سرپرســت تیم تحقیق،
میگوید« :کم خوابیدن ،خطر مصرف کربوهیدراتها
و قندهای افزودنی بیشــتر و نوشیدن نوشیدنیهای

ایسنا :پژوهشگران با انجام یک مطالعه و بررسی
بیش از  ۷۰هــزار نفر ،میزان اســترس ،اضطراب و
تابآوری افــراد را در روزهــای ابتدایی همهگیری
کووید ۱۹-در ایران مورد ارزیابی قرار دادند.
بیمــاری ناشــی از کروناویروس جدیــد ۲۰۱۹
(کووید )۱۹-اولینبار در اواخر ســال  ۲۰۱۹در شهر
ووهان چین ظاهر شد و به سرعت در سراسر چین و
تقریب ًا در تمام کشورهای جهان گسترش یافت.
این ویروس بــه دلیل قابلیت انتقال زیاد ،حتی در
صورتی که فرد بدون عالمت باشد ،میتواند سرایت
کند .تعداد بســیار بــاالی موارد ابتــا و میزان زیاد
مرگومیر منجر به مشــکالت روانی مانند استرس،
اضطراب و افسردگی در بین کادر پزشکی و همچنین
در جامعه شــده و وحشــت عمومی ناشــی از شیوع
ویروس کرونا عالئم اضطراب را افزایش داده است.
این عالئم مربــوط به پاســخ محافظتی طبیعی
بدن در برابر استرس ناشی از بیماری همهگیر است.
سیستم پاسخ به اســترس میتواند دو جنبه مثبت و
منفی داشــته باشد .با وجود اینکه این سیستم پاسخ
به استرس ،باعث ایجاد عالئمی میشود ،میتواند با
افزایش سازگاری برای افراد مزایای بلندمدتی داشته
باشــد .بنابراین ،پاســخ به اســترس تا حدودی یک
مکانیسم ضروری و مفید است.
البتــه اضطــراب مفــرط و دائمی یک مشــکل
ناتوانکننده اســت که رنج قابلتوجهی را برای فرد
و اطرافیانــش ایجــاد میکند .همچنیــن اضطراب
میتوانــد باعــث عالئمی مانند تــب ،تعریق ،تنگی
نفس و ...شــود و به دلیل اینکه این عالئم با عالئم
بیماری کووید ۱۹-مشترک است ،میتواند برای افراد
گیجکننده باشــد .به عالوه؛ اضطراب میتواند باعث
تغییرات فیزیولوژیک و تضعیف سیســتم ایمنی شود
و بدن را در برابر عوامل بیماریزا ،آسیبپذیر کند.
تحقیقات قابلتوجهی که در مورد نقش تابآوری
در شــرایط مختلف انجام شده ،نشــان میدهد که
تابآوری میتواند به افــراد در مواجهه با نامالیمات
استرسزای زندگی کمک کند و با تعدیل موقعیتهای
استرسزا ،مهارتهای حل مسئله را افزایش دهد.
با این وجود ،پیشــگیری از اضطراب در بین افراد،
آموزش اصول بهداشــتی به آنهــا و حفظ آرامش
موضوع مهمی است .بر همین اساس؛ پژوهشگران با

باشــگاه خبرنگاران :فیزیوتراپی یکی از مهمترین
حرفههای پزشکی اســت که هدف اصلی آن درمان
بیماران بــرای بازیابــی یا حفظ تحــرک و توانایی
بدنی و همچنین افزایش قدرت عملکردی آنهاســت.
فیزیوتراپی رشــتههای مختلفی را برای دستیابی به
بهترین نتایج ترکیب میکنــد ،از جمله بیومکانیک،
حرکت شناســی ،درمــان دســتی ،ورزش درمانی،
الکتروتراپی ،آب درمانی و ماساژ.
روشهــای فیزیوتراپــی متفــاوت اســت که بر
اســاس نوع آسیب یا شرایط بیماری تعیین میشود و
مهمترین روشهای فیزیوتراپی عبارتند از:
 -۱گرما درمانی
در ایــن نوع درمــان دمای بافت و ســلولهای
بیولوژیکی به درجاتی از  ۱۴تا  ۵۴درجه ســانتیگراد
یا بیشــتر افزایش مییابد و شامل دو نوع است ،یک
نوع دارای اثر ســطحی و یک نوع دارای اثر عمیق.
فیزیوتراپی به موارد زیر کمک میکند:
کاهش تنش عضالنی در صورت آسیب عضالنی
افزایش پمپاژ خون در ناحیه مورد فیزیوتراپی ،که
باعث تسکین درد میشود
افزایش محتوای اکسیژن در سلولهای آلوده
افزایش خون رســانی بــه ناحیه آســیب دیده و
افزایش کارایی آن
درمان کمردرد و دردهای مختلف مفصلی
افزایش راندمان کار عضالت
فیزیوتراپی با گرما شامل دو روش اصلی است:
محیط گرمای خشک :شامل درمان مادون قرمز
رسانه حرارتی مرطوب :شــامل پدهای حرارتی و
پدهای مومی درمانی است.
 -۲فیزیوتراپی به روش الکتروتراپی

شیرین بیشــتر را برای نوجوانان نسبت به زمانی که
خواب سالمی دارند ،افزایش میدهد».
ایــن تحقیق ،الگوهای خــواب و غذا خوردن ۹۳
نوجــوان را در دو وضعیــت خواب مــورد تجزیه و
تحلیل قرار داده اســت :شش ساعت و نیم خواب هر
شــب به مدت یک هفته (خواب کوتــاه) و نه و نیم
ســاعت خواب هر شب برای یک هفته دیگر (خواب
ســالم) .محققان میزان کالــری دریافتی ،محتوای

درشــت مغذیها ،انواع غذا و بــار گلوکزی غذاهای
مصرف شده توسط نوجوانان را اندازه گیری کردند.
نتایج نشــان داد نوجوانانی که خــواب کوتاهی
داشــتند ،در مقایسه با زمانی که خواب سالم داشتند،
غذاهای بیشــتری مصــرف میکردند کــه احتما ًال
قند خون را ســریع افزایش مــیداد ،خوراکیهایی
مانند مواد غذایی ُپــر کربوهیدرات و قند افزودنی یا
نوشیدنیهای شــیرین .این تغییرات عمدت ًا در اواخر

اضطراب و میزان تابآوری ایرانیها
در ابتدای همهگیری کرونا

انجام یک مطالعه ،با بررسی شدت اضطراب ،استرس
و تابآوری در ایرانیان ،نیازهای سالمت روان آنها
را شناسایی کردند.
این مطالعه مقطعی  ۲۸اســفند  ۱۳۹۸تا ششــم
فروردین  ۱۳۹۹انجام شــد و پژوهشگران با طراحی
یک پرســشنامه آنالین  ۷۰هــزار و  ۱۸۰نفر از ۳۱
اســتان کشور را از نظر میزان اســترس ،اضطراب و
تابآوری مورد بررسی قرار دادند و دادههای بهدست
آمده با استفاده از روشهای آماری تحلیل شدند.
بررســی این پرسشنامهها نشــان داد که بیشتر
شــرکتکنندگان در این مطالعه مرد ( ۶۴.۳درصد)،
متاهل ( ۷۵.۸درصد) ،دارای مدرک تحصیلی لیسانس
( ۳۷.۶درصد) ،دارای ســطح درآمد متوســط(۷۰.۴
درصد) و فاقد شرایط مزمن قبلی ( ۸۰.۹درصد) بودند.
میانگین سنی شرکتکنندگان نیز حدود  ۴۱سال بود.
در این مطالعــه؛ اکثر ایرانیــان در طول اپیدمی

کووید ۱۹-دارای اضطراب متوســط تا شدید (۸۰.۱۷
درصد) بودند .ســطح باالی اســترس بیش از حد در
 ۶.۶درصد از افراد گزارش شــد .اکثــر افراد (۵۹.۴
درصد) سطح متوسطو  ۳۴درصد از افراد سطح پایین
استرس را گزارش کردند .اکثر افراد سطوح تاب آوری
متوسط( ۴۷.۱درصد) و باال ( ۴۸.۹درصد) را گزارش
کردند.
بررســیهای این مطالعه نشان داد که جنسیت و
وضعیت تاهل تنهــا متغیرهایی بودند که با اضطراب
و تابآوری ارتباط معنیداری داشــتند .مرد بودن ،به
طور قابل توجهی با ســطح تابآوری باالتر و سطح
اضطــراب پایینتر مرتبط بــود .وضعیت تاهل نیز به
طور قابل توجهی با ســطوح تــابآوری مرتبط بود.
مجــرد بودن و بیــوه یا مطلقه بودن ،بــه طور قابل
توجهــی با تابآوری باالتر و با اضطراب کمتر همراه
بود.
یافتههای بهدستآمده از این تحقیق حاکی از آن

انواع فیزیوتراپی
و روشهای انجام آن در خانه

الکترووتراپی یکــی از موثرترین انواع فیزیوتراپی
اســت .از آنجایی که بدن انسان دارای بارهای منفی
و مثبت اســت ،روشــی برای فیزیوتراپــی با امواج
الکتریکی وجود دارد که با تحریک الکتریکی عضالت
و اعصــاب برای تقویت عضالت مختلف مانند عضله
چهار ســر ران انجام میشــود .فیزیوتراپی با استفاده
از امواج الکتریکی برای توانبخشــی بیماران پس از
جراحی زانو ،جراحی برداشتن رباط صلیبی و کشیدگی
عضالت استفاده میکند.
 -۳فیزیوتراپی اولتراسوند
فیزیوتراپــی اولتراســوند دو نوع اســت که یکی
از آنها دارای اثر حرارتی اســت کــه باعث افزایش
خاصیت ارتجاعی رشــتههای کالژن در بافت حیاتی،
افزایــش پمپاژ خــون ،تســکین درد ،کاهش تنش
عضالنی و کمک به درمان سفتی مفاصل میشود.
در مورد نوع دوم ،دارای اثر غیر حرارتی اســت که
عالوه بر فعال سازی و ترمیم بافت سلولی ،باکتریها

و ویروسهای ناحیه آســیب دیــده را از بین میبرد،
همچنین برای از بین بردن اسکارهای ناشی از زخمها
و عملها استفاده میشود.
 -۴فونوفورزیس
این یکــی از جدیدترین روشهــای فیزیوتراپی
محسوب میشود و از اولتراسوند برای تسهیل درمان
با مهاجرت دارو با اســتفاده از امواج صوتی اســتفاده
میکنــد ،زیرا امواج به دارو اجازه میدهند تا به ســد
پوســتی ماهیچهها نفوذ کند که باعث افزایش انتشار
دارو در داخل محوطه میشود.
 -۵لیزر درمانی
لیزر فیزیوتراپی برای افزایش ســرعت بهبود زخم
اســتفاده میشود و همچنین در تسکین درد و درمان
عفونتهای مزمن موثر است.
 -۶یخ درمانی
این نوع درمان طبیعی برای تسکین جراحات و درد
به خصوص برای درمان ورم بالفاصله پس از آسیب

عصر (بعد از ساعت  ۹:۰۰شــب) رخ داد .نوجوانانی
که خواب کوتاهی داشتند ،در مقایسه با زمان دارای
خواب ســالم ،میوه و سبزیجات کمتری در طول روز
مصرف کردند.
دوراســیو میگوید« :نکته جالب این اســت که
خواب کمتــر باعث نمیشــود نوجوانان بیشــتر از
همســاالن خود غذا بخورند ،بلکه هر دو گروه تقریب ًا
مقادیر یکســانی کالری از غذا مصرف میکردند .اما
خواب کمتر باعث میشــد نوجوانان غذای ناخواسته
بیشتری بخورند».
وی در ادامــه افــزود« :ما گمــان میکنیم که
نوجوانان خســته به دنبال انفجارهای ســریع انرژی
هســتند تا آنها را تا زمانی کــه بتوانند به رختخواب
بروند سرپا نگه دارد ،بنابراین آنها به دنبال غذاهایی
هســتند که کربوهیدرات و قندهای افزودنی باالیی
دارند».
این تحقیق نشــان داد که نوجوانان دارای خواب
کوتاه روزانه  ۱۲گرم قند بیشــتری مصرف میکنند.
از آنجایی که اکثر نوجوانان در طول  ۱۸۰شب سال
تحصیلی خواب کافی ندارند ۱۲ ،گرم شکر اضافه در
روز میتواند منجر به مصرف بیش از  ۲کیلوگرم شکر
اضافی در سال شود.

اســت که در روزهای ابتدایی همهگیری کووید،۱۹-
اکثر افراد در طول اپیدمی کووید ۱۹-دارای اضطراب
متوســطتا شدید و سطح باالیی از تابآوری بودند و
اکثریت شرکت کنندگان دارای سطح متوسطاسترس
بودند.
همچنین کمترین شیوع اختالالت روانپزشکی در
اســتان سیستان و بلوچســتان و بیشترین شیوع این
اختالالت در اســتان سمنان بوده اســت .طبق این
بررسی مرد بودن و مجرد بودن ،تنها متغیرهایی بودند
که به طور معنیداری با اضطراب و تاب آوری مرتبط
بودند .سن ،جنسیت و تحصیالت به طور قابل توجهی
با برانگیختگی استرس بیش از حد مرتبط بود.
پژوهشگران این مطالعه با توجه به نتایج بهدست
آمده میگویند که ســطوح باال و متوسطاضطراب و
اســترس در ایرانیان میتواند تأثیرات منفی بر رفاه و
عملکرد افراد داشته باشد و منجر به مشکالت جدی
شود .همچنین ،انعطافپذیری باال در طول رویدادهای
منفی زندگی (مانند همهگیری کووید )۱۹-با رفاه در
زندگی افراد مرتبط است.
بــه گفته پژوهشــگران ایــن مطالعــه؛ یکی از
محدودیتهای این تحقیق روش نمونهگیری آن بود
و شــرکتکنندگان به صورت تصادفی انتخاب نشده
بودنــد .ولی با این حال به دلیــل حجم نمونه بزرگ
که حدود یکدهم درصد از جمعیت ایران را پوشــش
میداد ،بازنمایی قــوی از جامعه ایران بود .همچنین
جمعآوری دادهها به صــورت آنالین نیز میتواند به
عنوان یک محدودیت باشد؛ چرا که همه به اینترنت
دسترســی ندارند .به عالوه در این مطالعه ابتال و یا
عدم ابتالی افراد به کووید ۱۹-بررسی نشده بود ،در
صورتــی که این عامل میت احتماال نقش مهمی در
میزان استرس افراد داشته باشد.
در انجام این مطالعه حمید شــریفنیا از دانشگاه
علوم پزشکی ســاری ،الهام اخالقی و سمانه ترکیان
از دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ،وحید خسروی از
دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید صدوقی یزد ،رضا
اعتصامی از دانشگاه شــهید باهنر کرمانErika ،
 Sivarajan Froelicherاز دانشــگاه
کالیفرنیای ایــاالت متحده آمریکا و ســعید پهلوان
شریف از دانشــگاه تیلور مالزی با یکدیگر مشارکت
داشتند.

استفاده میشود ،زیرا یخ بالفاصله پس از آسیب درد
را تسکین و تنش عضالنی را کاهش میدهد.
مزایای فیزیوتراپی
مسکن درد
گاهی اوقات جایگزینی برای جراحی
بهبود توانایی حرکتی
کاهش وابستگی به دارو
بهبود گردش خون
تقویت کار قلب ،رگهای خونی و ریهها
کاهش خطر آسیبهای ناشی از ورزش
حمایت از سالمت روان
کمک به بهبودی پس از سکته مغزی یا فلج
بهبود تعادل بدن
مدیریت مشکالت مربوط به سالمندان
چرا انجام جلسات فیزیوتراپی در منزل
بهتر است؟
حفظ حریم خصوصی کامل
دریافت کمک از اعضای خانواده
راحتی بیشــتر بــرای بیمار ،کــه از روند بهبودی
سریعتر پشتیبانی میکند.
رهایی از مشــکل تحرک ،به ویژه برای برخی از
موارد بیماری که طاقت تــاش از خانه به درمانگاه
را ندارند.
تکنیکهای مورد اســتفاده در جلسات
فیزیوتراپی:
دستگاههای القایی الکتریکی
امواج کوتاه و عمیق
دستگاههای شاک ویو
انواع دســتگاههای ســفت کننده (برای گردن و
پشت)
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رشد و کمال در ازدواج نیست

تبیان :ازدواج در اسالم مستحب موکد است .تأکید بر ازدواج در اسالم
در واقع تأکید بر ازدواج موفق و همسانهمسری است که زمینه سعادت،
خوشبختی و آرامش زوجین را فراهم کند اما متأسفانه برخی افراد بدون انگیزه
و هدف درست ،دست به ازدواج میزنند.
دکتر ندا ملکی روانشناس و مشاور پیش از ازدواج در گفت و گو با خبرنگار
تبیان دراینباره میگوید« :افرادی که تصورشان از ازدواج تنها ازدواج کردن
است و هدف و انگیزه خاصی برای ازدواج ندارند ،دلیلش این است که هنوز
به بلوغ عقالنی و عاطفی مناسبی نرسیده اند».
وی ادامه میدهد« :میبایست بعد از سنین نوجوانی مهارتهای الزم
ارتباطات اجتماعی به دانشآموزان و فرزندان آموزش داده شود؛ سیستم
آموزشی ما باید به گونهای طراحی شود که بعد از اینکه فرزند ما به سن ۱۸
سالگی رسید ،بتواند همان مهارتهایی که آموزش دیده را در انتخاب همسر
و زندگی مشترک مورد استفاده قرار دهد .بعد از آموزش مهارت ها ،الزم است
درباره انگیزه و هدف از ازدواج با فرزند صحبت شود».
ملکی میگوید« :یکی از اشتباهات رایج قبل و حین ازدواج این است
که فرد با انگیزه رهایی از محیط نامناسب خانوادگی ،مشکل اقتصادی ،رفع
تنهایی ،مقایسه با هم سن و ساالن و ...ازدواج کند و وارد زندگی مشترک
شود .در واقع چنین فردی فقط میخواهد ازدواج کند و هدف و انگیزه درستی
از ازدواج ندارد .یکی از راهها برای آگاهسازی این جوانان ،مهارتهایی است
که در سنین نوجوانی باید به آنها آموزش داده شود».
ندا ملکی در خصوص هدف ازدواج میگوید« :نیاز به جنس مخالف به
صورت فیزیولوژیکی و طبیعی در درون همه آدمها به ودیعه گذاشته شده و
این نیاز هم از دوران نوجوانی به بعد بیشتر نمایان میشود اما اگر هدف از
ازدواج را فقط به نیازهای جسمانی محدود کنیم این به معنای غفلت از بعد
روحی و روانی است .در واقع انسان هم برای رفع نیازهای جسمی و هم برای
رسیدن به آرامش روحی و روانی ازدواج میکند حاال اگر انسان آمادگی الزم
برای ازدواج را داشته باشد و دست به انتخاب مناسبی بزند و با فرد متناسب با
خودش ازدواج کند ،به آرامش میرسد ،در غیر اینصورت به سعادت و آرامش
دست پیدا نخواهد کرد».

این روانشناس با اشاره به واقعیتهای زندگی بعد از ازدواج میگوید:
«گاهی برخی جوانها تصور میکنند اینکه ما میگوییم دختر و پسر باید
هم کفو و متناسب باشند به این معناست که اینها باید صد در صد موافق هم
باشند و هیچ تضاد و تعارضی در زندگی مشترک به وجود نیایید درصورتیکه
حتی در ارتباط پدر و مادر با فرزند ،خواهر و برادر با همدیگر ،دو دوست باهم
و ...تضاد و تعارض در دیدگاههای مختلف وجود دارد .توصیه ما این است

بیتوته :تصویرسازی ذهنی؛ کافیست کمی به ساختار خود نام و کلمه هایی
که در آن به کار رفته اند فکر کنیم .در واقع می توانیم تصویر سازی ذهنی را
یک روش بسیار مرسوم و گاهی هم ناخودآگاهانه بنامیم که افراد می توانند
در جهت ساخت زندگی بهتر و رسیدن به خواسته ها و آرزوهایی که دارند از
آن استفاده نمایند.
تصویرسازی ذهنی به شما کمک می کند که بتوانید آینده و خواسته هایتان
را تصویرسازی کنید و طی این تصویرسازی ،حس خوبی را به خودتان القا
نمایید تا بلکه این احساس خوش بتواند همانند یک محرک بسیار قوی برای
پا نهادن به دنیای آینده رفتار کند.
شاید باورتان نشود اما بسیاری از افراد موفق و ثروتمند دنیا از این روش برای
رسیدن به مقام هایی که اکنون از آن ها بهره مند هستند استفاده نموده اند.
برای استفاده از این روش ،تنها کافیست خودتان را در موقعیتی که همیشه
آرزویش را دارید تصور نمایید.
خیلی ها تصویرسازی ذهنی را روشی متصل به قانون جذب می دانند و
معتقدند که ترکیب این تصویرسازی در کنار قانون جذب ،می تواند شرایطی
را فراهم کند که فرد بتواند در مسیر دلخواه خود قدم بگذارد و به ایده آل های
خود نزدیک شود.
ممکن است خیلی از شماها با خودتان فکر کنید که پس چرا ماهایی که دائما
در حال تور رویاهای خودمان هستیم ،به چیزی که همیشه مورد نظرمان بوده
نزدیک نشده ایم؟ دلیل آن این است که حتی تصویر سازی ذهنی نیز قاعده
و اصول خاص خودش را داراست.
به همین دلیل شما برای ترکیب این مقوله با مقوله جذب ،نیاز دارید که ابتدا
اصول درست تصویر سازی ذهنی را یاد بگیرید .در ادامه قصد داریم تا شما را
با مفهوم تصویر سازی ذهنی بیشتر آشنا کنیم .این کار باعث می شود که شما
با ابعاد مختلف این مفهوم آشنا شده و به واسطه آن بتوانید گام های استوارتری
را در مسیر رسیدن به خواسته هایتان بردارید.
تصویرسازی ذهنی شامل چه مراحلی می شود؟
برای اینکه شما یک تصویرسازی درست و استاندارد داشته باشید که بتواند
نتیجه موثری نیز در کارهای روزمره شما داشته باشد ،ابتدا نیاز است بدانید که
اصال برای چه چیزی می خواهید تصویر سازی کنید .این موضوع ،تکلیف شما
با ذهنتان و تصاویری که قرار است درباره آن ها فکر کنید را روشن می سازد.

است که به مرور زمان اتفاق میافتد .واقعیت این است که مشکالت همواره
در زندگی ما وجود دارند و ازدواج فرصت داشتن یک همراه و همدل را در این
مشکالت به ما میدهد ،لذا انتظار تمام شدن سختیها بعد از ازدواج ،انتظار
واقعبینانهای نیست».
ندا ملکی در پاسخ به این سؤال که آیا ضرورت ازدواج به معنای مذموم
بودن تجردگرایی است یا خیر ،میگوید« :خداوند ازدواج را به عنوان یک
تسهیلگر براری رشد انسان قرار داده است .اگر انسان در زندگی ،همدم
آرامشبخش داشته باشد مسیر رشد و تکامل را راحتتر طی خواهد کرد اما
کمال و رشد در ازدواج نیست؛ انسان در صورتی با ازدواج به کمال و رشد و
پیشرفت دست پیدا میکند که با فردی متناسب با خودش ازدواج کند اما اگر
دختر یا پسری فرد مناسب با خودش را به هر دلیلی پیدا نکند ،نباید برای
ازدواج کردن عجله کند و با بیبرنامگی و بدون فکر و تحقیق در این مسیر
گام بردارد که در این صورت نه تنها به آرامش و رشد نمیرسد بلکه دچار
مشکالت متعدد و حتی شکست در ازدواج خواهد شد».
این روانشناس با اشاره به معیارها و مالکهای ازدواج میگوید« :بین
دختر و پسر باید به لحاظ فیزیکی ،فرهنگی ،خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و نگرشی تناسب وجود داشته باشد .توصیه میکنم در کنار اطالعات
و آگاهیهایی که دختر و پسر با رفتوآمد و گفتوگوهای متداول کسب
میکنند ،حتم ًا به مشاورهای آگاه و باتجربه قبل از ازدواج مراجعه کنند.
متأسفانه برخی دچار آسیبهای روانی و اختالالت شخصیتی هستند که
افراد معمولی قادر به تشخیص این موارد نیستند اما مشاوره قبل از ازدواج
با آزمونهای روانشناختی به راحتی متوجه این اختالالت میشود .زندگی با
فردی که اختالل شخصیت دارد مساوی با تباهی زندگی است و میبایست
قبل از ازدواج غربالگری و بررسیهای الزم انجام شود».
ملکی در پایان به جوانان توصیه میکند« :هنگامی که تصمیم به ازدواج
میگیرید ،ابتدا از خودتان بپرسید که چرا میخواهید ادواج کنید؟! اگر هدفتان
از ازدواج رفع تنهایی ،چشم و هم چشمی ،دور شدن از محیط فعلی ،فرار از
محدودیت خانوادگی و ...است ،بدانید دارید به خطا میروید .هدف اصلی از
ازدواج رفع نیازهای جسمی و عاطفی و رسیدن به آرامش است».

که دختر و پسر از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی ،علمی و
نگرشی با همدیگر بیشترین تناسب را داشته باشند که دایره مکملیت تکمیل
شود اما اینکه ما بخواهیم صد در صد همه اینها را کنار هم داشته باشیم و
با کوچکترین تضاد و تعارضی صورت مسئله را پاک کنیم و به دنبال آخرین
راه یعنی طالق باشیم ،اشتباه است .ما باید مهارت حل تعارض را بلد باشیم
و این را بدانیم که سازگاری بین زن و شوهر یک فرایند تدریجی و تکاملی

ذهنی می تواند کمک بسیار زیادی به شما بکند این است که سکوت کافی
بر فضا حاکم باشد .قرار گرفتن در یک فضای ساکت و بدون همهمه ،قدرت
ذهنی شما را تا چندین برابر زیاد خواهد کرد.
بهترین زمان برای تصویر سازی ذهنی ،چه زمان هایی است؟
با توجه به ویژگی هایی که برای ایجاد یک تصویر سازی درست و استاندارد
ذکر کردیم ،بهترین زمانی که به ذهن همگان می رسد ،شب ها قبل از خواب
است .هر شب بهتر است قبل از اینکه بخوابید ،در سکوت و آرامش شب به
خواسته هایتان فکر کنید ،انرژی مثبت را به خودتان و به افکارتان انتقال دهید
و از جمالت تاکیدی و مثبت هم برای خودتان استفاده نمایید.
عالوه بر شرایط شب ها قبل از خوابیدن ،صبح های زود قبل از بیدار شدن
هم می توانند زمان های بسیار خوبی برای اندیشیدن و تصویرسازی های
ذهنی شما باشند .در این دو حالت بدن شما در وضعیت آلفا به سر می برد و
باعث می شود تا تاثیرگذاری افکار شما بر روی هر آنچه که قرار است واقعیت
و عینیت پیدا کند ،بیشتر و بیشتر شود .مطمئن باشید که در چنین شرایطی،
حتما و حتما چیزی که می خواهید را به واقعیت تبدیل خواهید کرد .فقط باید
درست و مثبت و به اندازه و مکررا به آن فکر کنید.
جمع بندی
اگر درباره قانون جذب خوانده باشید ،متوجه خواهید شد که یک تصویر سازی
درست و اصولی تا چه اندازه می تواند بر روی نتیجه ی کار شما تاثیر بگذارد.
در واقع قانون جذب می گوید که شما با انتشار امواج افکار خود به کائنات،
آن را تحریک خواهید کرد تا هر آنچه را که دوست دارید داشته باشید را در
اختیار شما قرار دهد .اساس رخ دادن قانون جذب ،این است که هر چیزی
که شما به آن فکر می کنید روزی اتفاق خواهد افتاد؛ چه این اتفاق مثبت
باشد و چه منفی ،تمامی افکار شما بر روی مراحل مختلف زندگی تان تاثیر
خواهد گذاشت.
پس حاال که جریان افکار ما در زندگی از این قرار است ،تصویر سازی ذهنی
ادعا می کند که شما می توانید با کمک این قانون ،افکار مثبت و اهداف تان
را به کائنات تزریق کنید و با این کار ارتعاشات مربوط به خواسته هایتان را در
مسیر زندگی خود قرار دهید .تصویر سازی ذهنی می گوید که شما با تغییر
دادن تصورات تان به چیزهایی که همیشه می خواستید و حاال هم می خواهید،
ﺟﺪول 400-2521
راه را برای به واقعیت تبدیل شدن آن ها باز خواهید نمود .پس تا می توانید
درباره ی اهداف مثبت خود فکر کنید و به آن ها بال و پر بدهید.

تصویرسازی ذهنی
به عنوان مداخله ای برای تنظیم هیجان
به این مرحله ابتدایی از تصویرسازی ،انتخاب و تعیین هدف می گویند.
تعیین هدف به ذهن شما سمت و سو می دهد و شما را دقیقا در جایی قرار
می دهد که باید باشید .بنابراین اولین مرحله تصویرسازی را تعیین هدف
می نامند .برای اینکه اشراف بیشتری بر روی هدف تان داشته باشید ،می توانید
جزئیات هدف خود را بر روی کاغذ بنویسید ،مثال یک نفر قصد دارد که با
تصویرسازی ،به شغلی که همیشه آرزویش را داشته برسد.
برای این کار در مرحله ی اولیه شما باید تمامی جرئیات شغل مورد نظرتان
را بر روی کاغذ بنویسید .با این کار دقیقا متوجه می شوید که چه می خواهید،
مثال یک نفر آرزویش کار کردن در یک مجموعه بزرگ و معروف مرتبط به
زمینه کاری و تخصصی اش است ،با نوشتن نام دقیق مجموعه و بخشی که
دوست دارد در آن کار کند ،صد در صد قدم محکم تری در تصویرسازی ذهنی
خود برای شغل مورد نظرش برداشته است.
مرحله دوم تصویرسازی هر موضوعی ،شامل جزئیات تصور هر هدف است.
به تصور جزئیات هدف تان بپردازید و اصال از این موضوع نترسید و حس
بدی به خودتان انتقال ندهید .در واقع شما باید بدون فکر کردن به جرئیات
یک هدف ،بدون در نظر گرفتن موانع احتمالی پیش رو و به گونه ای کامال
مستقیم ،تمامی جزئیات خواسته تان را در ذهن خود متصور شوید.
مثال برای مثال کار کردن در یک مجموعه بزرگ و معروف ،حتما به میز
کارتان ،نوع صندلی که قرار است پشت آن بنشینید ،وظایفی که قرار است
به شما محول شود ،نوع برخورد با مافوق تان و هزار و یک جزئیات دیگر
که خودتان بیشتر از همه از آن خبر دارید ،همیشه فکر کنید .در این حالت،
ذهن شما آمادگی بیشتری برای درک و پذیرش هدف تان دارد ،شاید هم این
تصویرسازی ذهنی بتواند در بخشی از مسیر ،به عنوان یک انگیزه دائمی و
قوی ،به یاری شما بشتابد.
مرحله سوم تصویرسازی ذهنی ،شامل تداوم و تمرکز می شود .نه تنها در

یک تصویر سازی ذهنی ،بلکه در هر کاری ،این تداوم و متمرکز بودن بر روی
کار است که می تواند مسیر شما را برایتان هموار سازد .بنابراین اگر بخواهیم
این مرحله از تصویرسازی را به راحت ترین شکل ممکن توصیف کنیم ،باید
خدمت تان عرض کنیم که همیشه و همیشه به هدف تان فکر کنید و برای
یک لحظه هم از رویاهای تان دست نکشید .این تدارم باعث می شود تا ذهن
شما انگیزه بیشتری برای ادامه ی مسیر داشته باشد و تحت قانون جذب ،این
تداوم دائمی می تواند بهترین نتیجه را برای شما رقم بزند.
مرحله ی چهارم هم شامل تاکید و بها دادن به تصویرساز های ذهنی شما
خواهد شد .برای اینکه بتوانید بر روی توانایی هایتان در جهت رسیدن به
رویاهای تان تمرکز کنید و تاکیدتان را روی آن ها نشان دهید ،نیاز دارید
که جمالت تاکیدی و مثبت زیاد استفاده کنید .در مسیر تصویرسازی ذهنی
برای رسیدن به خواسته هایتان ،از هیچ تالشی ،فروگذار نکنید و راه را بر روی
تمامی محدودیت ها و انرژی های منفی ای که ممکن است در مسیر شما
قرار گیرند ،ببندید.
برای تصویرسازی ذهنی ،حتما شما باید در یک مود خوب قرار بگیرید ،پس
اگر مودتان بد است و فقط در یک فضای منفی حضور دارید ،حتما و حتما
برای عوض کردن حال و هوایتان تالش کنید .چرا که این کار باعث می شود
تا شما بتوانید انرژی بهتری را به خودتان انتقال دهید.
در اکثر مواقع بر روی یک راحتی و یا مبل ،دراز بکشید و خودتان را و
بدن تان را در رهاترین حالت ممکن قرار دهید .این کار به شما و بدن تان
حس خوب را منتقل می کند .چشم هایتان را ببندید و به هر آن چیز خوبی
که قرار است طی یک تصویرسازی ذهنی قوی برای تان رخ دهد فکر کنید.
ممکن است در ابتدای این کار ،نتوانید تمرکز الزم را داشته باشید اما با
تمرین و تکرار ،کم کم قدرت تسلط بر افکار ،مسیر 2
درست تصویرسازی
ذهنی تان را پیدا خواهید کرد .یکی از مهم ترین مواردی که حین تصویرسازی
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کتابخانه
سه  شنبه  21دی 1400

کاش نویســنده محتــرم کتــاب ،رمــان
زندگینامه ای «ریشــه ها» اثر «آلکس هیلی»
را خوانــده بود .آنگاه می دیــد که الکس هیلی
برای نوشــتن از ایــل و تبار خــود چه دقت و
وسواسی به کار برده اســت .در صفحه ابتدایی
کتاب شجره نامه ی زیبایی را تدارک دیده است
و سپس به تفکیک ،سرگذشــت هر خانواده را
نگاشته است .از این گذشــته کتاب های تاریخ
دبستانی و دبیرســتانی تمام سلسله های مندرج
در کتاب صفحه ای را به شــجره نامه اختصاص
داده اند .مثال هخامنشیان در رأس «هخامنش»
را دارند بعد به طــرز زیبایی فرزندان و نوه ها و
نتیجه ها و نبیره ها را با خط های عمودی نشان
داده انــد .البته نگارنده توقع ندارد که عین ًا از این
تکنیک استفاده شــود اما توقع این می رود که
حداقل در یادداشــت های خود هــر خانواده و
سرگذشت آنها را در فصلی بگنجاند تا در نتیجه
خواننــده به گیجی دچار نشــود و بداند در این
کتاب کی به کی است!
خواننده اول نامی را مشــاهده می کند و بعد
ممکن اســت در صفحات دیگر بفهمد که این
شخصیت کیست و چه نقش و تأثیری در زندگی
دیگران دارد .آنچه نگارنده پس از مطالعه کتاب
دســتگیرش شده این است که این شخصیت ها
در شــکل گیری کتاب نقش داشته اند .آدم های
زیادی در کتاب هستند که وجودشان در پیشبرد
کتاب مؤثر است و آدم هایی که صرف ًا اسمشان
می آید و تأثیری در کل کتاب ندارند.
نویســنده به عنوان دانــای کل «لیال» را به
عنوان شخصیت اصلی و کلیدی برگزیده است
و بعد لیال می شود راوی داستان که بیشتر سعی
دارد تأثیــر آدم های دیگر را در روح و روان خود
عیان کند .نام کتاب از «تارا» گرفته شده است،
که گویا نســل پنجم اســت .این «تارا» نقش
زیــادی در رمان نــدارد جز اینکــه دختر عزیز
دردانه لیال اســت و هیچ فراز و فرود داســتانی
پیرامــون او رخ نمی دهد .عیب کار اینجاســت
که نویســنده چون به خوبی قهرمانانان کتاب را
می شناســد فکر می کند که خواننده نیز آنها و
روابط شــخصی و اجتماعی آنهــا را می داند در
صورتی که چنین نیســت .در بیشتر موارد این
خواننده است که به گیجی دچار می شود! حتی
در وابســتگی های فامیلی بین آنان دچار تردید
می گردد.
تا نیمه های کتاب ،نثر کمی متشــتت است.

انــگار که آدم روی زمین یا تُــل و تپه ای پر از
ســنگالخ قدم گذاشته باشد .یکی از این ایرادها
آوردن صفحات نامناســب و غلوآمیز برای افراد
است.
خانه ی وهم انگیز قباد -فقر اسرارآمیز -خانه
اســرارآمیز -و نمونه های دیگــر .اما نثر کتاب
به همراه هرس شدن شــخصیت های دست و
پاگیــر بهتر و بهتر می شــود .از نیمه کتاب که
نویســنده خودش را از دســت آدم های مزاحم
رمان نجــات می دهد به راحتــی راجع به لیال
و زندگی او قلمفرســایی می کنــد و خواننده را
نسبت به سرگذشــت لیال ،شادی ها و غم های
او حساس تر می کند.
و اما شخصیتی چون «قباد» برای لیال نقش
«مراد» را بازی می کنــد که در اکثر موارد لیال
طرز فکر سیاســی قباد ،دائی اش را قبول ندارد
ولــی نمی تواند خــود را از زیر نفــوذ او بیرون
بکشــد .از طرفی قباد هم با وجودی که مردم،
مردم می کند اما رفتارش با خانواده خود بســیار
دیکتاتورمآبانه اســت گویی مقــداری از خون
اســتالین هم در رگ های او جریان دارد .هرچه
به پایان رمان نزدیک تر می شویم موهوماتی که
در مغز قباد النه کرده اســت شدیدتر می گردد.
که می تــوان به راحتی او را یک بیمار روانی به
حساب آورد .دوستی داشــتیم که او هم گرفتار
ترس از حکومت شــده بود .فکر می کرد هر آن
قصد بازداشــت او را دارند بــه گونه ای که اگر
ســگی جلو خانه او اســتراحت می کرد در نظر
او مأموری بود که در لباس مبدل ســگ برای
پائیدن او گماشته شده بود .این ترس در بسیاری
از افراد به وجود می آید و زندگی را در کام آنان
چون شرنگ می سازد.
اما لیال از نظر سیاســی اندیشــه ای درست
و حســابی نــدارد تا جایــی که وقتــی قباد از
زنده یاد دکتر محمد مصــدق یاد می کند و دم
از میهن دوستی و مردم می زند لیال فکر می کند
افکارش مسموم شده است« .گاهی به تجریش
می رفتند و روی پل قدم می زدند .ولی قباد ذهن
بــاز و آماده یادگیری لیــا را چنان با افکارش
مســموم می کرد که از هواخــوری و قدم زدن
فقط بخش های خســته کننــده و تکراری آن
برجا می ماند .قبــاد ناگفته های ذهنش را برای
لیال بازگو می کــرد .از زندان هایی که رفته بود،
از اعتصاب غذاها ،از جوانان برومندی که شاهد
اعدامشــان بوده ،از بزرگی و خصایل نیک دکتر

ژولیا دوفونس دکتر فلسفه و فوق لیساس منابع انسانی است .او با این
مبحث آشناست زیرا ده سال در این زمینه کار کرده است .کتاب پرفروش
کمدی (غیر) انسانی در همکاری با نیکال بوزو از جمله آثار اوست.
اعتماد به نفس ،شکوفایی ،آرامش ،خوشبختی .کتاب های
رموز موفقیت رکورد فروش را شکسته اند .چرا؟
ارزش های متعالی سنتی و مرجعیت های کالن ،مانند دین ،سیاست،طبقات اجتماعی به تدریج فرو می پاشد و منجر به جنبش فردگرایانه
می شود .کتاب های راه و رسم موفقیت فردی به این جنبش خودشیفتگی
پاسخ می دهند و با موفقیت روبه رو می شوند نه از آن رو که کتاب های
خوبی اند بلکه چون جوابگوی تقاضای گسترده هستند .تقاضاست که عرضه
را تعیین می کند نه برعکس .این «ادبیات» در حال و هوای روز قرار دارد و
پاسخگوی نیازهای اساسی روحی انسان مدرن است .کسی نمی خواهد برای
خواندن تالش کند و این کتاب ها به آسانی خوانده و فهمیده می شوند .همه
خواهان مساوات هستند و از هر صفحه کتاب نوعی همدلی عاطفی با مربی
ساطع می شود .مربی موقعیت خود را نه به عنوان استاد بلکه به عنوان همراه
نشان می دهد« .تو» خطاب کردن خواننده که اغلب نویسندگان این سبک از
آن استفاده می کنند به این تظاهر تساوی طلبی و در یک سطح بودن کمک
می کند .این کتاب ها از توقعات و خواسته های همگانی بشر ،که فروید قبال

در ایــن مجموعه ما با داســتان هایی متفاوت
روبرو می شویم .البته در تعدادی از آنها تمام قوانین
ظاهری یک داستان کوتاه رعایت شده است .اما
برای بعضی دیگر به سختی می توان نام داستان
را بر آن نهاد چون در آنها از شــخصیت پردازی-
گفتگو ،زاویه دید مشــخص و فضاسازی خبری
نیست .انگار نویسنده صورت خود را به این طرف
و آن طرف چرخانده و هر چه را که دیده اســت
قلمی کرده اســت .بدون اینکه در فکر انساجمی
بیــن هر پاراگراف باشــد .البته تعــداد این قبیل
نوشته ها در کتاب شاید به ده درصد کل داستان ها
برســد .در نتیجــه می توان بــا قاطعیت بر روی
داســتان های زیبای بیکســل تکیه کرد و او را
نویسنده ای مبدع و خالق نامید.
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سال بیست و  هفتم شماره 7388

مهاجر نسل پنجم
رمان از :فروزنده فرخی

ناشر :کتاب پیام امروز 174 -صفحه 38000 -تومان
امین فقیری

مصدق .از کلنل محمدتقی خان ،از ستارخان...
آیــا گفتــن از این نــام آوران و یــادآوری
مبارزاتشان افکار انسان را «مسموم» می کند؟»
لیال در طول رمــان ثابت می کند که از نظر
خط مشی سیاســی آدم بی پاشنه ای است .البته

این مســأله را نویسنده می خواهد ،چون لیال در
حقیقت افکار نویســنده را دارد .یعنی ما به هیچ
وجه نمی دانیم که لیال چگونه می اندیشد .شاید
این دست به عصا بودن نویسنده است.
در کتاب بــه هیچ عنوان انســان کاملی را

نمی بینیــم .چه از لحاظ فکری و چه معیشــتی
و چه طرز برخورد بــا زندگی .در واقع آدم هایی
ناتمامنــد! شــخصیت هایی که هنوز شــکل
نگرفته ،نابود یا فراموش می شــوند ســؤاالت
زیادی برای خواننده به وجــود می آید که فکر
می کنم نویسنده از پاسخ دادن به آن عاجز باشد
ما درست و حســابی داراب را نمی شناسیم .ما
نمی دانیم چرا داراب جدا زندگی می کند و اص ً
ال
چه نقشــی جز پدر لیال بودن در داســتان دارد؟
کاووس کیست؟ در رمان چه می کند؟
اینها بدین خاطر اســت که نویسنده مبحثی
را تمام نکرده به موضــوع دیگری می پردازد و
در نهایت این پازل های بی شمار (شخصیت ها)
عالوه بر اینکه راهگشا نیستند باعث سردرگمی
خواننده می شــوند .دلیل اینکــه لیوان آب پر از
جلبک را بر سر ســفره می گذارند چیست؟ این
از آن مواردی اســت که نویسنده از آن آگاهی
دارد اما در گفتنش خ ِّســت به خرج می دهد .از
نقاشی هایی که «رؤیاهای غمبار نشان می داد»
منظور چیست؟ داستانی عجیب مهاجمین ،این
مهاجمین چه کســانی هســتند؟ چرا نویسنده
توضیح نمی دهد؟
در صفحــه  19ســطر  3تــا  16افعال بهم
می ریزند .زمان حال و ماضی استمراری به هم
می ریزنــد در صفحه  57این چند ســطر ضد و
نقیض را با هم می خوانیم.
«سال های سخت زندان را به یاد لیال تحمل
می کرد و (هنــوز) زنده بود .تا اینکه جرأت کرد
از ثریا خانم بپرسد «لیال و خانواده اش چطورند؟
خوبند؟ در چه حالی هســتند؟ مخصوصا لیال»
انــگار زندان به او این «شــهامت» را داده بود
که از مادربزرگش چنین ســؤال هایی بکند .ثریا
خانم «ناله ای» کــرد که «بند دل جهان» پاره
شد .نکند برای لیال اتفاقی افتاده .ثریا خانم «از
ته مانده قوایش» اســتفاده کرد و با صدایی «نه
چندان رســا» گفت« :لیال و خانواده اش خوبند،
لیال نامزد شده».
«با این دروغ» انگار باری از دوشش برداشته
شد .اما خبر چون پتکی بر سر جهان فرود آمد و
او را به «قعر زندگی؟» برد .انتظار چنین خبری
را نداشــت .بــا این که «امیــدی» به دل خود
راه نداده بود ،ولــی در پس ذهن خود جوانه ی
«امید» را آبیاری می کرد(ص)57
و بعد نتیجه گیری که واقع ًا در داستان و رمان
ممنوع است:

نکاتی درباره کتاب های رموز موفقیت

تلخی سرخوردگی و احساس گناه نهفته است».
«پشت وعده های شیرین ،اغلب
ِ

(ژولیا دوفونس)

مشخص کرده ،به نفع خود بهره برداری می کنند:
خواست تسلط بر امور :باید «مدیریت کنید»؛ افسار زندگی خود را به
دست بگیرید؛ زیر بار نروید .اینها موضوعاتی است که در بسیاری از این
دست کتاب ها بر آنها تأکید می شود.
خواست جبران کردن :تا به حال جرئت نکرده اید اما از این پس با ابزارهای
متفاوت موفق خواهید شد .کتاب های راه و رسم موفقیت فردی ،مملو از
ترفندها و شگردها ،شوخی ،دستورالعمل های رفتاری و هستی شناسی است.
و سرانجام ،خواست جذاب بودن :هیچ کس تاکنون ارزش واقعی شما
را درنیافته ،اما شما فردی استثنایی هستید .مربی ها عموم ًا روی این
«خودشیفتگی تفاوت کوچک» که شما را از اکثریت متمایز می کند ،تأکید
ِ
دارند.

حســن بزرگ و عمده کارهای «پتربیکسل»
موجز بودن آنهاست .هیچ جمله زائد و حاشیه ای
که خواننده را از جریان داســتان ها دور کند وجود
ندارد .آنچه را که باید گفت ،گفته است و از آنچه
داستان ها را کشدار نموده است پرهیز کرده است.
یــک نوع طنز در زیر پوســت داســتان ها در
جریان اســت که شاید بســیاری از دریافتن آن
عاجز باشند چرا که اندوه سمجی توأما در ساختار
داستان ها تنیده شده است .رویدادهایی که ما در
کتاب شاهدش هستیم از زندگی عادی و روزمره
مردم نشأت گرفته اســت .اما استادی پتربیکسل
در این اســت که تکه ها یا برش هایی از زندگی
روزمره را انتخاب کرده که خواننده آگاه فکر کند
به کشف بدیعی دست پیدا کرده است.
یکی از زیباترین داســتان های کتاب داستان
«شــیرفروش» که عامدا روی جلد کتاب نتیجه
نهایی داستان آورده شده است .مطمئنا این عنوان
توســط نویســنده برای کل کتاب در نظر گرفته
شده است .خانم «بلوم» و شیرفروش بدون آنکه
یکدیگر را بشناســند در اندیشــه ی یکدیگرند و
درباره هم فکر می کنند .شــاید نویسنده به نوعی
شــیفتگی و عشــق در داستان اندیشــیده است.
شــیرفروش خانم بلوم را فقــط از روی قابلمه او
می شناســد چرا که قابلمه ی او فرورفتگی دارد و
هر روز دو لیتر شیر و صد گرم کره را تقاضا دارد.
در بعضی از داســتان ها شــکل کار به نوعی
سورئالیســت میل می کند .در داســتان طبقه ها
توصیف یــک آپارتمان را با افــرادی که در آنها
زندگی می کنند شــاهد هستیم .در آخر این طرح
کوتاه به جمالت زیبا و موجزی برخورد می کنیم
که می تواند بیانگــر اصل های مهمی در زندگی

در کتاب موفقیت (غیر) شخصی شما از «شیادی» صحبت
می کنید .این اتهامی بزرگ و قطعی است .آیا بار مسئولیت
اتهامی را که می زنید می پذیرید؟
بله .چون این نوع کتاب ها حاوی تضادهای بسیارند که به ایجاد حسگناه در خواننده می انجامد .چند مثال می زنم :این کتاب ها ادعا می کنند
«من درونی» هر کس است؛ حال آنکه مخاطبشان
که خطابشان به
ِ
هزاران نفرند ...چگونه ادعای اصالت یا دادن اعتماد به نفس به فرد با یک
راهنمای رفتاری ممکن است؟ آیا سرشت و فطرت در این صورت ُکدگذاری
نمی شود؟ تناقض بزرگ این نوع نوشته ها ادعای رهایی و آزادی با ارائه
قانون های رفتاری است به عبارت دیگر« :آنچه را که می گویم انجام دهید،
عاقبت خودتان را خواهید یافت» که اوج بی معنایی است .چگونه می توان

در واقع خانم بلوم دلش می خواهد
با مرد شیرفروش آشنا شود
مجموعه داستان های کوتاه :پتربیکسل

ترجمه :احسان کشاورزیان
نشر آفتابکاران 176 -صفحه 32000 -تومان

امین فقیری

باشد.
«امید است که باال رفتن از طبقه ها را آسان تر
می کند و ناامید و مأیوس فقط می توان پائین آمد.
فروشــنده های دوره گرد ســر و کارشــان با
خانه هاست.
جنگلبان ها با جنگل ،زن ها با انتظار کشیدن
به هر حال ساختمان ساختمان است».
در داستان «گل ها» همه چیز در فکر و خیال
می گــذرد ،حتی گفتگوها ،همه چیز شــاعرانه و
زیباســت .نویســنده به هیچ عنوان در اندیشه ی
واقعیت نیست.
داستان «گل صد تومانی» هم به نوبه ی خود
زیباست .فکر بدیع و تازه ای این داستان را شکل
داده است .حکایت دو پیرزن است که یکی برای
دیگــری در صندوق پســتی اش گل می گذارد و
بعد داستان به سوی دوستان و همشاگردی های
پیرزن میل می کند و می گوید که چرا از گل های
شمعدانی خوشش می آید.
در داســتان «ماه نوامبر» نویســنده قهرمان
داســتانش را به فصول مختلــف می برد و با این

بهانه به توصیف فصل ها می نشیند.
«شــیرها» داســتانی ســمبلیک اســت در
باغ وحشی که فقط شیرها در آن زندگی می کنند.
در حقیقت این شیرها قدرت و توانایی مرد صاحب
باغ وحشت هستند .حتی ورثه ی او دارایی اش را
به شیر تشبیه می کردند .شــیرهایی که فقط در
رویاهای پیرمرد زندگی می کردند.
«جعبه موزیک» یک سوءتفاهم بر سر موسیقی
است بین یک زن و شوهر .اما در داستان «پوشال
چوب» تصورات و برداشــت های شخصیت اول
داســتان در مورد خرس عروسکی و پوشال هایی
که بدن او را انباشته اند گفتگوهای پیش پا افتاده
و نازل بین یک زن و شــوهر است که در نهایت
هم راه به جایی نمی برند!
داستان های قسمت اول که همان نام کتاب را
یدک می کشند اکثر قریب به اتفاق زیبا هستند و
مدرن ،از این نظر که برای نویسنده اش احترام و
شهرت به ارمغان آورده است.
اما در پاره دوم که «سفر با قطار» که مجموعه
شش طرح داستانی است تمام تجربه های خود را
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«آدم های متوهم همیشــه بــه خود ،حتی
در رؤیاها ،دلــداری می دهند و داســتان های
غیرواقعی در ذهن خود خلق می کنند».
حاال معلوم نیست خطاب آدم های متوهم به
ثریا خانم است یا جهان؟ «ثریا خانم می خواست
تنها دلخوشــی و امید جهان را در آن قفس به
یأس تبدیل کند(».ص)57
چرا!؟ اگر کینه ای در میان بوده که نویسنده
باید آن را با خواننده در میان می گذاشــته و اگر
نیت واقعی ثریــا خانم این بوده که جهان دیگر
قطع امید کند و دیگر فکرش را به لیال معطوف
نکند کــه این هم بی منطقــی و ظلم مضاعف
است.
صحنه مرگ قباد بسیار عبرت آموز است .ربط
مسایل به هم ،چون کلیه چرکین و لطفعلی خان
زند ،پهلوان بی قرار و پــرزور! و در خواب لیال:
«قبــاد را می دید که به دنبال خانه ای می گردد،
تن پوشش مناسب نیست و چون فقرایی ،که او
برایشان دل می سوزاند(».ص)127
«وقتــی تلفنــی بــا تــارا درد دل می کرد،
می گفت« :تو مهاجر نســل پنجمی .پدربزرگ
مهربانو یعنی پدر بانــو جان از تهران با یکی از
سپهدارهای دوره ی احمدشاه به رشت مهاجرت
کــرد و دخترش بانــو جان از تــرس حمله ی
بلشویک ها به شهرســتانی در نزدیکی رشت و
مادربزرگت مهربانو برای تحصیل من به تهران
و حاال تو به کشور دیگر رفته ای .سرنوشت ما را
از شهری به شهر دیگر می برد و حاال از کشوری
به کشور دیگر)134-133(».
یکی از مســایلی که رمان را جذاب می کند
منطــق ناب زندگــی و اینکه در نظــر خواننده
هر چیز یا هر علت باید معلولی داشــته باشــد.
همانند دو طرف یک معادله ریاضی .گاه همانند
فیلم فارســی های آنچنانی لیــا را برای دیدن
جهــان که زنده اســت به یکی از روســتاهای
بندرعبــاس می کشــاند آن هــم در کســوت
معلمی با آن ســابقه سیاســی!! که نویســنده
از روی بســیاری از مســایل می پــرد و فکــر
می کند خواننده اســت که همه چیز را می داند
که چطور لیال ســر از بندرعبــاس درمی آورد و
چطور بــه ناگهان در کانادا پیدایش می شــود؟
با کمال بی رحمــی می گویم که این کتاب باید
دوباره نویسی شود آن هم با مطالعه کتاب های
زندگینامه ای که خوشــبختانه در دنیای ادبیات
بسیارند!!.

با دستورالعمل طبیعی بود؟ چگونه می توان مستقل بود اگر در همه مراحل
زندگی ،از ظاهر گرفته تا نوع حرف زدن ،راه رفتن ،رفتار کردن و لباس
پوشیدن شما را مربی تعیین کند؟ ورای این تضادها که در کتاب به آنها
ِ
پس
پرداخته ام ،این نوع ادبیات در اکثر مواقع موجب حس گناه می شود .در ِ
تلخی سرخوردگی و احساس گناه پنهان است .زیرا
شیرینی وعده و وعیدها،
ِ
ِ
اگر خواننده موفق نشود به خوشبختی دست یابد ،خود را مسئول می داند:
«اگر من با در اختیار داشتن تمام این ابزارها به هدف دست نمی یابم تقصیر
خودم است! به اندازه کافی قوی نیستم!» از آن جا که دستورالعمل ها اغلب
تصنعی و ساده اندیشانه هستند ،غیرممکن است با آنها به چیزی دست یافت.
این ضعف خوانندگان نیست بلکه فریبکاری نویسندگان است!
چگونه می توان در مقابل جذابیت نوشته هایی از این دست
مصونیت یافت؟
موفقیت شخصی،
ایدئولوژیک
در قسمت سوم کتاب از پیش انگاری هایِ
ِ
که نویسندگان و مربیان از آنها الهام می گیرند و هرگز زیر سؤال نمی برند،
افراطی زندگی عاطفی و رفتارها ،اقتدار
اعتبارزدایی می کنم :عقالنی کردن
ِ
مرج شور و هیجانات ،ناممکن بودن شفافیت در مقابل
واهی اراده بر هرج و ِ
خود ،تبلیغ شتاب زیاد در حالی که زمان طوالنی موجود بشری را می سازد .به
قول نیچه« :آن کس که می خواهد صاعقه شود باید دورانی طوالنی ابر باشد».

از دیدن مســافرانی که با قطــار به مقصد و مبدأ
می روند بــه نمایش می گــذارد .در حقیقت این
فقط مشاهدات یک نویســنده کنجکاو و تیزبین
است .غرور و کنجکاوی در احوال مردمانی شاد یا
غمگین .عیب ناک از نظر منش و رفتار اجتماعی،
همه و همه را مورد بررســی و ســؤال ذهی که
برایش پیش می آید قرار می دهد .او با اســتادی
باقی ماجراها که چگونه ادامه یابد یا تمام شود را
به عهده خواننده می گذارد .در کل در این شــش
داستان ما با مسأله ی واحدی برخورد می کنیم که
آن هم قطار است .تکرار این رفتن و آمدن هاست
که بیکســل را مجبــور می کند از قطــار بگوید.
انــگاری که بخواهد بــاری را از روی دوش خود
بردارد و بــه دیگران وام دهد .او در حقیقت ثابت
می کند که هر چیزی در این دنیای خاکی ارزش
داســتانی دارد و می توان از دل آن داستانی ناب
بیرون کشید.
در داســتان «مــردی با حافظــه ی قوی» با
شــخصیتی روبرو می شــویم که عاشق ایستگاه
قطار اســت به گونه ای که دیگــر همگان او را
می شناســند .او زمان و ســاعت رفتن -آمدن و
توقف در ایستگاه را می داند.
«شماره ی تمام قطارها ،روز حرکت آنها ،اینکه
آیا قطارها واگن غذاخوری دارند یا نه و آیا در بین
راه در ایستگاهی توقف می کنند .این مرد همه را
می دانست».
کم کم این مرد به نوعی جنون دچار می شــود
که بدیهیات را به رخ مســافرها می کشد که مث ً
ال
ایــن قطار در ســاعت فالن در فالن ایســتگاه
توقف می کند .کار بــه گونه ای پیش می رود که
جنون آرامش به تماشــا کشیده می شود و رئیس

ایســتگاه او را از آمدن به ایســتگاه منع می کند.
مرد غمگین و دل شکســته به خانــه می رود و
تمام یادداشــت هایش را راجع به حرکت و زمان
توقف قطارها می ســوزاند و با یک اتفاق پله های
ایستگاه را می شمارد .وقتی که می بیند هیچ کس
از تعــداد واقعی پله ها آگاه نیســت کارش را به
پله های آپارتمان ها و خانه های یک طبقه توسعه
می دهد« .پیتر بیکسل» این داستان پر از شگفتی
را اینگونه تمام می کند.
«امــا وقتی که از تعداد تمامی پله های شــهر
آگاه شد ،به ایســتگاه آمد .به باجه بلیت فروشی
رفت .بلیتی خرید و برای اولین بار در زندگی اش
سوار قطار شد ،سوار شد تا به شهر دیگری برود و
آنجا هم پله ها را بشــمارد .بعد از آن به شهرهای
دیگر برود و پله های تمام دنیا را بشمارد تا چیزی
را بداند که هیچ کس نمی داند و هیچ مسئولی در
هیچ کتابی نمی تواند پیدا کند».
***
و اما به عقیده من زیباترین و شگفت انگیزترین
داســتان های کتــاب پاره ی ســوم اســت که
بدان «داســتان های کودکانه» نام نهاده اســت.
داســتان هایی سرشــار از طنــز که انســان را
هــم به فکر وا مــی دارد و هم لبخنــد به لب ها
می نشــاند .این کتاب که بــه صورت مجزا چاپ
شــد ،شــگفتی همه را برانگیخت و منتقدان را
به تحســین واداشــت .این کتاب بسیار پرفروش
شد .داســتان های پیتربیکسل مختصر و مفیدند.
از جمله داســتان های شــگفت انگیز این قسمت
«زمین گرد اســت» و «آمریکایی وجود ندارد».
بیکســل سوئیسی اســت و جزء بهترین داستان
کوتاه نویسان جهان است.
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آگهی
سهشنبه  21دی 1400

 8جمادیالثانی 1443

Jan 11، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7388

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی مزایده
چاپ نوبت دوم1400/10/28 :
چاپ نوبت اول1400/10/21 :
شهرداری حسامی در نظر دارد براساس مصوبه شماره  38مورخ  1400/10/13شورای اسالمی شهر ،نسبت
به واگذاری امالک ذیل به صورت ســالیانه به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند
جهت کســب اطالعات ،دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به امور
مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن  07144428771تماس حاصل فرمائید.
ردﻳﻒ

اﻣﻼك ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره

ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ

1

ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ )واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم

 7/000/000رﻳﺎل

 84/000/000رﻳﺎل

 4/200/000رﻳﺎل

2

ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري  50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ واﻗﻊ در

 10/000/000رﻳﺎل

 120/000/000رﻳﺎل

 6/000/000رﻳﺎل

3

ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري  100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ واﻗﻊ در

 15/000/000رﻳﺎل

 180/000/000رﻳﺎل

 9/000/000رﻳﺎل

4

ﻳﻚ ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 20/000/000رﻳﺎل

 240/000/000رﻳﺎل

 12/000/000رﻳﺎل

ﺧﻤﻴﻨﻲ»ره«(

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(

ﺷﻬﺮداري )واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب(

در ﻣﺰاﻳﺪه

-1سپرده نفرات اول تا سوم در صورت عدم انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-2هزینه درج آگهی و کارشناسی ملک برعهده برنده مزایده می باشد.
-3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-4کلیه کسورات قانونی و امکانات مورد نیاز به عهده مستأجر می باشد.
-5جلسه رسیدگی به پیشنهادات رسیده در روز چهارشــنبه مورخ  1400/11/8رأس ساعت  14در محل شهرداری تشکیل و
نتیجه مزایده حداکثر ظرف مدت دو روز اعالم می گردد.
-6حضور شرکت کنندگان در جلسه رسیدگی به پیشنهادات بالمانع می باشد.
-7برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد می بایست ضمانت الزم جهت پرداخت اجاره و تخلیه ملک را ارائه نماید.
/6127م الف
شناسه آگهی1257284 :
روح اله نجف پور
شهردار حسامی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/37294بخش  3شیراز
آقای احســان ترابی با تسلیم  2برگ استشــهادیه که در دفترخانه
 360شــیراز تنظیم شــده مدعی اســت که تعداد یک برگ سند
مالکیت مربوط به آپارتمان به مساحت  121/97مترمربع تحت پالک
 12/37294و پارکینگ قطعه یک به مساحت  12/5مترمربع واقعات در
بخش  3شــیراز که ذیل ثبت دفتر الکترونیک 139820311035012490
به نام وی ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی  893886صادر و به
موجب سند رهنی شــماره  18475تاریخ  99/6/6تنظیمی دفترخانه
 360شیراز در رهن بانک انصار قرار دارد که به دلیل جابجایی مفقود
گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است.
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود
که هر کس نســبت 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 نرسید
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /5934م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای قدرت عالی نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه
محلی مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به موازی
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه تحت پالک  558اصلی واقع
در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل ثبت شماره  21576صفحه 19
دفتر  238امالک به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به شــماره
 988380صادر و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است.
مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و
هر کس نسبت به ملک 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 سند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /881م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035004590مــورخ  1400/10/7موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000321هیأت 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 بهمن باقری به شــماره شناسنامه  2کدملی
 2299296220صادره از شیراز فرزند خدابخش در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  351مترمربع به پالک  8/42169مفروز و مجزی
شده از پالک  8/56واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز-
ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای عزیز شریفی 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 اول1400/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/6 :
/5938م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی دعوت
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت شریان گستر پایاب سهامی خاص
به شماره ثبت  14251و شناسه ملی  10530265779می رساند جلسه
مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده در تاریــخ  1400/11/2رأس
ســاعت  8صبح در محل دفتر قانونی شرکت تشکیل می گردد .لذا
از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در
جلسه دعوت به عمل می آید.
دستورات جلسه:
-1انتخاب اعضای هیأت مدیره
-2انتخاب بازرسان
از طرف هیأت مدیره شرکت

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه خانم ثمین شــکری پور فرزند احمد به استناد دو برگ
استشهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رسمی  239هماشهر منظم به
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت  250سهم مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت
سند مالکیت  250سهم مشاع از ششدانگ پالک  106فرعی از  2اصلی
واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشهور به دهبید ،به علت جابجایی
مفقود گردیده است که با بررســی دفتر امالک مشخص شد سند
مالکیت اولیه به نام خانم ثمین شــکری پور فرزند احمد ثبت و سند
مالکیت آن به شــماره چاپی 348031ب 95صــادر گردیده ،مفقود
گردیده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی
قانون ثبت یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نسبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل ســند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/113م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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  140060311035003766مــورخ  1400/9/3موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000628هیأت 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 بنیامین داودیان فرد به شــماره شناسنامه
و کدملی  2282207203صادره از شــیراز فرزند مراد در نسبت به
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  228/25مترمربع که به موجب
نامه شــماره -400/288ز مورخه  1400/7/2تولیت موقوفه حاج شیخ
زین العابدین موازی  34/87مترمربــع از عرصه ملک مذکور وقفی
شیخ زین العابدین می باشد به پالک  16/1887مفروز و مجزی شده
از پالک  16/744واقع در فارس بخش حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رســمی آقای احمد کارگر محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ 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 اول1400/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/21 :
/4572م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

کتابفروشی دوستان
معاوضه کتاب کهنه با نو

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

http://instagram.com/ketabfrooshi_doostan

پارامونت ،ابتدای خیابان قصردشت ،کوچه2

32338171-09171236039

آگهی مزایده فروش زمین با کاربری
درمانی
شهرداری المرد در نظر دارد براساس
بند  2صورتجلســه شــماره  4تاریخ
 1400/8/4شورای اســامی شهر المرد
یک قطعه زمین بــا کاربری درمانی به
مســاحت  2246/24متر مربع تحت پالکهای ثبتی  20تا 26
فرعی از  407اصلی واقع در شــمال بلوار پرستار روبروی
بیمارســتان حاج محمود حاج حیدر را به فروش برساند.
لــذا متقاضیان واجد شــرایط می تواننــد جهت دریافت
اسناد مزایده به سایت شــهرداری المرد مراجعه نمایند.
قیمت پایه مزایــده از قرار هر مترمربع  17/500/000ریال و
در مجموع  39/309/200/000ریال می باشد و مبلغ ضمانت
شــرکت در مزایده  1/965/460/000ریال می باشد .مدت
شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت
 10روز می باشد .به پیشــنهادات مخدوش و بعد از موعد
مقرر ترتیب اثــر داده نخواهد شــد .هزینه درج آگهی
برعهده برنده مزایده خواهد بود .دیگر شــرایط و اسناد
مزایده در سایت شهرداری المرد می باشد.
نوبت اول مزایده1400/10/12 :
نوبت دوم مزایده1400/10/21 :
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده :پایان وقت اداری شنبه
 2بهمن ماه 1400
بازگشایی اسناد مزایده :دوشنبه  4بهمن ماه ساعت  10صبح
شناسه آگهی1252517 :
/5905م الف
آگهی حصر وراثت
خانم بیگم جان رنجبر فرزند طهماســب دارای شناسنامه شماره 462
متولد  1337از این دادگاه درخواســت گواهــی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان سعداله رنجبر فرزند یاداله به شماره
شناســنامه  2529384282در تاریخ  97/12/22در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر همسر دائمی
 -2مهدی رنجبر به شــماره شناســنامه  1161صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -3هادی رنجبر به شــماره شناســنامه  344صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -4نبی اله رنجبر به شماره شناسنامه  8صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -5بقی اله رنجبر به شــماره شناســنامه  1115صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -6امید رنجبر به شــماره شناســنامه  2520074655صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -7رقیه رنجبر به شماره شناسنامه  45صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -8فرشته رنجبر به شماره شناســنامه  2520036648صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -9خدیجه رنجبر به شــماره شناســنامه  220صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -10سمیه رنجبر به شماره شناســنامه  2520068353صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -11فیروزه رنجبر به شماره شناســنامه  2520031891صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -12یاداله رنجبر به شماره شناسنامه  110صادره از حوزه استهبان
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /880م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034006610مورخ  1400/9/4هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر امیرســاالری فرزند رضاقلی
به شماره شناسنامه  10صادره از جهرم به شماره ملی  2471280609در
ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت  124/77مترمربع پالک فرعی
 4062از  2053اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2053اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک اداره اوقاف محرز گردیده اســت.
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند 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 اول1400/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/21 :
/4570م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه ترمیم کانال های سطح شهر
شــهرداری المرد در نظر دارد براساس بند
 2صورتجلســه شــماره  96تاریخ 1400/2/18
شورای اســامی شــهر المرد ،اجرای ترمیم
کانال های سطح شهر المرد را به شرکت های
واجد صالحیت واگذار نمایــد .لذا متقاضیان
واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد
مزایده به ســایت شــهرداری المرد مراجعه نمایند .مبلغ کل پیمان
 10/000/000/000ریال (ده میلیارد ریال) می باشد و مبلغ ضمانت شرکت
در مزایــده  500/000/000ریال (پانصد میلیون ریال) می باشــد .مدت
شــرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبــت دوم به مدت  10روز
می باشــد .به پیشــنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر
داده نخواهد شــد .هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد
بود .دیگر شرایط و اسناد مزایده در سایت شهرداری المرد می باشد.
نوبت اول مزایده1400/10/12 :
نوبت دوم مزایده1400/10/21 :
آخرین مهلت تحویل اســناد مزایده :پایان وقت اداری شنبه  2بهمن
ماه 1400
بازگشایی اسناد مزایده :دوشنبه  4بهمن ماه ساعت  10صبح
شناسه آگهی1252529 :
/5907م الف

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
نوبت اول1400/10/21 :
نوبت دوم1400/10/29 :
مناقصه گذار :دهیاری شاپورجان
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شرح مختصر کار :تسطیح و اصالح اساس کار -آسفالت
محل اجرای پروژه :روستای شــاپورجان ،دهستان قره باغ ،بخش
مرکزی شیراز
زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی نوبت اول
محل دریافت اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز بلوار سرداران
روبروی پمپ بنزین شــکوفا نبش کوچه  65بخشــداری مرکزی
شیراز
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز
شنبه مورخ  1400/11/9در محل بخشداری مرکزی شیراز
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات :متعاقبا اعالم می گردد
شرایط مناقصه:
داشتن حداقل رتبه  5راه سازی از مراجع ذیصالح با تأییدیه ساجا
گواهی صالحیت ایمنی کار الزامیست
نفرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند
سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به واریز  10درصد مبلغ پیشــنهادی خود به
حساب دهیاری و ارائه فیش بانکی به عنوان ضمانت حسن انجام
تعهدات می باشد.
هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شــماره هــای تمــاس( *37722099 :علیرضــا ســنجانکی)
09171881237
شناسه آگهی1257312 :
/6129م الف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006233مورخ  1400/8/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید غفار اوجی فرزند سید
فرج اله به شماره شناســنامه  8045صادره از شیراز به شماره ملی
 2300772035در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  90/60مترمربع
پــاک فرعی  4630از  2071اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 37
فرعی از  2071اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
آقای علی محمد شــریفی احدی از ورثه مالک رسمی حبیب شریفی
شریف آبادی 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 داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/6 :
/5936م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006146مورخ  1400/8/17هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیــه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاســم فیلی
فرزند ایرج به شماره شناســنامه  1358صادره از شیراز به شماره
ملی  2297300107در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101/60
مترمربــع پالک فرعی  6072از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  2081/171اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریــداری از مالک
رسمی خداخواســت زارع 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 اول1400/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/21 :
/4569م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 ۱۹۳۲بیمار دیگر شناسایی شدند

فارس

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،یک  هزار و  ۹۳۲بیمار
کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ســاعت شناسایی شدند
و متاســفانه  ۳۷بیمار نیز جان خود را از دست دادند
و مجموع جــان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و
 ۹۱۵نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،از روز یکشنبه تا دیروز  ۲۰دی ماه
 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،یک هزار
و  ۹۳۲بیمــار جدیــد مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که  ۲۹۸نفر از آنها بستری شدند.

کشف محموله قاچاق سالح و مهمات در فارس

پیگیری نهادهای امنیتی از «فروش کارت
واکسن بدون انجام واکسیناسیون»
به گزارش ایرنا ،سرپرســت مرکز روابط عمومی
و اطالع رســانی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی با انتشــار توئیتی از پیگیری موضوع فروش
کارت بدون انجام واکسیناســیون توســط نهادهای
امنیتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت ایرنا،
محمد هاشمی روز دوشنبه در این توئیت تصریح کرده
است :موضوع فروش کارت بدون انجام واکسیناسیون
از مدتها قبل در دستور کار وزارت بهداشت بوده و از
طریق نهادهای امنیتی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد :ضمن تاکید بر تعداد بســیار اندک
کارتهای صادر شده ،به محض نهایی شدن بررسیها،
نتیجه برخورد با متخلفان اطالع رســانی می شــود.
مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هفته جاری در نشست خبری گفت :فقط برای  ۲۳نفر
کارت واکسن تقلبی بدون انجام واکسیناسیون صادر
شــده که آنها را شناسایی کردیم و این عدد در مقابل
 ۱۲۰میلیون واکسیناسیون بسیار ناچیز است.

انفجار راکت در شرق افغانستان
جان  7دانش آموز را گرفت

در نتیجــه انفجار یک گلوله راکت در شهرســتان لعلپــور والیت ننگرهار،
دستکم  8غیرنظامی از جمله  7دانشآموز جان باختند.
به گزارش خبرنگار ســایت افغانســتان خبرگزاری فارس ،منابع مردمی در
والیــت ننگرهار اعالم کردند در نتیجه انفجار یک گلوله راکت بجای مانده از
دوران جنگ در شهرســتان لعلپور این والیت ،دستکم  8غیرنظامی از جمله
 7دانشآموز جان باختند.
حکمخان ،از متفنذان قومی در شهرســتان لعلپور به روزنامه اطالعات روز
گفت که این رویداد صبح دیروز (دوشــنبه ۲۰ ،عقرب) در روستای «دیگانان»
این شهرستان رخ داده است .همچنین به گفته وی ،دو دانشآموز دیگر هم در
انفجار این سرگلولهی راکت زخمی شدند.
حکمخان افزود :که کشــته و زخمیان این حادثه همگی دانش آموز مدرسه
«ورسک» بودهاند.
این متنفذ قومی توضیح داد که این سرگلولهی راکت توسط یک دانشآموز
بــرای فروش در مقابل این مدرســه آورده شــده بود و در هنــگام فروش در
نتیجهی ضربهی فروشنده منفجر شده است.

آتشسوزی در اردوگاه پناهندگان در بنگالدش

در پی وقوع آتشســوزی در یــک اردوگاه پناهندگان روهینگیایی واقع در

جنوب شرقی بنگالدش ،صدها خانه تخریب شده اند.
به گزارش ایسنا ،تاکنون گزارشی مبنی بر تلفات احتمالی ناشی از وقوع این
آتشسوزی منتشر نشده است.
بر اساس گزارش ها ،این آتش سوزی در اردوگاه شماره  ۱۶در منطقه "بازار
کاکــس" ،منطقه مرزی که بیش از یک میلیون پناهنــده روهینگیایی در آن
زندگی می کنند ،رخ داده است.
به گفته یکی از مقامات محلی بنگالدش در امور پناهندگان ،در حال حاضر
این آتش سوزی کنترل شده اما علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،به گفته یکی از پناهندگان،
بسیاری از افراد در این منطقه منازل خود را از دست داده اند.

وقوع زلزله  ۵.۴ریشتری در شمال غرب یونان

زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۴ریشتر شمال غرب یونان را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،موسسه ژئودینامیک یونان اعالم کرد که زمین لرزه ای به
بزرگی  ۵.۴ریشتر اواخر روز یکشنبه شمال غرب این کشور را لرزاند اما تاکنون
گزارشی از صدمات یا خسارات احتمالی ناشی از این زلزله منتشر نشده است.
با این حال "مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان" ( )GFZپیشــتر شدت این
زمین لرزه را  ۵.۸ریشتر گزارش کرده بود.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز ،موسســه ژئودینامیک یونان اعالم کرد که
این زمین لرزه در عمق  ۱۴کیلومتری زمین و در نزدیکی شــهر "فلورینا" رخ
داده است.

آگهی مزایده
شرکت تعاونی کامیونداران ارسنجان در نظر دارد یکباب
منزل مسکونی -تجاری واقع در خیابان طالقانی (ارسنجان)
خــود را از طریق مزایده عمومــی از تاریخ درج آگهی به
مدت  10روز به فروش رساند جهت کسب اطالعات بیشتر
در ساعات اداری با شماره همراه ( 09173290110کیومرث
رحیمــی مدیرعامل) تماس حاصــل فرمایند .ضمنا هزینه
آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

فرمانده انتظامی شــیراز از کشف  24دســتگاه تولید ارز ديجيتال قاچاق
و ســاير متعلقات به ارزش  2میلیارد و  500میلیون ریال در این شهرســتان
خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر استفاده از دستگاههاي
اســتخراج ارز ديجيتال قاچاق در منزلي در بولوار امیرکبیر شــیراز ،بررسی
موضوع در دستور کار ماموران کالنتری  17قدمگاه قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران پس از انجام تحقیقــات میدانی ابتدا از صحت خبر
مطمئن شــدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و
در بازرسی از آن مكان  24دستگاه تولید ارز ديجيتال قاچاق و ساير متعلقات
مربوطه را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شیراز با اشــاره به اينکه کارشناسان ارزش
ماینرهاي کشف شده را  2میلیارد و  500میلیون ریال برآورد کردهاند ،اظهار
داشــت :در اين رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشــکيل پرونده به مراجع
قضایي معرفی شد.

1400/10/21

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻧﻮع ﻣﺰاﻳﺪه

1

14

246/40

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

2

15

246/40

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

3

18

197/20

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

4

19

219/20

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

5

20

224

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

6

24

191/40

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

7

26

226/40

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

8

26

234

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ-ﭘﺸﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي

اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻪ 10ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻴﺎﺑﺎن
20ﻣﺘﺮي درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع(

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری المرد

شهرداری المرد در نظر دارد براساس بند  3صورتجلسه شماره  6تاریخ 1400/9/11
شــورای اسالمی شــهر المرد تعدادی از اراضی خدماتی شهرداری مطابق لیست
پیوست را از طریق مزایده به فروش برساند .لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند
جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری المرد مراجعه نمایند .مدت شرکت در مزایده
از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت  10روز می باشــد .به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شــد .هزینه درج آگهی برعهــده برنده مزایده خواهد بود .دیگر
شرایط و اسناد مزایده در سایت شهرداری المرد می باشد.
نوبت اول مزایده1400/10/12 :
نوبت دوم مزایده1400/10/21 :
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده :پایان وقت اداری شنبه  2بهمن ماه 1400
بازگشایی اسناد مزایده :دوشنبه  4بهمن ماه ساعت  10صبح

ف

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

رئيس پليس آگاهي استان از دستگيري سارق مسلح خودرو سانتافه و كشف
اسلحه به كار رفته در سرقت خبر داد.
ســرهنگ كاووس حبيبي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر بيان كرد :در پي وقوع یک فقره ســرقت مســلحانه خودرو
سانتافه در شهرك اكبرآباد شــيراز ،پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستور
كار ماموران پليس آگاهي استان قرار گرفت.
وي افزود :در بررســي اظهارت شــاكي مشخص شد كه وي خودرو خود را

ﻃﺮح ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ

ردﻳ

ﻧﻮﺑﺖ دوم 1400/10/28

نوبت دوم 1400/10/28
نوبت اول 1400/10/21 :
شهرداری زاهدشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 199ش مورخ  1400/09/21شورای محترم اسالمی شهر
قطعه
واگذاری یک
ﺷﺮحبه
نسبت
مورخ
200ش
ﻧﺴﺒﺖوﺑﻪمجوز
مسکونی
زمین
نسبت
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺿﻤﻨﺎً
ذﻳﻞ اﻗﺪام
 1400/09/21ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻗﻄﻌﻪ
شمارهﻳﻚ
واﮔﺬاري
1400
7قطعه/09/
واگذاریﻣﻮرخ 21
ﺷﻤﺎرهبه200ش
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻣﺠﻮز
زمین مســکونی به شرح ذیل اقدام نماید .ضمن ًا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن07153434719
فرمایند 07153434719ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
تماس حاصل
ردﻳﻒ

كشف ماینرهای قاچاق در شیراز

ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺿﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮداري ﻻﻣﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﺰاﻳﺪه دي ﻣﺎه ﺳﺎل 1400

ﺷﻬﺮداري زاﻫﺪﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره 199ش ﻣﻮرخ  1400/09/21ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري 7ﻗﻄﻌﻪ

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

فرمانده انتظامي اســتان از توقیف ســواري ولكس حامل  25قبضه سالح
شكاري و جنگي در محور "زرقان-شيراز"و دستگیری یک نفر در این خصوص
خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح جزئيات اين خبر اظهار داشت :در اجراي طرح مبارزه با قاچاق سالح و
مهمات غيرمجاز ،ماموران پليس امنيت عمومي استان فارس با اقدامات فني و
تخصصي مطلع شــدند فردي از اعضاي باند قاچاقچيان با يك سواري ولكس
تعدادي اســلحه را از استانهای غربی بارگیری و قصد انتقال آن به شيراز دارد
كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي تصريــح كرد :ماموران پليس امنيت عمومي اســتان پس از هماهنگي
با مقام قضایي به محور زرقان-شــيراز اعزام شــدند و با برپايي تور ايســت و
بازرســي خودرو متعلق به قاچاقچي را شناسايي و با اقدامات فني و تخصصي
آن را توقيف كردند.
فرمانــده انتظامي اســتان فارس تصريــح كرد :در بازرســي از این خودرو
 17قبضه ســاح شــكاري و  8قبضه كلــت كمري و  16خشــاب مربوطه
(در مجمــوع  25قبضه) که به طرز ماهرانهاي در قســمتهاي مختلف خودرو
جاسازي شده بود ،کشف شد.
ســردار حبيبي با بيان اينكه در اين خصوص راننده دســتگير و براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري
ديگــر اعضاي باند به صورت ويژه در دســتور كار قرار دارد و از شــهروندان
درخواست ميشود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك بالفاصله موضوع
را به سامانه  110اطالع دهند.

ترفند سارق مسلح خريد خودرو لو رفت

بین الملل

ﻧﻮﺑﺖ اول :

جهت فروش در ســایت دیوار آگهی كرده و شــخصی ناشناس پس از تماس
و هماهنگي جهت خريد در شــهرك اکبرآباد ،با يك قبضه اســلحه شكاري
به دست مالك شليك و اقدام به سرقت سانتافه میكند.
سرهنگ حبيبي بيان داشت :كارآگاهان پليس با همكاري ماموران انتظامي
كالنتري  14مدرس شــيراز با اقدامات فني ،پليســي و اطالعاتي موفق شدند
در كمتر از  48ســاعت محل اختفاء ســارق را در يكي از خيابانهاي شــيراز
شناســايي و طي يك عمليات غافلگيرانه و ضربتي وی را دســتگير و سواري
سانتافه مسروقه را نيز كشف كنند.
رئيس پليس آگاهي استان با اشــاره به اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهم
يك قبضه اسلحه شــكاري و  4عدد فشنگ مربوطه ( استفاده شده در صحنه
ســرقت مسلحانه) كشف شد ،تصريح كرد :سارق  45ساله پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.
اين مقام انتظامي از شــهروندان خواســت هنگام انجــام معامالت خريد
و فروش خودرو در ســايت ديوار مراقب تماسها و خواســتههاي مشــكوك
خريــداران بــوده و زماني كــه خريدار تقاضــاي بازديد خــودرو را در مكان
مــورد نظر خود ميكند از رفتن به آن محل خودداري تا حتي االمكان از وقوع
چنين مواردي جلوگيري شود.

فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد؛

 ۳۷فوتی جدید کرونا در کشور

مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و
 ۲۰۸هزار و  ۳۳۷نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۵۳هزار و  ۲۴۱نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شــده اند و یک هــزار و  ۶۹۲نفــر از بیماران مبتال
بــه کووید ۱۹در بخــش های مراقبت هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنــون  ۴۲میلیون و  ۹۰۸هزار و  ۱۰۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

Jan 11، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7388

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ
رﻳﺎل

ﻓﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻛﻞ ﻗﻄﻌﻪ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ
در ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

3/200/000

788/480/000

39/424/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

3/200/000

788/480/000

39/424/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

2/400/000

473/280/000

23/664/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

3/700/000

811/040/000

40/552/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

3/200/000

716/800/000

35/840/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

3/000/000

574/200/000

28/710/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

2/500/000

566/000/000

28/300/000

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

2/500/000

585/000/000

29/250/000

1

2
3
4
5
6

7

8
9

10

ﻣﺤﻞ

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ
ﭘﻼك

ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ

ﻛﺎرﺑﺮي
58

57

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

220

220

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻌﻴﻤﻲ  ،ﺷﺮق

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ و ﺳﻴﺪ

42

41

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮز

ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪﻳﺰاده

266.45

288

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻌﻴﻤﻲ  ،ﺷﺮق

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ و ﺳﻴﺪ

4

3

2

1

ﺗﺠﺎري

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮز

ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪﻳﺰاده

48

48

48

72.74

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎه رﺋﻴﺴﺎن  ،ﺟﻨﻮب ﺑﻠﻮار ﻏﺪﻳﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪي

72

71

70

69

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

248

250

250

250

ﻣﺴﺎﺣﺖ

138

137

136

135

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

240

240

252

252

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻌﻴﻤﻲ  ،روﺑﺮوي
ﺑﺎرﺑﺮي ﺳﻴﻨﺎﺑﺎر

ﺷﺮق ﻣﺤﻠﻪ زﻳﺎرت  ،ﺟﻨﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎن
وﻻﻳﺖ
ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﺑﻠﻮار ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري
ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻴﻜﻠﻲ  ،ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮي
ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻴﻜﻠﻲ  ،ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮي
ﺷﺮق ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻼ  ،ﺟﻨﻮب ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮي  ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰاد
ﻏﺮب ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺒﺎس  ،ﺑﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ

زاﺋﺮي و ﺷﺮﻛﺎ

وﺛﻮق و ﻣﻨﺼﻮري
ﻗﺎﺋﺪي و رﺣﻤﺎﻧﻲ

 69/85ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎري

6

ﺗﺠﺎري اﻧﺒﺎري

 68/80ﻣﺘﺮ اﻧﺒﺎري

138.65

ﻣﺴﺎﺣﺖ
108

ﺗﺠﺎري

30.50

ﻣﺴﺎﺣﺖ

31

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

305.05

ﻣﺴﺎﺣﺖ

2

1

ﺗﺠﺎري

68.55

59.85

ﻣﺴﺎﺣﺖ

45

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

230

ﻣﺴﺎﺣﺖ

دﻫﻘﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﺷﺮﻛﺎ

زارﻋﻲ و ﺷﺮﻛﺎ
زارﻋﻲ و ﺷﺮﻛﺎ

ﺷﻤﺴﻲ و ﺻﻔﺮي
 150ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎري

2

ﺗﺠﺎري اﻧﺒﺎري

 150.15ﻣﺘﺮ اﻧﺒﺎري

300.15

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
)رﻳﺎل(
11.500.000

17.000.000
89.000.000
20.000.000
24.000.000
212.000.000

200.000.000

25.000.000
200.000.000

21.700.000

 -1شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سوم برنده ،
نفرات اول تا
در صورت
سپردهاﺳﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر
ﻫﺮﻳﻚ از
انصرافﻳﺎ ﻗﺒﻮل
ﺷﻬﺮداري در رد
-١-2
دریافت
مزایده
برندگان
از
موردنظر
قطعات
به
مربوط
روزنامه
آگهی
مراحل
تمامی
و
دادگستری
رسمی
کارشناســی
هزینه
-3
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺷﻬﺮي
15
ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎﻫﻨﻮ ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎد  ،ﺟﻨﻮب
گردد ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺪه  ،ﺳﭙﺮده اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
می -٢در
12
9.000.000
ﻧﻜﻮﺋﻲ و ﺷﺮﻛﺎ
ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ
1175
0107805175001ﻣﻲرا به
سپرده به
واریزی
روزﻧﺎﻣﻪفیش
آﮔﻬﻲ و اصل
ملی خود
ﺗﻤﺎﻣﻲکارت
شناســنامه و
تصویر
بایســت
متقاضیان می
ﮔﺮدد
حسابﻣﺰاﻳﺪه درﻳﺎﻓﺖ
شمارهﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻮردﻧﻈﺮ از
ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ
دادﮔﺴﺘﺮي و
رﺳﻤﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 -٣-4ﻫﺰﻳﻨﻪ
همراه پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
ﺗﺬﻛﺮ  :ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻼﻛﻬﺎي دوﺑﺮ  10درﺻﺪ و ﺳﻪ ﺑﺮ  15درﺻﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻫﻤﺮاه
 0107805175001را
ﺣﺴﺎب
جهت ﺷﻤﺎره
ﺳﭙﺮده ﺑﻪ
اﺻﻞ ﻓﻴﺶ
ﻣﻠﻲاز ﺧﻮد
ﻛﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
بایســتﺗﺼﻮﻳﺮ
میﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
-۴-5
مزایدهﺑﻪ به
اسناد و شرکت در
دریافت
وارﻳﺰيدوم
آگهی نوبت
تاریخودرج
کاری
دهوروز
ظرف مدت
متقاضیان
واحد امورمالی شهرداری زاهدشهر مراجعه نمایند.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -6تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/11/10رأس ساعت 15در محل شهرداری میباشد.
روز ﻛﺎري
ﻇﺮف ﻣﺪت
شرایطﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
-۵-7
مزایدهدهارائه
ﺑﺎﻳﺴﺖ اسناد
به همراه
سایر
/5906م الف
میگردد.از ﺗﺎرﻳﺦ درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ شناسه آگهی1252527 :
شناسه آگهی1255811 :
11

اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري زاﻫﺪﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 -۶ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎت روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1400/11/10رأس ﺳﺎﻋﺖ 15در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 -٧ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي

ﻋﻠﻮي و رﺿﺎﺋﻲ

119.000.000

اقتصاد
سه   شنبه  21دی    1400

دبیر کمیســیون حقوقی بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی گفــت :در طرح مجلس برای
جلوگیری از تعطیلــی واحدهای تولیدی به نحوه
وصول مطالبات بانکهــا به این واحدها توجهی
نشده است که این موضوع ،توان تسهیالت دهی
بانکهــا را تحــت تاثیر قرار میدهــد و در آخر
به ضرر بخشهای تولیدی تمام میشود.
به گزارش ایسنا ،طرح جدید مجلس در حمایت
از تولید در ابتدا با نام «طرح حمایت از کارخانجات
و واحدهای صنعتی و تولیدی» وارد صحن علنی
مجلس شــد و در جلسه هشــتم دی ماه امسال
دو فوریت بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس
شــورای اســامی رســید اما در بازنگری بعدی
توسط کمیسیون صنایع به «طرح دو فوریتی جلوگیری
از تعطیلی واحدهای تولیدی» نام گرفت.
در این طرح ،توقیف ،ضبط و تملک ماشین آالت،
ابــزار تولید ،تجهیزات ،مــواد اولیه و محصوالت
کارخانجــات و واحدهای تولیدی و فروش اموال،
اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از
قبیل بهره مندی از حســاب بانکی ،دسته چک و
کارت بازرگانــی ،همچنین اعمال مجازات حبس
مدیران سرمایهگذاران واحدهای تولیدی ناشی از
اتهامات اقتصادی ،معطلی مواد اولیه و ماشین آالت
در گمرکات کشــور و یا هر اقدام دیگر که منتهی
به توقف یا بــروز اختالل در فعالیتهای تولیدی
و یــا تعطیلی این واحدها شــود ،ممنوع اســت
و به منظــور اجتنــاب از تعطیلــی کارخانجات
و واحدهــای تولیــدی ،دســتگاههای ذیربط یا
مراجــع قضایی مکلفند در رســیدگی به اتهامات
اقتصادی ،از بازداشــت موقت و حبس مدیران یا
سرمایهگذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز
اختالل یــا تعطیلی واحدهای تولیدی میشــود،
خــودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی
و جایگزینی مجــازات حبس با اقدامات تامینی و
توســعهای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد
فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید
اقدام کنند.
در این زمینه ،علی نظافتیان -دبیر کمیســیون
حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :اقداماتی نظیر توقیف،
ضبط و تملک ماشین آالت واحدهای تولیدی یا
هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختالل
در فعالیتهای تولیدی این واحدها شود ،از جمله
صالحیتهای انحصاری و ذاتی قوه قضاییه است
و مجلس براســاس اصول و مبانی قانون اساسی
و اصــل تفکیک قوا ،نمیتوانــد قوه قضاییه را از
اعمــال صالحیتهای قانونی خود منع یا محروم
کند .از ســوی دیگر ،پیشنهاددهندگان این طرح،
باید نحوه وصول مطالبات بســتانکاران واحدهای
تولیــدی از جمله بانکهــا را در طرح مورد نظر
به صورت شفاف تعیین کنند تا معامالت اقساطی
و اعتباری به بخش تولید و پرداخت تسهیالت و
تعهدات بانکی به آنان ریسک بسیار باالیی برای
بانکها و موسســات تولیــدی و همچنین برای
سایر اشــخاصی که با واحدهای تولیدی اعتباری
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حمایتی که به ضرر تولید تمام میشود!

انتقاد بانکیها به    طرح مجلسیها

کار میکنند ،نداشته باشد و ابزارهای قانونی برای
وصول مطالبات از آنان طرح شود.
طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل
اعطای تسهیالت
وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل
بــا قانون تســهیل اعطــای تســهیالت بانکی
است ،افزود :از ســوی دیگر ،در این طرح فرض
نمایندگان آن اســت که پدیــده وصول مطالبات
منتهی به تعطیلی واحدهــای تولیدی یا وقفه در
تولید میشود در حالی که چنین نیست و بسیاری
از ایــن واحدها قبــل از تملیک نهایی توســط
بانکها غیر فعال هســتند .ضمــن آنکه از نظر
حقوقی ،وصــول مطالبات بانکها از طریق دوایر
ثبت یا بــا رای مراجع قضایــی ،در نهایت تغییر
مالکیــن آن واحدهــای تولیــدی را دربر خواهد
داشــت و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد
نمیکند و صاحبان جدید آن واحد تولیدی بدهکار
(بستانکاران) میتوانند براساس قرارداد مدیریت،
واحــد تولیدی فعال و تملیک شــده را در اختیار
مدیران فعلی قراردهند زیــرا ادامه تولید در توان
تخصصی و کارشناســی بانکها نیســت و آنها
موظفنــد واحدهای تملیکــی را در مهلت قانونی
به فروش رسانند وگرنه مشــمول جرائم مالیاتی
خواهند شد.
نظافتیــان یکــی از ایرادهای اساســی طرح
مجلس بــرای جلوگیری از تعطیلــی واحدهای
تولیــدی را افزایــش بیســابقه مطالبات معوق
بانکها دانست و گفت :مفاد طرح مزبور موجبات
ایجاد تعارضهای متعدد میان متون قانونی کشور
را فراهم خواهد ســاخت برای مثــال مغایرت و
ایجاد تخصیص و نســخ در متون قوانین کنونی
از قبیل قانون جدید صدور چک ،قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،قانون
آئین دادرســی مدنی ،قانون آئین دادرسی کیفری
و حتی قوانین تجارت و مجازات اسالمی از جمله

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده و دسترسی به بازار
 ۱۰میلیارد دالری

ایرنا :معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراســیا از
سال آینده  ۱۰میلیارد دالر بازار صادراتی این منطقه در اختیار ایران قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا« ،علیرضا پیمان پاک» دیروز (دوشنبه) در آیین معرفی صادرکنندگان نمونه استان
تهران با بیان اینکه اکنون سهم ایران از بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا  ۵۰۰میلیون دالر است ،اظهار
داشــت :ســفر رییس جمهوری به روسیه در پایان ماه جاری گشــایش های جدیدی را برای تجار و
صادرکنندگان به همراه خواهد داشت.
رییس ســازمان توســعه تجارت ایران بیان داشت :امسال به مناســبت روز ملی صادرات نشست
هم اندیشی با حضور رییس جمهوری برگزار شد که نتایج خوبی را به دنبال داشت و یکی از آنها آزاد شدن
صادرات تجهیزات پزشکی بود که نشان دهنده عزم و اراده دولت برای توسعه و جهش صادرات است.
وی با اشاره به زنجیره تامین ،تولید ،فرآوری و بسته بندی ،توزیع ،فروش و برگشت ارز در توسعه صادرات،
تصریح کرد :با در نظر گرفتن این زنجیره به صورت منسجم ،احصای چالش های آن ،تعریف سیاست های
حمایتی ،مانع زدایی ها و سیاســت گذاری مناســب زنجیره با اســتمرار صادرات مواجه خواهیم شد.
پیمان پاک با بیان اینکه اقدامات سازمان توسعه تجارت به چهار دسته تقسیم شده است ،خاطرنشان
کرد :کارگروه هایی با عناوین این دسته ها شامل توسعه بازار ،لجستیک ،تعرفه های گمرکی و مسائل
پولی و بانکی تشکیل شده است که با توجه به نقشه راه توسعه صادرات ،موانع در این زمینه به صورت
هدفمند رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد :در بخش توسعه بازار چند گام برداشته شده است که یکی از آنها توسعه رایزن های
بازرگانی است و تقریبا در چهار ماه اخیر تعداد رایزن های بازرگانی افزایش یافته است و در بودجه سال
آینده نیز تعداد رایزن های بازرگانی تا  ۳۰رایزن افزایش خواهد یافت.
رییس ســازمان توســعه تجارت تاکید کرد :به دلیل محدودیت های حاکمیتی نمی توان در حوزه
رایزن های بازرگانی از بخش خصوصی اســتفاده کرد ،اما سعی کرده ایم دایره رایزن های بازرگانی را
افزایش دهیم و از سایر وزارتخانه ها نیز در آن گنجانده شود.
وی با اشــاره به فعال شــدن مراکز تجاری در ماه های اخیر ،اظهار داشــت :پنج مرکز تجاری در
ارمنستان ،ترکیه ،پاکستان ،امارات و جمهوری آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه اندازی شده است.
پیمــان پاک تاکیــد کرد :درباره راه اندازی مراکز تجاری مصمم هســتم تا از توان بخش خصوصی
اســتفاده کنیم و اگر صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی بــه خوبی از قوانین و مقررات اطالع
داشــته باشند تحریم ها کارساز نخواهد شــد ،بنابراین مراکز تجاری ایران در خارج از کشور باید این
اطالع رسانی را به تجار در بازارهای هدف داشته باشند.

تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدین سان
که طرح مورد اشاره با حذف و زایل ساختن کلیه
ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بســتانکاران
پرداخت بدهی اشــخاص به نظام بانکی کشور را
صرف ًا به توصیهای اخالقی مبدل خواهد ساخت.
افزایش ریســک پرداخت تسهیالت
به تولید
دبیر کمســیون حقوقی بانکها و موسســات
اعتبــاری خصوصی بیان کرد :بــا توجه به اینکه
در این طرح توقیف ،ضبط ،تملک ماشــینآالت،
ابزار تولید و  ...ممنوع شــده است ،در نتیجه این
موضــوع امکان وصول مطالبات معوق بانکها را
با مانع و محذور قانونی مواجه ســاخته و ریسک
پرداخت تسهیالت و تعهدات بانکی به واحدهای
تولیدی را بهشــدت افزایش میدهد که از منظر
مدیریت ریسک پرداخت تسهیالت به واحدهای
تولیــدی توجیهی نخواهــد داشــت .اینگونه با
بازنگشتن تسهیالت ،منبعی برای توزیع عادالنه
تسهیالت در شبکه بانکی کشور باقی نمیماند و
سایر متقاضیان واجد شرایط از دریافت تسهیالت
بانکی محروم خواهند شد.
نظافتیان گفت :مفاد طرح موردنظر نمایندگان
با ورود به حوزه شــرح وظایــف و صالحیتهای
قوه قضائیه و سلب ابزارهای حقوقی و کیفری در
اختیار آن قوه ،موجبات نقض اصل استقالل قوا را
فراهم ساخته است و بهنوعی به تعداد اقشار جامعه
مصونیت قضایی داده که این موضوع مغایر با اصل
تســاوی افراد جامعه در برابر قانون است .از سوی
دیگر ،طرح موصوف با سلب امکان توقیف ضبط
و تملک اموال بدهکار توسط بستانکاران و با سلب
اختیار قوه قضاییه برای اقدام در این زمینه موجب
میشــود که وصول مطالبات بانکها از واحدهای
تولیدی و مدیران آن با مشــکالت اساسی مواجه
شــود؛ درحالیکه در این طرح پیشــنهادی درباره
وصول مطالبات از واحدهای اشخاص مورد اشاره
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هیچگونه راهکار قانونی پیشبینی نشده است.
او ادامه داد :همچنین ،مفاد این طرح در تعارض
آشکار با فراز پایانی بند  ۹سیاستهای کلی برنامه
ششم توسعه اقتصادی ابالغی مقام معظم رهبری
مبنی بر «لزوم کاهش نســبت مطالبات غیرجاری
به تســهیالت» و بند  ۹سیاســتهای کلی نظام
تقنینی مبنــی بر «لزوم ابتنــاء قوانین بر نظرات
کارشناســی و ارزیابی تأثیر اجرای قوانین» بوده
و از ایــن رهگذر در تعارض بــا اصل  ۱۱۰قانون
اساسی است.
چالشهای طرح مجلس برای بانکها
و تولید
وی افــزود :متاســفانه ایرادهــای حقوقی و
ســاختاری طرح مورد نظر به حدی اســت که در
صورت برطرف نشــدن این ایرادات ،بخش تولید
و شــبکه بانکی کشور را دچار چالشهای اساسی
میکنــد و موجــب افزایش مطالبــات بانکها و
موسســات اعتباری میشود .باید توجه داشت که
در صنعت بانکداری نمیتوان مصالح تســهیالت
گیرنده را بر مصالح ســپرده گذار مقدم دانست و
ســپرده گذار را از حقوق قانونی و دریافت ســود
بانکی محروم ســاخت .یکی از ایرادهای اساسی
طرح مورد بحث آن اســت که ناظــر به مصالح
و منافع برخی از تســهیالت گیرندگان اســت و
به حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و تعهدات
مالی بانکها در مورد پرداخت سود علی الحساب
و سود قطعی به سپرده گذران توجه نشده است.
افزایش مطالبات معوق بانکها
دبیر کمســیون حقوقی بانکها و موسســات
اعتبــاری خصوصــی ادامه داد :حفظ اســتقالل
ذاتــی قوه قضاییه و مراجع قضایی در رســیدگی
به دعاوی و فصــل خصومتها و همچنین حفظ
اصــل تفکیک قوا و مداخله نکردن قوه مجریه یا
قوه مقننه در صالحیتهای ذاتی محاکم و مراجع
قضایی و توجه به آثار اجرای این طرح در افزایش
مطالبات معوق بانکها و همچنین رعایت حقوق
شــرعی و قانونی ســپرده گذاران در کنار حقوق
قانونی تسهیالت گیرندگان از جمله مباحث مهم
در اصالح طــرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی
واحدهای تولیدی است.
او افزود :به همیــن جهت انتظار از مجلس آن
اســت که در این طرح ،راهکارهــای قانونی نحوه
وصول مطالبات معوق بانکها از واحدهای تولیدی
را مشــخص کند تا ریســک پرداخت تسهیالت یا
تعهدات بانکها به بخش تولید به شــدت افزایش
نیابد و با شفاف سازی نحوه وصول مطالبات معوق
بانکها از واحدهای تولیدی ،راهکارهای مناســبی
بــرای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانکها
ارائه دهند .در کنار آن نیز بانک مرکزی مســئول
اجرای آیین نامه اجرایی طرح مورد اشاره تعیین شود
تا با مصوبه شــورای پول و اعتبار ،انواع تسهیالت
و تعهدات مشــمول این طرح ،شرایط بهره مندی
از امتیــازات قانونی این مصوبه توســط ذینفعان و
به ویژه شرایط واگذاری و فروش واحدهای تولیدی
تملیک شده توسط بانکها مشخص شود.
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در سال جاری تاکنون بیش از  ۱.۶میلیارد دالر دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی
وارد ایران شده است.
به گزارش ایسنا ،با وجود محدود شدن لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی در چند سال گذشته،
همچنان بخشــی از دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشــکی مشمول دریافت این ارز است و در کنار آن
شــش قلم گنــدم ،جو ،ذرت ،کنجاله ســویا ،دانههای روغنــی و روغن خام بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی
وارد میشود.
این در حالی اســت که بررســی آمار گمرک ایران در رابطه با واردات کاالهای اساســی نشان
میدهد که در  ۹ماهه امســال ۲۰.۱ ،میلیون تن به ارزش بیش از  ۱۱.۱میلیارد دالر با ارز ترجیحی
وارد کشــور شده اســت .از واردات صورت گرفته  ۱۶هزار و  ۲۷۴تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد و
 ۶۷۶میلیون و  ۹۸۰هزار دالر مربوط به دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
میزان واردات دارو در  ۹ماهه امســال نسبت به سال گذشته  ۴۲درصد از لحاظ وزن و  ۳۶درصد
از نظر ارزش افزایش دارد.
در جریــان حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بارها بحث تداوم پرداخت بــه دارو مطرح بوده اما آنچه که
ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اســت ،از این حکایت دارد که حتی برای دارو هم در ســال
آینده پرداخت نرخی با  ۴۲۰۰تومان به وارد کننده وجود نخواهد داشــت و این یارانه به نوعی دیگر
و از طریق بیمهها در دســترس مــردم قرار خواهد گرفت که البته هنــوز جزئیات این برنامه دولت
مشخص نیست.

جزئیات افزایش سقف پرداختها در سامانههای بانکی

بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به  ۱۰۰میلیون
و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به  ۵۰میلیون تومان افزایش داد.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی اعالم کرد :در راســتای اجرای دقیقتر رسالت سامانه ساتنا
در انتقال وجوه کالن و همچنین مدیریت حجم دســتورپرداختهای سامانه یاد شده ،از روز شنبه
 ۲۵دی ماه  ۱۴۰۰تغییراتی به شرح زیر در سامانههای ساتنا و پایا اعمال خواهد شد:
• کــف مبلغ دســتورپرداختهای بین مشــتری ( )C۲Cســاتنا ،از  ۱۵۰میلیــون ریال به
 ۵۰۰میلیون ریال ،افزایش خواهد یافت.
• ســقف مبلغ دســتور پرداختهای پایا ،از  ۵۰۰میلیون ریال به  ۱میلیــارد ریال به ازای هر
دستور    پرداخت ،افزایش خواهد یافت.
• در خصوص چرخههای تســویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) ،چرخه جدیدی در
ساعت  ۱۷:۴۵جهت تسویه دستور    پرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که دستور      پرداختهای ساتنا و پایا با مبداء و مقصد بانک مرکزی
و همچنین دســتور     پرداختهای مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران ،از شمول محدودیتهای
مبلغی ذکر شــده مستثنی هســتند .بدیهی اســت در صورت عدم رعایت کنترلهای برشمرده،
وجه التزام سامانههای ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
در پایان تأکید می شود ،ضمن اطالع رسانی مناسب به مشتریان محترم شبکه بانکی ،تغییرات
الزم در سامانههای آن بانک انجام شود.

بررسی راههای جایگزین حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق

ایرنا :ســخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی ،گفت :به دلیل عدم تمایل دولت
برای ادامه استفاده از ارز ترجیحی ،راهکارهای جایگزین ارز  ۴۲۰۰تومانی در کمیسیون بررسی شد.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا« ،رحیم زارع» درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس شــورای اســامی به خبرنگاران گفت :در جلسه امروز رییس ســازمان برنامه و بودجه ،وزیر
جهاد کشاورزی و معاونان وزیر بهداشت دالیل دولت برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی را ارائه دادند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شورای اســامی افزود :به دلیل عدم رعایت عدالت،
تورم زا بودن و عدم شفافیت مالی ارز  ۴۲۰۰تومانی ،دولت مایل به ادامه این مسیر نیست و کمیسیون
تلفیق درپی راههای جایگزین در این باره است.
زارع ،خط قرمز کمیســیون تلفیق را معیشــت مردم عنوان کرد و گفت :در جلســات کمیســیون،
راهکارهایی مبنی بر اینکه چگونه کاال به دســت مردم برسد ،شــیوههای جبرانی نقدی یا غیرنقدی
دولت پس از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بررسی شد.
وی ادامه داد :نظر کمیســیون تلفیق ارائه راهکار فقط برای  ۶قلم کاالیی که ارز ترجیحی به آنها
تعلق میگرفت نیست بلکه  ۳۰قلم کاال که شامل ارز ترجیحی میشدند ،مدنظر کمیسیون است .البته
در صورت حذف ارز ترجیحی ،دولت باید نظارت کامل و موثری داشــته باشد تا کاال به صورت آسان
و فراوان در اختیار مردم قرار بگیرد.

عملکرد مدیران شعب زیر ذرهبین

وعده وزیر ،صفهای وام ازدواج را جمع میکند؟
مشــکالت فنی ســامانه وام ازدواج برای ثبتنام ،اخذ ضام 
ن
خــارج از بندهــای قانون ،معطلی یکســاله برای تعیین شــعبه،
نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع از جمله مواردی است که
باعث شده زوجها در صف دریافت وام ازدواج باشند و بعضا عطای
این وام را به لقای آن ببخشند اما اکنون این سوال بعد از خبر تازه
وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت
تســهیالت ،بوجود آمده که آیا این وعــده پایانی بر معطلیهای
چندیــن ماهه زوجها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند
اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟
به گــزارش ایســنا ،در حالیکه هر بار از ســوی مســووالن
بخشنامههایی مبنی بر ســهولت و تسریع در پرداخت تسهیالت
به خصوص وام ازدواج ابالغ میشــود یا وعــده برخورد جدی با
تخلفات در این زمینه را میدهند ،پس از گذشت زمان کوتاهی از
این بخشــنامهها ،برخی از بانکها در راستای پرداخت تسهیالت
به ویژه تســهیالت تکلیفی چــون وام ازدواج و ودیعه مســکن
ساز ناکوک میزنند.
این موضوع باعث شــده تا زوجهای ایرانــی از روند پرداخت
وام ازدواج گلههای بســیاری از سنگاندازی بانکها داشته باشند
تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.
هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبتنام در سامانه
وام ازدواج آغاز میشــود تا زمان مراجعه بــه بانک ادامه مییابد
زیرا ســامانه ثبتنام ازدواج دارای برخی مشکالت فنی است که
متقاضیــان باید مدتها زمان خود را صرف این ســامانه کنند تا
بتوانند وارد آن شوند و اطالعات خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوجها
در ســامانه مربوطه سوء اســتفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود

 ۳۰۰هزار تومان ،ثبت نام وام ازدواج را در کوتاهترین زمان ممکن
برای هر بانک و شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فــراز و فرودهــای ورود به ســامانه وام ازدواج برای
ثبت نام ،مشکل دیگری که زوجها با آن مواجه میشوند این است
که بانکهای فعال در استان آنها ،منابعی برای پرداخت این وام
ندارند و نمیتوانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم
از ســوی دیگر ،با انتخــاب بانک عامل نیز
بسیاری از زوجها گله دارند که بازه زمانی بین
شش ماه تا یکســال زمان میبرد تا به بانک برای
ارائه ضامن و ســایر مدارک معرفی شوند که پس از این
مرحله ،در مواردی با این پاســخ از بانکها مواجه میشــوند
که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براســاس
بخشنامهای در ماههای پایانی نباید وام بپردازیم.
عالوه براین ،روند ســخت دریافــت وام ازدواج به اینجا ختم
نمیشــود بلکه زوجها پس از عبور از این مراحل با سختگیری
برخی از بانکها و شــرایط عجیــب و غریب آنها برای ضمانت
این وام روبرو میشــوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین
گله داشــتند ،برخی بانکها از آنها دو ضامن رسمی یا کارمند و
چک یا سفتههایی با مبالغ  ۱۵۰یا  ۲۰۰میلیونی درخواست کردند.
درحالیکه طبق قانون ،بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا
یکی از ســه مورد اعتبارسنجی ،یعنی یک ضامن و سفته یا سهم
فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
دستورالعملی برای نپرداختن وامها نداشتهایم
در شرایطی که زوجهای ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت
ایــن وام طــی میکنند که ایــن موضوع باعث شــده تا عطای

وام ازدواج را بــه لقای
آن ببخشند و خواستار
راهی برای شکایت از
تخلفات و

سختگیری بانکها هستند تا
این روند متوقف شــود؛ وزیر اقتصــاد از برخورد جدی با تخلفات
مدیران شــعب در پرداخت تســهیالت خبر داد و اعالم کرده که
دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیالت در
ماههای پایانی سال ابالغ نشده است.
پیــش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشــنامه داده بود
که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خالف بندهای
قانونی اخذ نشــود امــا گزارشها حاکی از اعتنــا نکردن برخی
بانکها به این بخشنامه است.
بــا این اوصاف ،بایــد منتظر ماند و دید کــه زور تصمیم تازه
وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راســتای
پرداخت تسهیالت به سرپیچی برخی بانکها میرسد یا همچنان
اعمال سلیقه برخی بانکها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران :در  ۴۰سال گذشته همواره کسری بودجه داشتهایم

m.baghipuor

رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در طول چهار دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه مواجه
بوده و دولتها برای جبران آن دست در جیب مردم کردهاند.
به گزارش ایسنا ،مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد:
بررسی عملکرد بودجه در طول  ۴۰سال گذشته نشان میدهد که ما همواره درآمدمان از هزینههایمان
پایینتر بوده است.
وی افزود :تحت تاثیر این شــرایط دولتها همواره با کسری بودجه مواجه بودهاند و همین موضوع
باعث افزایش تورم و چاپ پول جدید شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش پول ملیشان را پایین نگه

میدارند توضیح داد :کشــوری مانند چین در طول سالهای گذشته با استفاده از همین شیوه بازارهای
صادراتی بزرگی را به دســت آورده اســت .ترکیه نیز هرچند با مشــکالت اقتصادی مواجه شده اما با
استفاده از کاهش ارزش پول ملی صادرات خود را افزایش داده است.
رئیــس اتــاق بازرگانی تهران ادامــه داد :ما از ســال  ۱۳۶۷که ارزش پول ملیمــان کاهش پیدا
کــرد تا امــروز نه تنها از این فرصت اســتفاده نکردهایم که حتی برای صادرکنندگان مشــکالتی نیز
به وجود آوردهایم.
وی اضافــه کرد :متاســفانه دولت ما با توجه به درآمدهای نفتی خــود را از بخش خصوصی بینیاز
میداند و همین موضوع بستر بسیاری از مشکالت اقتصادی را به وجود آورده است.

خوانســاری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی حد فاصل سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲بیان کرد :ما در
این ســالها حدودا  ۷۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی داشتهایم و بیشترین آمار واردات کشور نیز به همین
دوره اختصاص دارد .ما حتی به برخی کاالهای وارداتی یارانه دادیم و این باعث شــد تولیدات داخلی
نیز از خارج تامین شود.
به گفته وی وقتی دولتها به درآمد ارزی گســترده دسترســی پیدا میکنند ،با وارد کردن پول آن
به اقتصاد ایران خود باعث ایجاد تورم جدید میشــوند .در کنار آن بیتوجهی به ظرفیتهای صادراتی
نیز باعث شــده حتی ایران در حوزههایی که توانایی رقابت باالیی دارد نیز از عرصه کنار برود که این
به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ملی نیست.
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سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس منصوب شد
معاون وزیر ورزش و جوانان :مدیرکل ورزش و جوانان فارس از بهترین انتخابها است

طــی حکمی از ســوی وزیــر ورزش و جوانان حیدر
صفرپور به عنوان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس منصوب شد.

به گــزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،با حکم
سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حیدر صفرپور
به عنوان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان فارس
منصوب شد.
مراســم تکریم و معارفه مدیرکل سابق و سرپرست
جدید اداره کل ورزش و جوانان استان فارس دیروز با
حضور دکتر بنیامین شکوه فر معاون حقوقی ،مجلس و
امور استان ها ،خسرو قمری مدیرکل امور استانهای
وزارت ورزش و جوانان فارس در محل ســالن آموزش
پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان فارس برگزار
گردید.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس از بهترین
انتخابها است
به گزارش خبرگزاری ایســنا ،معاون امور استانها،
حقوقی و مجلــس وزارت ورزش و جوانــان با تاکید
براینکــه مدیر انتخابی بــرای ورزش و جوانان فارس
از بهتریــن انتخابها بوده ،تاکیــد کرد که با توجه به
سابقه مدیریتی او ،باید منتظر اثر وضعی در حوزه تحت
مدیریتش باشیم.
بنیامین شــکوهفر عصر دوشنبه  ۲۰دی در مراسم
معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان اســتان فارس،
ســوابق حیدر صفرپور در حوزه مدیریت تربیت بدنی
علوم پزشکی و هیأت پزشکی ورزشی فارس را در این
انتخاب بسیار تاثیرگذار دانست و گفت :سابقه مدیریتی
مدیر جدید نشان میدهد که ورزش را خوب میشناسد
و در برگزاری رویدادها و اســتفاده از ظرفیتها برای
بسط ورزش موفق عمل کرده است.
فارس میتواند قطب ورزش باشد
شــکوهفر با بیان اینکه انتظــار از مدیر جدید ادامه
مسیر مبتنی بر تقویت ظرفیتهای استان است ،گفت:
فارس همواره نشــان داده که ظرفیت تبدیل به قطب
ورزشــی را دارد و دســتیابی به این مهم نیاز به کار و
تالش دارد.
معــاون وزیر ورزش و جوانان گفــت :انتظار دولتی
که با شــعار انقالبی و عدالت محوری سرکار آمده ،از
مدیران منصوبه این اســت که بــه نقاط محروم و کم
برخوردار توجه بیشــتری داشــته باشند و عدالت را در
انجام فعالیتها و توزیع امکانات و توجه به ظرفیتها
لحاظ کنند.
او با بیــان اینکه اغلب اســتعدادهای ورزشــی و
قهرمانــان رشــتههای ورزشــی از مناطــق محروم

ســر بر آوردهاند ،تاکید کرد که عطــف توجه به نقاط
محــروم و کم برخوردار منجر به شناســایی و معرفی
استعدادهای بیشتر خواهد شد.
شکوهفر با یادآوری اینکه استاندار فارس از مدیران
باسابقه در توجه زیاد به حوزه ورزش و جوانان محسوب
میشــود ،گفت :امروز استانی در عرصه ورزش موفق
است که تمام ظرفیتهای خود را در حوزههای مختلف
به میدان بیاورد.
معــاون وزیر ورزش و جوانان مطالبه اصلی خانواده
ورزش از مسئوالن استان فارس را توجه بیشتر به این
حوزه و حمایــت کامل برای رشــد و اعتالی ورزش
فارس متناسب به جایگاه این استان دانست.
شکوهفر خواستار اســتفاده از ظرفیت همه ادارهها
و نهادها و بهرهمندی از نظرات و ایدههای هیأتهای
اندیشــهورز و مشــورتی خصوصا با هدف ساماندهی
و گســترش فعالیتهــا در حوزه جوانان شــد و ابراز
امیدواری کرد که در آینده نزدیک ،شاهد تبدیل فارس
به قطب ورزشی در رشتههای مختلف باشیم.
به گزارش ایســنا ،مدیرکل سابق ورزش و جوانان
اســتان فارس نیز در این مراســم به ارائه گزارشــی
از  ۱۸مــاه خدمــت خــود در این ســمت پرداخت.
عباس حاجیزاده کسب عناوین مختلف قهرمانی در
ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی در رشــتههای المپیکی،
پاراالمپیکــی ،راهیابی یک نماینده فارس به لیگ برتر
فوتبال بعد از چندین ســال و کسب  ۹۷مدال جهانی،
 ۵۲۷مدال کشوری و حضور  ۱۳۴ورزشکار رشتههای
مختلــف در تیمهای ملی را از افتخارات ورزش فارس
دانست.
حاجــیزاده با بیان اینکه در زمــان تحویل گرفتن

پیروزی راحت مدعیان قهرمانی در لیگ والیبال زنان

تیمهای مدعی قهرمانی لیگ والیبال زنان هفته چهاردهم را با پیروزی پشــت سر
گذاشتند.
به گزارش ایســنا ،هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال زنان دوشنبه ۲۰ ،دی به میزبانی
شــهرهای تهران ،ورامین ،رفسنجان ،فارس و اصفهان پیگیری شد و طی آن تیمهای
باالنشین جدول ردهبندی مقابل رقیبان خود به برتری رسیدند.
تیم ذوبآهن صدرنشــین میزبان جوانان زردتشــتی یزد بود و در ســه ست پیاپی
به برتری رسید .شاگردان فریبا صادقی در ذوبآهن با این برد  ۴۱امتیازی شدند.
تیمهای ســایپا ،باریج اسانس کاشــان و پیکان هم که به ترتیب در جایگاه دوم تا
چهارم جدول ردهبندی قرار دارند ،رقیبان خود را از پیشرو برداشــتند تا همچنان مدعی
قهرمانی باشند.
نتایج کامل هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال زنان به شرح زیر است:
بانوان ورامین صفر – سایپا ۳
ست اول ( ۲۱بر  ،)۲۵ست دوم ( ۹بر  ،)۲۵ست سوم (  ۸بر )۲۵
مس رفسنجان  – ۳ریف اصفهان صفر
ست اول (  ۲۵بر  ،)۲۰ست دوم ( ۲۵بر  ،)۲۲ست سوم ( ۲۵بر )۱۹
ستارگان فارس صفر – باریج اسانس کاشان ۳
ست اول (  ۱۱بر  ،)۲۵ست دوم ( ۱۴بر  ،)۲۵ست سوم ( ۲۲بر )۲۵
پیکان  – ۳مهرسان صفر
ست اول (  ۲۵بر  ،)۱۴ست دوم ( ۲۵بر  ،)۲۳ست سوم ( ۲۶بر )۲۴
ذوبآهن اصفهان  – ۳جوانان زرتشتی یزد صفر
ست اول ( ۲۵بر  ،)۱۲ست دوم ( ۲۵بر  ،)۱۴ست سوم ( ۲۵بر )۱۳

سفر تیم ملی کشتی آزاد به آمریکا لغو می شود؟

بــا توجه به حواشــی بوجود آمده درخصوص ســفر تیم ملی کشــتی آزاد ایران به
آمریــکا و در صورت عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم ،احتمال لغو این ســفر
وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،فیلم صحبت های چند روز پیش علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی
ایران مبنی بر دشــمنی با آمریکا ،بالفاصله صحبت ها توســط عده ای از افراد خارج از
کشور ترجمه شد و در اختیار خبرگزاری های خارجی و همچنین فدراسیون کشتی آمریکا
قرار گرفت.
به دنبال این اتفاق ،برخی از رســانه های خارجی و آمریکایی خواســتار جلوگیری از
سفر رییس فدراسیون کشتی ایران به آمریکا شدند و در این میان موضوع گرین کارت
وی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نیز مطرح شد.
با توجه به حواشی و اتفاقات اخیر و امکان عدم صدور ویزا توسط آمریکا برای برخی
از اعضای تیم و رییس فدراســیون کشــتی علی رغم دعوت رسمی فدراسیون کشتی
آمریکا ،امکان لغو ســفر تیم ملی کشتی آزاد از سوی فدراسیون کشتی ایران به آمریکا
وجود دارد.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران نیز دیروز (دوشنبه) در نشست خبری خود ،در پاسخ
به ســوالی در ارتباط با خبر فاکس نیوز مبنی بر اینکه علیرضا دبیر رییس فدراســیون
کشــتی ایران شعار مرگ بر آمریکا میدهد در حالی که خودش گرینکارت آمریکا دارد
و همچنین قرار است تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز به زودی به آمریکا سفر کند ،گفت:
تیم ملی کشــتی ایران به دعوت فدراسیون کشتی ایاالت متحده با توجه به دعوتهای
مکرر صورت گرفته در چارچوب مراودات ورزشی این سفر را در دستور کار داشته است
و اساسا سیاسی کردن فعالیتهای ورزشی و موضوعاتی که روح ورزشی دارد در تضاد با
روح این فعالیتها است .ما سعی کردهایم که رویدادهای ورزشی را سیاسی نکنیم گرچه
ممکن است برخی این نگاه را داشته باشند.

مســئولیت در این اداره کل ،بــا بدهی  ۳۰۰میلیاردی
مواجه بوده اســت ،از پرداخت  ۱۱۰میلیارد این بدهی
در قالب تهاتر و فراهم شــدن بستر برای پرداخت ۵۵
میلیارد دیگر در قالب تهاتر خبر داد و خاطرنشــان کرد
که شاهد رشد کمکهای وزارت نفت به حوزه ورزش
از  ۱۷به  ۹۰میلیارد تومان طی  ۱۸ماه گذشته بودهایم.
ورزش جای سیاسیکاری نیست
ایسنا :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
فارس با بیــان اینکه ورزش عرصه سیاســی کاری و
بازیهای سیاسی نیســت ،بر لزوم بهرهگیری از همه
توان و ظرفیت جامعه برای انجام و رشــد فعالیتهای
فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی با هدف کاســتن از
آسیبها ،تاکید کرد.
اســماعلی محبیپور در مراســم تکریــم و معارفه
مدیران کل قدیــم و جدید ورزش و جوانان اســتان
فارس ،گفت :ورزش چپ و راســت نمیشناسد ،برای
ورود به عرصه ورزش کارت شناســایی سیاسی افراد
کنترل نشــده و نمیشود؛ باید همه افراد امکان حضور
و بروز در عرصه فعالیتهای ورزشی و مدیریتی حوزه
ورزش را داشته باشند.
محبیپور با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمان
مسئولیت مدیرکل سابق ورزش و جوانان فارس ،گفت:
فارس اســتان فرصتها و ظرفیتها است که اگر به
خوبی از آنها اســتفاده شود ،زمینه ارتقاء و رشد فراهم
میشــود و اگر از آنها بهره مناسب برده نشود ،شاهد
آسیب خواهیم بود.
او با اشــاره به ظرفیت باالی مشارکت مردمی در
استان فارس ،تاکید کرد که بیتوجهی به ظرفیتهای
جغرافیایــی ،مردمــی و  ...ایــن اســتان منجــر به

فراهم شــدن مسیر انحراف خواهد شــد و همین امر
عامل جایگاه نه چندان مناســب فــارس در بعضی از
عرصهها بوده است.
محبیپور با بیان اینکه مهمترین حوزه مســئولیتی
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری ،حوزه
فرهنگی و اجتماعی اســت ،گفت :نــگاه من به این
عرصه غلبــه جنبههای اجتماعی و فرهنگی به امنیتی
و سیاســی است زیرا هرچه به فرهنگ و اجتماع توجه
شود ،از آسیبها و هزینهها کاسته خواهد شد.
او ،مدیــرکل جدید ورزش و جوانــان فارس را از
ظرفیتهــای مدیریتی جوان این اســتان دانســت و
تصریح کرد :موفقیتهای آقای صفرپور در ســالهای
مدیریتی گذشــته ،انتظــارات زیــادی را ایجاد کرده
و امیدواریــم که این انتظــارات با درایــت و منطق
و اســتفاده از همــه ظرفیتهــای موجــود ،محقق
شــود؛ زیــرا موفقیت بــرای مدیر جدید یــک الزام
است نه آرزو.
حوزه جوانان و مســائل فرهنگی اولویت
است
مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان فارس نیز در
این مراســم ،توجه به حوزه جوانان و مسائل فرهنگی
را از اولویتهای اصلی برشــمرد و تاکید کرد که قطعا
برنامههــای مثبت و تاثیرگذار اجرایی شــده توســط
مسئوالن در گذشته ،امروز هم دنبال و تقویت خواهد شد.
حیدر صفرپور با بیان اینکه جوان و ورزش دو موضوع
منفک از هم نبوده و در هم عجین است ،گفت :ورزش
در وجود جوان تجلی پیدا میکند و جوان با ورزش رشد
و تعالی مییابد و این  ۲رکن اساســی میتواند اساس
رشــد و تعالی نظام مقدس اســامی را فراهم آورد.
صفرپور با بیان اینکه مسئولیت اداره ورزش و جوانان
یک امانت نزد او خواهد بود ،گفت :به حتم در ســایه
همدلی و تعامل و همکاری ،مسیر رشد و تعالی هموار
خواهد شــد و برای اجرای برنامههــای مورد نظر در
حوزههای ورزش و جوانان از همه ظرفیتهای موجود
استفاده خواهد کرد.
او ابراز امیدواری کرد که اداره کل ورزش و جوانان
اســتان فارس از این پس بیش از گذشته هموار کننده
مســیر وفاق و همدلی بیشتر در استان باشد و منجر به
رشد و اعتالی همه جانبه استان شود.
به گزارش ایسنا ،در پایان این مراسم با قدردانی از
عباس حاجیزاده به واســطه  ۱۸ماه تصدی مسئولیت
در اداره کل ورزش و جوانان فارس ،حکم سرپرســتی
حیدر صفرپــور که به امضای وزیــر ورزش و جوانان
رسیده بود ،به وی اعطاء شد.

 ۳ایرانی دیگر در جمع نامزدهای بهترین بازیکن
 ۲۰۲۱فوتسال جهان

ســایت فوتســال پلنت ،از علیاصغر حسنزاده و ســاالر آقاپور به عنوان
نامزدهای بهترین بازیکن ســال در بخش مردان و بهترین بازیکن جوان سال
نام برد .سهیال ملمولی نیز در فهرست بهترین بازیکن فوتسال بانوان است.
به گزارش ایسنا ،ســایت معتبر فوتســال پلنت در ادامه معرفی نامزدهای
بهترینهای سال  ۲۰۲۱در رشته فوتسال ،نامزدهای اعالم شده در بخشهای
دیگر مثل بهترین بازیکن ســال را اعالم کرد که نام علیاصغر حســنزاده و
سهیال ملمولی در این بین دیده میشود.
لیست نامزدهای اعالم شده در بخشهای مختلف به شرح زیر است:
بهترین بازیکن سال (مردان):
الخاندرو بروتو (آرژانتین) ،اریک اولیم (پرتغال) ،اســتبان گوئررو (اســپانیا)،
فرائو (برزیل) ،علی اصغر حســنزاده (ایران) ،یوان الزارویچ (صربستان) ،مرلیم
بابالو (ایتالیا-اسپانیا) ،پنی وارال (پرتغال) ،پیتو (برزیل) ،رودریگو هاردی (برزیل)
بهترین بازیکن سال (بانوان):
آماندینیا (برزیل) ،امیلی میکائال (برزیل) ،جنیس داسیلوا (پرتغال) ،لوانا مورا
(برزیل) ،سهیال ملمولی (ایران) ،الیزاوتا نیکیتینا (روسیه) ،پکه (اسپانیا) ،رناتینیا
(برزیل-ایتالیا) ،تاتی (برزیل) ،وانین میودا (برزیل)
بهترین بازیکن جوان سال (مردان):
ســاالر آقاپور (ایران) ،آنتونیو پرز (اســپانیا) ،ارنســتو کالدینیــو (برزیل)،
گریخانوف (روســیه) ،مارکوس فریرا (آرژانتین) ،میگل مالندو (اسپانیا) ،محمد
عثمان موســی (تایلند) ،پدرینیو (برزیل) ،آنتون شــوکولوف (روســیه) ،زیکی
(پرتغال)
بهترین تیم ملی فوتسال بانوان:
آرژانتین ،فنالند ،مجارســتان ،ایتالیا ،لهستان ،پرتغال ،روسیه ،اسپانیا ،سوئد،
اوکراین
بهترین باشگاه جهان:
بارسلونا (اســپانیا) ،باراکاس سنترال (آرژانتین) ،کاسکاول (برزیل) ،مگنوس
(برزیل) ،مس ســونگون (ایران) ،ناگویا اوشنز (ژاپن) ،ســنلورنزو (آرژانتین)،
سینارا (روسیه) ،اسپورتینگ (پرتغال) ،تایمن (روسیه)
به گزارش ایسنا ،پیش از این نیز در بخشهای دیگر ،نامزدهای بهترینهای
سال  ۲۰۲۱در رشته فوتسال توسط فوتسال پلنت اعالم شده بود.

مقام سوم بانوان فارس
در رقابت بسکتبال سه نفره کارگری کشور

تیم فارس در مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان کارگری کشور سوم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،رقابت های بسکتبال سه نفره بانوان
کارگری کشور با حضور تیم هایی از سراسر کشور به میزبانی باشگاه فرهنگی
ورزشی گل گهر سیرجان برگزار شد.
این رقابت ها به مناســبت یادواره دومین ســالگرد شــهادت سردار قاسم
سلیمانی برگزار شد که بانوانی فارسی نیز در آن حضور داشتند.
تیم تیر و ســتون پارس ،نماینده اســتان فارس در این رقابت ها در پایان
موفق شد عنوان سومی مســابقات بسکتبال سه نفره بانوان کارگری کشور را
به خود اختصاص دهد.
آرزو فتحی زاده ،مژگان حمیدی ،بهرخ بوستانی و بهار بوستانی بازیکنان تیم
فارس در این مسابقات بودند.
همچنین هدایت تیم تیر و ستون نیز بر عهده طاهره رهبر عالم شیرازی بود.

کاپیتان تیم ملی فوتسال میگوید

مدال گرفتن در جام جهانی در گرو بازی دوستانه با  ۵تیم نخست فوتسال دنیا
اصغر حســنزاده میگوید قرار گرفتن نامش در
بین برترینهای دنیا مایه افتخار است.
به گزارش ایسنا ،اصغر حســنزاده ،کاپیتان تیم
ملی فوتســال ایران و باشــگاه گیتیپســند ،صبح
دیروز (دوشــنبه) در لیســت کاندیدای مرد ســال
فوتســال جهان در ســال  ۲۰۲۱از ســوی سایت
معتبر فوتســال پلنــت انتخاب شــد .او باید برای
به دست آوردن این سمت با الخاندرو بروتو آرژانتینی،
اریک اولیمپرتغالی ،اســتبان گوئررواسپانیایی ،فرائو
برزیلی رقابت کند.
وی در گفتوگو با ایســنا در خصوص این اتفاق
گفت :خوشحالم که سبب افتخار ایران و مردم شدم.
من تالشــم را میکنم که همیشــه بهترین باشم و
عملکرد خوبی چه برای باشگاهم و چه برای تیم ملی
داشــته باشم .البته این افتخار تنها تالش من نبود و
کمــک همتیمی هایم بود و ایران لیاقت این را دارد
که بیش از این برایش افتخارآفرینی کنیم.
بازیکن تیم فوتســال گیتیپســند در خصوص
شــرایط گیتیپسند و صدرنشــینی در این رقابتها

عنوان کرد :کار ســختی در لیگ امسال داریم زیرا
بازیها فشرده اســت و رقیب سرسختی مثل مس
ســونگون داریم .خدا را شــکر صدرنشین هستیم و
بــرای قهرمانی تالش میکنیم اما در نیمفصل دوم

همه بازیها سخت اســت و از پیش برنده نیستیم.
امروز (سهشنبه) هم بازی سختی را برابر فوالد زرند
داریم که به خوبی خود را در این فصل نشــان داده
است .نمیتوانیم حریفی را ساده بگیریم زیرا اگر در

یک بازی هــم لغزش کنیم ،امکان دارد قهرمانی را
از دست بدهیم.
کاپیتان تیم ملی فوتســال ایــران در خصوص
برنامه هــای فدراســیون فوتبال بــرای موفقیت
تیــم ملــی در تورنمنتهای بعدی پــس از حذف
باورنکردنی برابر تیم ملی قزاقســتان تصریح کرد:
مــا بارها و بعد از هر مســابقاتی گفتهایم که الزمه
موفقیت برنامه ریزی بلندمدت اســت تا بتوانیم به
آن چه که میخواهیم دست پیدا کنیم .تیم ملی اگر
بخواهد در جام جهانی بعدی و یا حتی بعدیش روی
سکو برود ،باید برنامهریزیهای الزم از همین اآلن
صورت بگیرد زیرا ما نیاز به بازی دوستانه با تیم های
بــزرگ و معتبر جهان داریم و بــرای رخ دادن این
اتفاق ،باید از قبل نامهنگاریها صورت بگیرد .شــما
نمیتوانید یک روزه بازی دوســتانهای با  ۵تیم اول
رنکینگ فوتســال هماهنگ کنید .تیم ملی نیاز به
بــازی دوســتانه ،اردوهایی با امکانات مناســب و
برنامهریزی مدون دارد تا بتواند در جامهای جهانی
بعدی موفق باشد و روی سکو برود.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس مطرح کرد

نباید دنبال قاتل بروس لی بگردیم ،در حذف از آسیا همه مقصرند
یک پیشکســوت تیــم فوتبال پرســپولیس
میگوید در حذف این تیم و تیم اســتقالل از آسیا،
همه مقصر هستند.
فرشاد پیوس در گفتوگو با ایسنا ،درباره حذف
پرســپولیس و اســتقالل از لیگ قهرمانان آسیا،
اظهار کرد :این مشکالت برای چند سال قبل است
که مدیران موضوعات فوتبالــی را جدی نگرفتند
و امــروز و فردا کردند .ما ســاختار خوبی نداریم و
مالکیت باشــگاهها مشخص نیســت .سالها بود
که به ما هشــدار داده بودند اما ما جدی نگرفتیم.
 AFCبا کسی شوخی ندارد.
او همچنین گفت :آبی کــه روی زمین ریخته
را نمیشــود جمع کرد .االن همــه میگویند که
مــا مقصر نیســتیم .در این جریــان نباید دنبال
قاتل بروس لی بگردیم .باید ســاختارها را درست
کنیم .همه در این جریان مقصر هســتند و حیف
شــد این دو تیم حذف شــدند .خیلی از کشورها
االن خوشحال هســتند که پرسپولیس و استقالل
حذف شدند.

این پیشکســوت پرســپولیس افزود :خیلی از
بازیکنان ما از همین لیگ قهرمانان آســیا شناخته
شدند و توانستند به لیگهای معتبر اروپایی بروند.
حذف از آســیا انگیزههای بازیکنــان ما را از بین
میبرد و شور و اشتیاق آنها را کم میکند .درست

است ما ســاختار خوبی نداریم اما فوتبالیستهای
خوبی داریم که میتوانند در لیگهای معتبر بازی
کنند .مســووالن باید تالش کنند تا مشکالت این
دو باشگاه برای حضور در آسیا حل شود.
وی در ادامــه دربــاره تســاوی یــک بر یک

پرســپولیس برابر شــهرخودرو در هفته چهاردهم
لیگ برتر هم گفت :فوتبال همین اســت و گاهی
تیمهــای انتهای جــدول تیمهای باالنشــین را
غافلگیر میکنند .شــهرخودرو برابر پرســپولیس
بازی خوبی به نمایش گذاشت و در کنارهها اجازه
نمیداد پرسپولیس به خوبی حرکت کند .آنها در
زمین خود به خوبی دفــاع میکردند و اجازه خلق
فرصت را نمیدادند .پرســپولیس حریف را دست
کم گرفته بود و همین امر موجب شــد کار سخت
شــود .شــهرخودرو هم روز خوبی را سپری کرد و
روی ضدحمالت ســریع کار میکرد .با این حال
این پرســپولیس در پایان فصل قهرمان میشــود
چون پتانسیل خوبی دارد .با جذب یکی دو بازیکن
تیم بیشــتر تقویت میشود و از همه مهمتر حضور
سید جالل حســینی در تیم است که میتواند تیم
را جمع کند .باید بــه بازیکنان روحیه داد چون در
بازیها همه تالش خود را انجام میدهند با این که
در برخی بازیها مثل مصاف برابر شهرخودور تیم
برنده نشد.
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نقش برجسته بهرام دوم مرمت شد
گروه خبر   

واحد حفاظت و مرمت پایگاه جهانی تخت جمشــید نقش
برجســته بهرام دوم را که دچار آسیب دیدگیهای متعدد شده
بود ،مرمت کرد.
مدیر پایگاه جهانی تخت جمشــید از اتمام پروژه حفاظت
و مرمت نقش برجســته بهرام دوم در نقش رســتم خبر داد
و عنــوان کرد :محوطه نقش رســتم دارای بیشــترین نقش
برجســتههای تاریخی از دوران ساسانی است و از جمله آنها
نقش برجســته منســوب به بهرام دوم است که در دو صحنه
جداگانه در زیر آرامگاه داریوش بزرگ تصویر شده است.
حمیــد فدایی ادامه داد :این نقش برجســته ســنگی که
برای قرنهــا در معرض دیــد و گاه دســترس رهگذران و
بازدیدکنندههای محوطه قرار داشــته با آســیبهای متعدد و
متنوعی مواجه بوده اســت که عمدهترین آنها متورق شــدن
ســطح نقوش و ایجاد ترک و شکستگیهای فراوان در سطح
اثر بوده است ،بنابراین موضوع حفاظت از این نقش در اولویت
برنامه واحد حفاظت و مرمت تخت جمشید قرار گرفت.
فدایی اظهار کرد :حفاظت از این نقش برجسته در محوطه
نقش رستم توسط تیمی متشکل از متخصصین مستندنگار و
نقشه بردار ،کارشناس حفاظت ،استادکار و نیروی فنی مرمت
و باستانشــناس در محوطه نقش رستم به مدت حدود  ۵ماه
به انجام رسید.
مصطفی رخشــنده خو کارشناس ارشــد حفاظت و مرمت
و سرپرســت این پــروژه حفاظتی گفــت :عملیات حفاظت و
مرمت این نقش برجسته شاخص ساسانی با تدوین و تصویب
طرح در شــورای فنی در زمستان ســال  1399و با اقدام به
مستندنگاری دقیق آن به روش فتوگرامتری اثر آغاز گردید.
رخشنده خو گفت :پس از تجهیز کارگاه ،موضوع آسیب نگاری
دقیق نقش برجســته به منظور دسترســی به طرح حفاظت و

مسئول انجمن هنرهای نمایشی فارس:

جشنواره تئاتر "سردار عشق" در فارس
برگزار میشود

ایسنا :رئیس انجمن
هنرهای نمایشی فارس
اعالم کرد که نخستین
جشــنواره کشــوری
تئاتر ســردار عشق  ۵تا
 ۹بهمن ماه در سراســر
اســتان در  ۴گرایش و
دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار میشود.
احمد وامق دوشــنبه  ۲۰دی در یــک کنفرانس خبری بیان
کرد :بخش رقابتی این جشنواره شامل تئاتر خیابانی ،صحنهای
و نمایش خوانی و بخش غیر رقابتی رادیو تئاتر است.
او با بیان اینکه این جشنواره از تاریخ  ۵بهمن ماه تا  ۹بهمن ماه
در سراسر اســتان فارس اجرا میشود ،عنوان کرد :بخش تئاتر
خیابانی این جشــنواره در جنوب فــارس و بخش صحنهای در
شمال اســتان برگزار و دست کم همه بخشها یکبار در شیراز
اجرایی میشوند.
دبیر نخستین جشنواره کشوری تئاتر سردار عشق اعالم کرد
که آیین پایانی این جشــنواره روز  ۱۰بهمن ماه در تاالر حافظ
اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس برگزار خواهد شد.
معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس نیز
در این مراسم گفت :موارد مشابه جشنواره نمایش سردار عشق
را در دیگر استانها داریم اما با توجه به پیشینه شیراز امیدواریم
این جشنواره دائمی شود.
بهروز مرامی با بیان اینکه جشنواره نباید صرفا به یک نوبت
برگزاری ختم شود ،افزود :مجموعه مدیریت فرهنگی کنونی در
شیراز چهرههای جوان هســتند که امیدواریم بتوانند دبیرخانه
دائمی را اینجا راهاندازی کنیم.
به گزارش ایسنا ،در بخش پایانی این نشست ضمن قدردانی
از پیشکسوتان انجمن هنرهای نمایشی فارس ،پوستر نخستین
جشنواره کشوری تئاتر سردار عشق رونمایی شد.

لیال حاتمی رئیس داوران جشنواره وزول
فرانسه شد

لیال حاتمــی در راس هیات داوران بیســت و هشــتمین
دوره جشــنواره بینالمللی فیلمهای آســیایی وزول در کشــور
فرانسه قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا ،بیست و هشتمین جشــنواره بینالمللی
فیلمهــای آســیایی در وزول فرانســه از تاریخ  ۱تــا  ۸فوریه
( ۱۲تا  ۱۹بهمن) برگزار خواهد شد و فهرست فیلمهای حاضر
در این رویداد سینمایی به زودی اعالم خواهد شد.
لیال حاتمی که پیش از این در ســال  ۲۰۱۴ســابقه حضور
در میــان اعضای هیات داوران بخش رقابتی اصلی جشــنواره
معتبــر فیلم کن را نیز در کارنامه دارد ،در جشــنواره فیلمهای
آســیایی وزول فرانســه به عنوان رئیس هیات داوران در کنار
«ســوها عارف» فیلمنامهنویس فلســطینی« ،زیگ دوالی»
کارگــردان اهل کشــور فیلیپین و «یــرالن نورموخامبتوف»
کارگــردان قزاقســتانی فیلمهــای جشــنواره را داوری
خواهند کرد.
هیات داوران این رویداد ســینمایی در مجموع ســه جایزه
شــامل بهترین فیلــم (دوچرخه طالیی) ،جایــزه بزرگ هیات
داوران و جایزه هیات داوران به آثار برگزیده اعطا میکنند.

ســیدمصطفی عاصــی درخصــوص
واژهگزینیهــای علمی و واژهگزینیهای
مردمی توضیح میدهــد و در عین حال
میگوید چه خوب اســت که فرهنگستان
از این ذوق جمعی و طبیعی مردم و اهل
زبان بهره بگیرد.
اســتاد پژوهشــگاه علوم انســانی و
رئیس پیشــین انجمن زبانشناسی ایران
در گفتوگو با ایســنا ،درباره واژهگزینی
مردمــی و همچنین تأثیر اهــل زبان بر
ماندگاری واژهها اظهار کرد :شــما عنوان
ایــن مقولــه را «واژهگزینــی» مردمی
در فرهنگســتان گذاشــتهاید ،امــا اگر
اینگونه نــگاه کنیم ،باید پرســید پیش
از آنکه فرهنگســتانها بخواهند به کار
واژهگزینی بپردازنــد ،در زبان چه اتفاقی
میافتاد؟ آیا مردم منتظر بودند که کسی
برایشان واژهای بسازد یا پیشنهاد کند؟
یا اینکه خودشان وقتی با پدیده جدیدی
روبهرو میشدند ،به طور طبیعی آن را به
شکلهای مختلفی نامگذاری میکردند؟
این اتفــاق در هر زبان طبیعی اســت و
اص ً
ال واژگان زبان به این ترتیب گسترش
پیدا میکند؛ نباید این را اتفاقی غیرعادی
بدانیم.
او در عین حال گفت :من فکر میکنم
اگر واژهگزینی و واژهسازی را در دو حوزه
متفــاوت در نظر بگیریم ،شــاید وظیفه
فرهنگســتان هم برایمان مشــخصتر
شود .هر چند بحث واژهگزینی حاال اهمیت
بیشتری یافته اما مربوط به امروز و دیروز
نیســت ،بلکه یک قرن است که در ایران
متوجه این مســئله شدهاند .واژهگزینی از
زمانی مطرح شــد که ما بــا مجموعهای
از دانشهــا ،علوم و مفاهیم جدید روبهرو
شــدیم که پیشتر در فرهنگ و زبان ما
وجود نداشــتند؛ یعنی یکباره با سیلی از
واژههای جدید کــه به فناوریها و علوم
مختلف مربوط میشــوند ،مواجه شدیم و
ناچار شدیم که برای آنها فکری اساسی
کنیم .ازاینرو مردم در این فرایند چندان
دخالتی ندارند بلکــه یک راهبرد کلی در
زمینــه برنامهریزی زبانی اســت .به این
دلیل که به طور کلی ،درمورد رشتههای
علمی و فنی با متخصصان آنها سروکار
داریم و متخصصان هر رشــته هستند که
به واژهها و اصطالحات جدید نیاز دارند تا
منظور خود را بیان کنند .در واقع هر حوزه
علمی نیاز به مجموعهای از اصطالحات
تخصصی خود دارد که به آنها واژگان یا
ترمینولوژی آن رشته گفته میشود.
مصطفــی عاصی در توضیح بیشــتر
افــزود :در واژهگزینــی علمی همه مردم
دخالت ندارند؛ بلکه متخصصان هر حوزه
هستند که به عنوان ابزار بیان علمی نیاز

مرمت اثر دنبال گردید.
وی افزود :با تکمیل آســیب نگاری و انجام مطالعات پایه،
رویکرد حفاظتی الزم که مبتنی بر استحکام بخشی قسمتهای
سست و پوسته شده ســنگ بود انتخاب و به منظور پایداری
بیشــتر نقوش برجســته در برابر عوامل فرســاینده محیطی،
اعمال گردید.
خانم لیلی رضوی کارشناس حفاظت و مرمت و از اعضای
این پروژه حفاظتی نیز خبر داد :بر روی این دو نقش برجسته
شاخص دوره ساسانی ،پیش از این هیچگونه عملیات حفاظت
انجام نشــده بود .بنابراین اقداماتی از قبیل پاکسازی رسوبات
از سطح نقوش ،تزریق مواد استحکام بخش در پشت قطعات
سست و در حال جداشدن نقوش سنگی و مالت گذاری درون
ترک ها و بخشهای کمبود سنگ در اولویت قرار گرفت.
وی تصریــح نمود :در مرمت قســمتهای مختلف نقوش
برجســته از مواد و مصالح فرآوری شــده آهکی و مرمتی که
پیش از ایــن در حفاظت دیگر بخشهای مجموعه بکار رفته
اســت ،با رنگ و بافتی متناســب با ســاختار سنگ تاریخی
استفاده شده است.

مصطفی عاصی:

تسلیم انگلیسی شویم؟!
به چنیــن اصطالحاتی دارنــد .به همین
دلیل اســت که وقتی یک رشــته علمی
در هر جامعه گســترش پیدا میکند و در
دانشگاهها تدریس میشود و متخصصان
به تبــادل اطالعات ،گفتوگوی علمی و
تالیف و نوشــتن میپردازند ،ناگزیرند این
نیاز را با واژهسازی برطرف کنند .درست
همانگونه که برای پژوهش در رشتههای
علمی مانند فیزیک یا شیمی نیاز به ابزار
آزمایشــگاهی داریــم ،برای بیــان این
مفاهیم و بحث دربــاره آنها هم نیاز به
ابزار زبانی داریم و این همان زبان علمی
است که ماده اصلی آن واژگان تخصصی
اســت .بنابراین ،در این مورد نباید نگران
کاربرد عمومی این واژهها باشــیم .آنچه
در واژهگزینــی علمی اهمیت دارد ،دقت،
ســادگی ،یکدســتی و نظم است و این

اصطالحات علمــی نداریم ،به این معنی
اســت که باید زبان انگلیسی را بهعنوان
زبان تدریس بهکار ببریم .حاال اگر برخی
فکر میکنند که این راه را باید برگزینیم،
شایســته اســت ببینیــم نظــر اکثریت
صاحبنظران و سیاســتگذاران زبانی در
این زمینه چیســت ،اما اگــر بپذیریم که
الزم اســت زبان فارســی را برای بیان
علمی توانــا و همگام با پیشــرفتهای
دانش و فن نگه داریم ،آنگاه بهتر است
واژهگزینــی را جدی بگیریــم .و یکی از
راهکارهای شناختهشــده همین روشها
و فرایندهایی اســت که نتیجه تجربه و
پژوهشهای سه فرهنگســتان در ایران
اســت .در همین حال ،نباید نظرخواهی
از همــه متخصصــان و کارشناســان را
نادیــده گرفت؛ فرهنگســتان نیز در این

نظاممنــدی در واژهگزینی علمی بســیار
اهمیــت دارد؛ به نحوی کــه هر پدیده
یا عنصری یا مفهومی که در آن رشــته
پدیدار میشود ،باید بتوان بالفاصله برای
آن واژه مناسبی برپایه قواعدی مشخص
و بــا نظمی خــاص ســاخت .در اینجا
(واژهگزینی علمی) دیگر خوشســاختی،
خوشآهنگی و خوشآوایی چندان مالک
نیســت و زیبایی نقش چندانی در ساخت
واژه ندارد.
این زبانشــناس ســپس بــه اینکه
بیشــترین تالش و وظیفه فرهنگستانها
هم در حــوزه واژهگزینی علمی اســت،
اشــاره و بیان کرد :این نــوع واژهگزینی
برای واژههای بســیار زیــاد و متنوعی
انجام میگیــرد و اگر ما این کار را انجام
ندهیم ،بــه این معنی اســت که کامال
تسلیم زبان مبداء که اکنون در دنیا زبان
انگلیســی است ،شویم .اینکه بگوییم در
زبان فارســی نیازی به واژهگزینی برای

راستا تالش میکند با تشکیل گروههای
تخصصی واژهگزینــی تا اندازهای در این
راستا حرکت کند.
عاصی همچنین به واژهگزینی عمومی
پرداخــت و اظهــار کرد :اما واژهســازی
عمومی یــا مردمــی روال طبیعی همه
زبانها اســت کــه مردم بــه تدریج و با
پیدایــش مفاهیم و پدیدههــای جدید با
اســتفاده از امکانات و قواعد واژهســازی
زبــان و شــم زبانــی خود واژهســازی
میکنند .اگــر فرهنگســتان بخواهد در
این زمینه هــم کاری انجام دهد ،خوب
است چراکه دســتکم میتواند در ایجاد
نوعی هماهنگی و یکدستی کمک کند
تا از پراکندهکاری ،آشفتگی و نابهسامانی
پیشــگیری کند .در واقع فرهنگســتان
میتواند نقش هماهنگکننده را داشــته
باشــد یا خود از همان روشهای عمومی
هم استفاده کند.
او در ادامه گفــت :اگر بخواهیم برای

مفاهیم و چیزهایی که در زبان روزمره و
همگانی کاربرد مییابد ،واژهسازی کنیم
 برخالف حوزه علمی  -شاید شرط اولخوشساختی ،خوشآوایی و حتی شفافیت
باشــد تا مردم آن را بپذیرند .چون مردم
هرروزه از این واژهها اســتفاده میکنند.
بنابراین در مــورد چنین واژههایی راحتی
تلفظ و خوشایند بودن ،نقش مهمی دارد.
ازسوی دیگر سازمانی مانند فرهنگستان
که بهطور منظم به واژهگزینی میپردازد،
همواره شایسته است پیشتر وضع موجود
زبان را بررســی کند .چه بسا مردم برای
یک پدیده به طور طبیعی واژهای ساخته
باشــند ،و چه خوب است که فرهنگستان
از این ذوق جمعی و طبیعی مردم و اهل
زبان بهره بگیرد.
مصطفی عاصــی در اینباره به روایت
نمونــهای در دوره فرهنگســتان دوم
(ســالهای  ۵۰تــا  ) ۵۷پرداخت و آن
گزینش واژهی «مومی» به عنوان معادل
بــرای واژه " "s tencilدر معنای خاص
آن (صفحــه کاغذ آغشــته بــه موم در
دســتگاههای پلیکپی) بود ،که علیرغم
مخالفت اولیــه اعضای گروه واژهگزینی،
بــا مراجعه به بازار واژه «مومی» به دلیل
رواج داشــتن در میان مــردم ،در نهایت
پذیرفته شد.
این در حالی اســت که او معتقد است
میتوان با بررسی و جستوجوی دادههای
واقعی زبان – با بهرهگیری از پیکرههای
زبانــی – به نمونههــای کاربردی زبان
امروز دست یافت.
او گفت :با جستوجو در این پیکرهها
میتوانیم ابداعهــا و نوآوریهایی را که
مردم خودشان داشتهاند ،بیابیم و آنهایی
را که مورد تایید است به کار بریم.
عاصی در پایان بیان کرد :برای مثال در
حوزه رایانه دو دسته واژه داریم .یک دسته
آنهایی هســتند که همــه مردم هر روز
با آنها ســروکار دارند؛ اینها واژههایی
اســت که در حوزه عام قــرار میگیرد و
باید از شرط خوشآوایی و خوشساختی
برخوردار باشــند .در مقابل و در ســطح
دیگــر ،واژههای تخصصی حــوزه رایانه
هستند که مردم عادی با آنها سروکاری
ندارند .این واژهها میتوانند با دقت بسیار
باالی علمی و بهگونهای سیســتماتیک
ساخته شــوند .بنابراین ،اگر درباره آنها
از مــردم غیرمتخصص نظرخواهی کنیم،
چه بسا که برایشان عجیب و گاه ناخوشایند
باشــد ،چــون خوشآهنگــی و زیبایی
شــرط اصلی نبوده ،بلکه جایگاه خاصی
را در مجموعــهای از واژههای مرتبط ُپر
میکننــد و در چارچــوب قواعدی منظم
ساخته شدهاند.

جشنواره ابوذر فارس تا  ۳۰دیماه
تمدید شد

ایسنا :دبیر هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر استان فارس اعالم
کرد که مهلت ارســال آثار به این جشــنواره تا  ۳۰دیماه امسال
تمدید شده است.
ابراهیم شیشهگر دوشنبه  ۲۰دی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
برای هفتمین ســال متوالی است که این جشنواره در سطح کشور
و چهارمین سال در فارس به صورت استانی برگزار میشود ،گفت:
این جشنواره یکی مهمترین برنامههای بسیج رسانه در استان است.
شیشــهگر با بیــان اینکه هفتمین جشــنواره رســانهای ابوذر
با ۱۳محور و در  ۹قالب برگزار میشود ،ادامه داد :هر فرد میتواند
در ســه بخش و در هر بخش حداکثر ســه اثر را برای شرکت در
جشنواره ارسال کند.
او ،محورهای هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر در استان را "جهش
تولید ،امیدآفرینی ،ظرفیتهای کشاورزی استان ،حقوق شهروندی،
بصیرت و دشمنشناســی ،آســیبهای اجتماعی ،بیانیه گام دوم،
کمک مومنانه ،مدافعان سالمت و شهدای رسانهای ،سبک زندگی،
فرصتها و تهدیدات فضای مجازی و ورزش" ذکر کرد.
دبیر برگزاری هفتمین جشــنواره رســانهای ابوذر در فارس در
ادامه با اعالم اینکه جشنواره در بخشهای خبر ،مصاحبه ،گزارش،
تیتر ،یادداشت ،کاریکاتور ،موشــن گرافیک ،فیلم خبری و عکس
برگزار خواهد شد ،افزود :مهلت ارسال آثار تا روز  ۳۰دی ماه امسال
تمدید شده است.
شیشــهگر همچنین از اضافه شدن تندیس رسانه جریان ساز در
جشــنواره خبر داد و گفت :در بین اهالی رسانه فارس اگر رسانهای
مطالبهای را آغاز و به جریان ســازی منتج شده است میتوانند در
چند سطر توضیح نحوه جریان سازی رسانهای خود را به دبیرخانه
ارسال و در بخش "رسانه جریان ساز" شرکت کنند.
بــه گفته او ،در ایام دهه مبارک فجر امســال نیز منتخبین هر
بخــش معرفی می شــوند و برگزیدگان این جشــنواره به مرحله
کشوری راه خواهند یافت.
این فعال رســانهای خاطرنشان کرد :عالقهمندان به شرکت در
این جشــنواره میتوانند آثار خود را به صورت لینک مطلب یا فایل
پیدیاف در شبکههای اجتماعی به شماره  ۰۹۲۱۱۷۲۸۱۲۵یا به
نشانی :شــیراز ،خیابان فردوسی ،کوچه پروانه ،جنب سالن مجتمع
فرهنگی ورزشی شلمچه ،سازمان بسیج رسانه فارس ارسال کنند.

مستند "شین و ژین" ساخته هنرمند شیرازی،
جایزه جشنواره فیلم اسپانیا را برد

ایرنــا :مســتند کوتاه
"شــین و ژین" ساخته
حســین الهیاری هنرمند
شــیرازی ،موفــق بــه
کســب جایــزه بهترین
فیلــم از جشــنواره
TERRA

PREMI

 GOLLUTاسپانیا شد.
محمــد ناصریــراد مســئول روابــط عمومی پروژه مســتند
شــین و ژین ،دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد:این فیلم
پیش از این در اولین درخشــش بین المللی خود توانسته بود جایزه
ویژه هیأت داوران از دوازدهمین دوره جشــنواره فیلم های ُکردی
زبان لندن را کسب کند.
وی ادامه داد :مستند یاد شده اخیرا در ششمین حضور بین المللی
خود در جشــنواره  TERRA GOLLUTاسپانیا ،توانست با جلب
نظــر هیأت داوران ،جایزه بهترین فیلم کوتاه را در این فســتیوال
معتبر از آن خود کند.
این مستند کوتاه ،آبان ماه  ۱۳۹۶و پس از وقوع زلزله ویرانگر
شهرستان سرپل ذهاب و ازگله استان کرمانشاه با موضوع زلزله در
قالبی شاعرانه ساخته شد و پخش جهانی خود را امسال شروع کرد.
برگردان فارســی آن
شــین و ژین ،جمله ای کردی اســت و
ِ
شیون و زیستن است ،زیستن در بحران نظیر روزگار پس از زلزله.
حســین الهیاری به عنوان تهیه کننده و کارگردان با همراهی
محمدناصریــراد به عنوان فیلمبردار ،این مســتند را تولید کرده و
مونا رضایی با مشــاوره نادر مشایخی ،موسیقی را ساخته و ابراهیم
عبدالحکیمی مدیر تولید این اثر است ،تدوین کار را احسان میالنی
و طراحی صدا را احســان افشــاریان و صدابردار این اثر را علیرضا
اکرادی عهدهدار بودهاند.

برندگان جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۲
اعالم شد

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزارکننده جوایز ســاالنه
گلــدن گلوب ،فهرســت برندگان ســال  ۲۰۲۲ایــن جوایز را در
شاخههای سینمایی و تلویزیونی اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،مراســم اعطای جوایز هفتاد و نهمین دوره
جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب با وجود حواشی یک سال
اخیر برای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود سرانجام بدون پخش
تلویزیونی ،مراسم فرش قرمز و ستارههای هالیوودی برگزار شد و
برندگان این رویداد از طریق شــبکهاجتماعی و ســایت این جوایز
معرفی شدند.
در انتها فیلم «قدرت ســگ» ساخته «جین کمپیون» در شاخه
ســینمایی جایزه بهترین فیلم و کارگردانی درام و نقش مکمل مرد
را به خود اختصاص داد و فیلم ســینمایی «داســتان وست ساید»
ســاخته «استیون اسپیلبرگ» هم ســه جایزه شامل بهترین فیلم
کمدی /موزیکال را به خود اختصاص داد.
در شاخه بهترین فیلم خارجی نیز فیلم «قهرمان» ساخته اصغر
فرهادی به نمایندگی از سینمای ایران در کنار آثاری از کشورهای
ایتالیا ،اسپانیا ،فنالند و ژاپن به جمع نامزدهای نهایی راه یافته بود
که در نهایت جایزه این شــاخه به فیلم «ماشین منو بران» ساخته
«ریوسوکه هاماگوچی» از ژاپن رسید.
در بخش تلویزیون نیز «وراثت» و « َهکس» به ترتیب بهترین
سریال درام و کمدی /موزیکال نام گرفتند و سریال «بازی مرکب»
تنها یک جایزه بازیگری دریافت کرد.

