آگهی حصر وراثت
آگهی مناقصه عمومی /1400-02م
آقای حمیدرضا رســولی پور فرزند حســین دارای شناسنامه شماره
نوبت اول1400/3/2 :
 2520091861متولد  1373به شــرح دادخواست به کالسه  1400-40ح
نوبت دوم1400/3/9 :
ش رونیز از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
شهرداری صغاد به استناد مصوبه شورای اسالمی
توضیح داده که شادروان محمد رســولی فرزند درویش به شماره
شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری و
شناســنامه  17در تاریخ  1378/8/7در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
فعالیت های قابل واگذاری خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
به بخش خصوصی به صورت مدیریت پیمان اقدام نماید لذا از کلیه
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
شــرکت های خدماتی دارای صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه
قشقایی:
حوزه تیم
سرمربی
استهبان
 -2رسول رسولی پور به شماره شناسنامه  12صادره از
اجتماعی اســتان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل
انتخابات شکلی
فرزند متوفی
شادی
نبودن
بودن
صغاد ،میدان
آباده،یاشهر
از اعتبار فوتبال فارس جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :فارس،
محتوایی
یا انتخابات  -3رضا رسولی پور به شماره شناســنامه  9صادره از حوزه استهبان
شهید میری ،امور مالی مراجعه نمایند .در موسیقی سنتی ایران
دفاع کردیم
فرزند متوفی
شرایط مناقصه:
پور به شماره شناســنامه  19صادره از حوزه استهبان
-1مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
11
12
محمد عسلی  -4احد رسولی 2
هر که او آگاهتر ،جانش فزون
فرزند متوفی
-2مبلغ برآورد اولیه 2/055/000/000 :ریــال ماهیانه و 24/660/000/000
 -5حسین رسولی پور به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه استهبان
ریال سالیانه
فرزند متوفی
-3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :سپرده  5درصد قیمت برآورد
صفحه
 -6جواد 12
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استهبان
وراثت 40صادره از حوزه
شناسنامه
شماره
پور به
رســولی
حصر
آگهی
وجه نقد
صــورت
به
ریال
1/233/000/000
معــادل
ســالیانه
آگهی مناقصه عمومی /1400-02م
متوفی
فرزند
آقای حمیدرضا رســولی پور فرزند حســین دارای شناسنامه شماره
باشد.
ضمانت نامه بانکی می
اول1400/3/2 :
نوبت
حوزه
صادره از
شــرحشناســنامه
شــماره
متولد پور
رســولی
 -7منیژه
ح
1400-40
847کالسه
دادخواست به
به به
1373
2520091861
صورتی که به هر دلیلی حاضر به
مناقصه در
-4برندگان اول تا ســوم
1400/3/9
نوبت دوم:
اینمتوفی
فرزند
استهبان
یک دیپلمات پیشین کشورمان
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
رونیز از
ش
شهرداری ضبط
استناد به نفع
به ترتیب
صغاد به
سپرده آنان
انعقاد قرارداد نشوند
اسالمی
مصوبه شورای
شهرداری
صادرهبهاز حوزه
فرزند 49
شناســنامه
شــماره
شادروانبه
رســولی پور
خدیجه
-8
شماره
درویش
رســولی
محمد
که
داده
توضیح
شد.
خواهد
مطرح کرد
شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری و
متوفی
فرزند
استهبان
تاریخ  1378/8/7در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
 17در
شناســنامه
مناقصه
مناقصه در
مربوط
جزئیات
اطالعات و
-5ســایر
ای
اســنادمرحله
عمومی یک
بهمناقصه
طریق
خود از
واگذاری
های قابل
فعالیت
تاثیر «مذاکرات وین»
از:صادره از حوزه
622
شناســنامه
حین به
رســولی پور
عصمت
-9
عبارتند
شماره مرحوم
الفوت آن
گفته و وراث
زندگی
است.
مندرج
خصوصی به صورت مدیریت پیمان اقدام نماید لذا از کلیه
بخش
به
متوفی
فرزند
استهبان
بر تصویب «»FATF
-6ضمنــ ً
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
شــمارهوتلفن
بیشــتر
اطالعات
نیــاز بــه
شــرکتا در
رفاه
تعاون ،کار
اداره کل
صالحیت از
صــورت دارای
های خدماتی
حوزه استهبان
از حوزه
صادره از
 12صادره
شناسنامه 15
شماره شناسنامه
به شماره
پور به
رسولی پور
مدینه رسولی
-10
استهبان
 -2رسول
باشد.
آماده
071-44392400
می آید با توجه به موارد ذیل
میعمل
پاسخگوییبه
فارس دعوت
اســتان
اجتماعی
در ایران
فرزند متوفی
فرزند
متوفی
2
صغاد،دوم در
شهرنوبت
آباده،آگهی
فارس ،درج
آدرس:از تاریخ
پیشنهادات
مهلت تسلیم
-7آخرین
میدان
مناقصه به
اخذ اسناد
جهت
حوزه استهبان
از حوزه
صادره از
شناســنامه  95صادره
شماره شناسنامه
پورپور
رسولی
پروین
-11
استهبان
بهبهشماره
رسولی
 -3رضا
باشد.
مراجعه می
روز کاری
امورده
مدت
روزنامه به
نمایند.
مالی
میری،
شهید
3
فرزند متوفی
فرزند
متوفی
بازگشــایی حداکثــر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تســلیم
-8تاریخمناقصه:
شرایط
حوزه از حوزه
623ازصادره
شناســنامه
شــماره
پور به
استهبان
صادره
شناســنامه 19
شماره
رســولی به
زهرارسولی پور
-12احد
-4
باشد.
پیشنهادات
یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
میکار
انجام
-1مدت
فرزند متوفی
استهبانمتوفی
فرزند
سخنگوی ستاد ملی مقابله با
می باشد.
پیشنهادات دو ماه
-9مدت اعتبار
جعفری
زهرا
ریــال ماهیانه و 24/660/000/000
2/055/000/000
برآورد اولیه:
-2مبلغ
حوزه استهبان
از حوزه
استهبان
صادره از
شناسنامه  102صادره
شماره شناسنامه
بهشماره
پوربه
رسولیپور
مرضیهرسولی
-13حسین
-5
درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-10هزینه
کرونا اعالم کرد:
سالیانه
ریال
3
فرزند متوفی
فرزند
متوفی
مختار است.
پیشنهادها
مناقصه:از
در هر یک
در رد یا قبول
-11شهرداری
برآورد
سپرده 5
تضمین
-3مبلغ
نفره شانا
قیمت25
درصدلیست
واکنش به
طاهری در
شرکت *
استانی
ممنوعیت سفر بین
 15صادره
شناسنامه
شماره
شمارهآبادی به
بهشمس
احمدی
رحمت حاجی
استهبان
حوزه
صادره از
شناسنامه 40
رســولی پور
 -14جواد
-6
ســالیانه1136924
شناسه آگهی:
معــادل  1/233/000/000ریال به صــورت وجه نقد و یا
اولیه
متوفی
مادر
استهبان
حوزه
از
و نیروهای وحدت:
فرزند متوفی
ضمانتالف
/1620م
از  ۱۲تا  ۱۷خرداد
نامه بانکی می باشد.
صادرهازاز حوزه
847صادره
شناســنامه 19
اندام کریم
 -15گل
حوزه
شــمارهشناســنامه
خانیبهبهشــماره
رســولی پور
منیژه
-7
کنیمحاضر به
میدلیلی
به هر
-4برندگان اول تا ســوم مناقصه در صورتی که
سکوت
9
متوفیمتوفی
فرزند دائمی
استهبان همسر
استهبان
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
روزنامه یک
49در
مزبور را
درخواست
مقدماتی
تشریفات
انجام
اینک با
حوزه
از
صادره
شناســنامه
شــماره
به
پور
رســولی
خدیجه
-8
خواهد شد.
متوفیتا هر شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
مینماید
آگهی
مرتبه
فرزند
استهبان
-5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
یکازماه به
622ظرف
آگهی
شماره تاریخ نشر
باشــد از
نزد او
عصمت متوفی
وصیتنامه از
حوزه
صادره
شناســنامه
به
پور
رســولی
-9
مندرج است.
روحانی به شورای نگهبان نامه نوشت
گواهی صادر خواهد شد.
فرزندو اال
استهبانتقدیم
دادگاه
متوفی
-6ضمنــ ًا در صــورت نیــاز بــه اطالعات بیشــتر شــماره تلفن
الف
 /769م
رسولی پور به شماره شناسنامه  15صادره از حوزه استهبان
مدینه
-10
 071-44392400آماده پاسخگویی می باشد.
پای کرونای آفریقایی به
شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
رئیس
متوفی
فرزند
رییسی:نوبت دوم در
-7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی
جنوب فارس باز شد
محمدصادق صادقی
استهبان
 -11پروین رسولی پور به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه
روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
تولید
مشکل تورم با رونق
فرزند متوفی
-8تاریخ بازگشــایی حداکثــر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تســلیم
 -12زهرا رســولی پور به شــماره شناســنامه  623صادره از حوزه
برطرف میشود
پیشنهادات می باشد.
4
استهبان فرزند متوفی
-9مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
استهبان
حوزه
از
صادره
10
شناسنامه
شماره
به
پور
رسولی
مرضیه
-13
-10هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
رضایی:
فرزند متوفی
-11شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -14رحمت حاجی احمدی شمس آبادی به شماره شناسنامه  15صادره
به زنان خانهدار حقوق میدهیم
شناسه آگهی1136924 :
از حوزه استهبان مادر متوفی
/1620م الف
برداشت گندم در شیراز
 -15گل اندام کریم خانی به شــماره شناســنامه  19صادره از حوزه
 ۳۰هزار تن کاهش
مهرعلیزاده:
استهبان همسر دائمی متوفی
یک
روزنامه
در
را
مزبور
درخواست
مقدماتی
تشریفات
انجام
با
اینک
خواهد داشت
نظام چند نرخی باید از بین برود
مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
3
زاکانی:
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /769م الف
مواجهه دولتم با رانت خواران است
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

با عصر آنالین ما را دنبال کنید

https://asremardom.ir

قادری نماینده مجلس:

داوطلبان باید در شرایط یکسان
مقایسه شوند

نادری:

شرط بهبود اوضاع
اقتصادی در  ۴سال آینده
10

لولهگذاری خط انتقال آب خلیج فارس به فارس مرداد امسال آغاز میشود

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/19
آگهی فراخوان تأمین كنندگان مالی
(يك مرحله اي)
چاپ اول1400/3/5 :
مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
شرکت ملی گاز ایران
چاپ دوم1400/3/9 :
فارس موضوع مناقصه :احداث ساختمان ایستگاه
شرکت گاز استان
(سهامی خاص)
احداث
اند پروژه :
اجراي
هنوزو محل
مختصر كار
1
صنایع
گردشــگری
فرهنگی،
میــراث
اداره کل
آزمـودن وآخریـن
در حـال
کننـد ،آنهـا
ممانعـت
ســاختمان،رسـیده از مذاکـرات ،اگرچـه
گـزارش هـای
دارد.
نتوانسـته
شــرحآمریکاخواهـان کنگره
جمهوری
بازسازی روكش آســفالت و دیوار محوطه ایستگاه T.B.S
از
بخشی
برایبـهتأمین
فارس
دســتی
ویـن
مذاکـرات
دارد زدن
نظرضربـه
خـوددربـرای
شـانس
ابیوردیدر عیـن حال از وجـود برخی
اسـت امـا
بهاییهای خـود درس بگیرنـد خوشـبینانه
شکسـت
اشـتباهات و
از
فهرست
شیراز به صورت
طرح ســاخت موزه منطقه ای فارس از
مالی
نیاز
مسـیرمناقصه :
شركت در
2و-درمبلغ
هسـتند .
بازگشـت بایـدن بـه پیچیدگیهـا بـر سـر راه توافـق خبـر میدهنـد.
تضمین در
پـی وآننوعهسـتند
تســهیالت مالی که در چارچوب آیین نامه اجرایی
مبلغ تضمین حداقل به مبلغ 540/000/000ریال مي باشد كه بایدتوسط پیشنهاد
دهندهدر حالـی کـه بـاز کـردن جمهـوری خواهـان کنگـره آمریـکا اصالحیـهای را
میـان و
در ایـن
تراشـی کننـد.
ذیلهـا مان
تحریم
برجـامازو لغـو
اقدامعگردد.
صورتهاي
به یكي
ماده واحده قانون اصالح ماده  56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
اعتباری
موسســات
ســوی
های صادره از
سیاسـینامه
خبرنـگارو یا ضمانت
گـزارشنامه بانكي
الف) ضمانت
از
یکـی
بـه
شـدن
ضمیمـه
بـا
کـه
انـد
ه
کرد
تنظیـم
از
زیـادی
انـرژی
توافـق
ایـن
بـر
ترامـپ
هـای
ه
گر
مذاکـرات
ایرنـا،
بـه
بخشی از مقررات دولت مصوب ( 1387به شماره /69454ت 50913ه
غیربانكی دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اســامی ایران كه تا سه ماه از تاریخ
خواهد
متعهد
را
بایـدن
دولت
مرتبـط،
هـای
ه
مصوب
اسـت،
داده
اختصاص
خود
بـه
را
کننـدگان
مذاکره
اواسـط
از
کـه
اتریـش
پایتخـت
ویـن
در
ای
هسـته
مورخ  )93/6/20توســط تأمین کننده مالی فراهم می شود استفاده
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
 )IRبا اخذ
(710100004101133430232891
حساب
فروردیـنوجه
ب) واریز
همچنیـن طیـف کـرد بـدون تاییدیـه کنگـره وارد هیـچ توافقـی بـا
صهیونیسـتی و
رژیـم
شبا اتحادیـه اروپـا و مقامـات
ابتـکار
شــمارهبـه
مـاهبه ۱۴۰۰
نماید:
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شركت گاز استان فارس
های
کارگیـری تحریم
تغییـری در
نشـود
ایـران
انـدو بـه امیـد
تنـدرونامهبـه تکاپـو افتـاده
جمهوریخـواه
سیاسـت
مسـوول
معـاون
مـورا،
انریکـه
مدیریـت
در
1704008010
دارایبهشماره
اینوطرح
طرح:
مشــخصات
-1موضوع
ج) ســایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین
می باشد.
مصوب هیات
94/9/22
 50659ه
دولتی
معامات
تضمین
آمریـکا علیـه ایـران انجـام ندهد.
1400مهـا
سالتحری
بودجه لغـو
بایـدن بـه برجـام و
بازگشـت
قرارمورخآنکـه از
/123402ت پنجم
شمارهشـده ،در گام
اروپابه آغاز
اتحادیـه
خارجـی
وزیران
-2موضوع فراخوان :تأمین مالی برای ساخت موزه منطقه ای فارس
 - 3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاریخ  1400/03/09لغایت 1400/03/12
-3بــرآورد منابع مالی مورد نیــاز 450 :میلیارد ریال می باشــد که
(از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت ،حداكثر تا ساعت )19:00
(پیش بینی
مساوی
صورت
سال یک بار
دوشنبه مورخ
 13:00روز
ســاعت
حداكثر تا
پیشــنهادات:
1400/19
شماره
عمومي
مناقصه
 - 4مهلت و محل تحویل آگهي
مالی
كنندگان
فراخوانبهتأمین
می بایســت در  4قسط یکآگهی
اي)فارس و سامانه تداركات
اســتان
 1400/03/24دبیرخانه واحد حراست شركت
(يكگازمرحله
 )14001400/3/5تأمین شود.
اول:سوم سال
ماهه
موعد قسط اول :سه
چاپ
الكترونیک دولت مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
اصل و ســود تســهیالت پس از
دریافتی:
تســهیالت
-4بازپرداخت
طبق ایران
شرکت ملی گاز
1400/3/9
دوم:
چاپ
مــورخ  93/7/5وزارت نفت،
28/1
- 311578
شــیوه نامه
توجه:
ایستگاه
ساختمان
شــماره احداث
موضوع مناقصه:
شرکت گاز استان فارس
(سهامی خاص)
ســالهای 1400
پروژه در
برای اجرای
(پیش بینی
مدت عملیات اجرایی
سامانه ستاد ،تا قبل
اجراي یک
محل را فقط
اصاحی خود
شــرحمالیتوانند پیشنهاد
مناقصه
ســاختمان،
بار :دراحداث
پروژه
مختصر كار و
گران مي 1
صنایع
گردشــگری و
فرهنگی،
میــراث
اداره کل
T.B.Sنمایند.
بارگذاری و تأیید
سامانه ستاد
روكش دیجیتالی
به صورت
از شروع گشایش پاكت ها
ابیوردی
محوطه ایستگاه
آســفالتدرو دیوار
بازسازی
بینی
تأمین(پیش
مساوی
صورت 7
ماه به
تا  )1402که طی مدت 20
از
بخشی
قســطبرای
نظر دارد
فارس در
دســتی
سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر
پیشنهادها:
-5
بهایی
اعتبار فهرست
مدتصورت
شیراز به
بود
خواهد
)1402
سال
ســوم
ماهه
سه
تا
1400
سال
سوم
ماهه
ســه
از
نیاز مالی طرح ســاخت موزه منطقه ای فارس از
تمدید مي
براي یک
باشد .مناقصه :
شركت در
قابلتضمین
بار نوع
مبلغ و
-2
سود مورد
چارچوباصل
بازپرداخت
ریزی
سازمان مدیریت و برنامه
پیشنهاد ساعت
1400/03/31
مورخ
دوشنبه
پاكات :روز
محل گشــایش
تضمینساعت و
مبلغتاریخ،
-6
اجرایی
آیینونامه
کشور در
مالی که
تســهیالت
دهنده
بایدتوسط
باشد كه
ریال مي
مبلغ540/000/000
حداقل به
گاز اســتان فارس  -بلوار استقال – نبش خیابان
شركت
مركزي
10:00
گردد.
اقدام
ســاختمان ذیل
یكي از صورتهاي
به
الحاقنماید.
تضمین می
نظر
موادی به قانون تنظیم
را قانون
شده56
فراهمماده
مالیاصالح
تسهیالتقانون
ماده واحده
كنفرانس
نامه ششم
ضمانتطبقه
حوض –
باغ
نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری
سالنضمانت
بانكي– و یا
الف)
قانون
چارپوب
در
تسهیالت
بازپرداخت
و
دریافت
سود،
-5محاسبه
بخشی از مقررات دولت مصوب ( 1387به شماره /69454ت 50913ه
مناقصه گر
شرایط
-7
مجوز از بانک مركزی جمهوری اســامی ایران كه تا سه ماه از تاریخ
دارای
غیربانكی
شودبا رعایت
میآن و
بعدی
اصالحات
تأمین 1362و
مصوب
بدون ربا
عملیات بانکی
سازمان برنامه و بودجه كشور
پیشنهادابنیه
داشتن رتبه
استفاده
فراهم
کننده مالی
توســط
)93/6/20
مورخ
معتبرازباشد.
•تسلیم
اداره كار
ایمنی از
گواهیبهصاحیت
داشتن
( )IR 710100004101133430232891با اخذ
حساب شبا
شــماره
واریز وجه
•ب)
نماید:اسالمی مندرج خواهد بود.
عقود
 10/653/022/496ریال)
پروژه
حداقل
(/-گاز استان فارس
شركت
برآوردمالی
خزانه امور
معادلاز
آزادواریزی
ظرفیتفیش
داشتنبر روی
•تأییدیه
مالی
تأمین
برای
را
خود
پیشــنهاد
بایســت
می
مالی
کننده
-6تأمین
-1موضوع و مشــخصات طرح :این طرح دارای شماره  1704008010در
استانداردهاي
مطابق با
انجام
مالي
فني و
توانایي
تخصص و
ســایرضمانتالزم،
داشتن تجهیزات
نامه
ماده ()4آیین
كار (ح)
(چ) و
(ج)،
(پ)،
بندهای
موضوع
نامه های
•ج)
نظر خود را برای عقد قرارداد پیشنهاد نماید.
مورد
بودجه نرخ
اعالم و
معاماتایران
تضمینملي گاز
شركت
باشد.
سودمی
سال 1400
دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات
وزیرانآخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس
• ارائه
فارسدر
توانایی او
موزهدال بر
مستنداتی که
بایســت
مالی می
-2موضوعکننده
-7تأمین
منطقه ای
برای ساخت
تأمین مالی
فراخوان:
بخشنامه
دارایی.از تاریخ  1400/03/09لغایت 1400/03/12
اقتصادو وارزیابی:
وزارتمناقصه
63268اسناد
زمان فروش
-3
کند.
ارایه
بررسی
برای
را
باشد
می
شده
تعهد
تسهیالت
مالی
تأمین
-3بــرآورد منابع مالی مورد نیــاز 450 :میلیارد ریال می باشــد که
خرید اسناد
الزم جهت
اقدامات
مناقصه :حداكثر تا ساعت )19:00
الكترونیک دولت،
تداركات
سامانه
(8از-طریق
درصد
مساوییک
بانکی معادل
نامه
ضمانت
بایست
مالی
کننده
-8تأمین
 setadiran.irو
الكترونیکتادولــت
ســامانه تداركات
ثبتونام
- 1-8
بینی
(پیش
صورت
بار به
سال یک
می یک
قسط
در 4
بایســت
می
مورخ
آدرسروز دوشنبه
ســاعتبه13:00
پیشــنهادات :حداكثر
درتحویل
محل
مهلت
-4
دریافت توكن
 1400/03/24دبیرخانه واحد حراست شركت گاز اســتان فارس و سامانه تداركات
مطابق فرم پیوست
بند 3
منطبق با
ماهه نیاز
سهمورد
تســهیالت
مبلغ
کل
را شود.
تأمین
)1400
سوم سال
قسط اول:
موعد
واریزي به مبلغ  400 ،000/-ریال به حساب شماره  4001133404025447بانک
- 2-8
انجامدولت
الكترونیک
تأمین
ســودبانکهای
نماید وچنانچه
الذکر ارایه
-4بازپرداخت نامه فوق
شماره  2آیین
از
دولتی پس
تســهیالت
دریافتی :اصل
تســهیالت
( )306133458292740838300000000501و
شــماره واریز
ایران ،شناسه
جمهوری
مركزی
نفت،
 28/1 - 311578مــورخ  93/7/5وزارت
اسامینامه
شــیوه
توجه :طبق
ســالهایعقد
نامه پس از
باشد این
باشــند نیاز
الكترونیک تادولت.
تداركات
خودازراطریق
اصاحیIR03
0100 0040
3404
025447
شماره
1400
ضمانتدر
اجرای پروژه
نمیبرای
تضمینبینی
به (پیش
اجرایی
کننده عملیات
مدت
قبل
سامانه ستاد،
سامانهبار در
فقط یک
0113مالی
پیشنهاد
توانند
شباگران مي
مناقصه
تداركات
سامانه
توانند به سایت
اسناد مي
جهت خرید
دربهبند 7
گشایششرایط
شركتهاي واجد
(پیش عقد
پیشنهاددهنده از
استنکاف
صورت
آزاد
تأیید نمایند.
بارگذاری و
سامانه ستاد
دیجیتالی در
صورت
پاكت ها
از شروع
بینی
قســط مساوی
صورت 7
در به
گردد20وماه
میمدت
طی
قرارداد که
تا )1402
گراني كه
مناقصه
مراجعه
setadiran.ir
دولت به ادرس
حداكثر
مدت
پشنهاداتو این
نمایند.پیشنهادها
موعد تسلیم
آخرین
پیشنهادها :سه ماه از
الكترونیک اعتبار
 - 5مدت
خواهد
دستگاه
ســه به
قرارداد
شد.سال  )1402خواهد بود
ســوم
ضبطماهه
اجرایی سه
سال  1400تا
نفعسوم
ماهه
از
ارزیابي كیفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح
تمدید را
قابل قبول
ميدرباشد.
امتیازقابل
حداقلیک بار
براي
سودنوبت
چاپ وآگهی
کشورمی گردد
ریزیدعوت
شرایط
مندان وواجد
عالقه
-9از
گاز استان
مورخسایت شركت
دوشنبهدر وب
درج آگهي
گشــایشاطاعات
مناقصه گر).
(حداقلوسه
خواهد شد
مورد
از اصل
بازپرداخت
برنامه
مدیریت
سازمان
ساعت
1400/03/31
پاكات :روز
محل
تاریخ ،ساعت
-6
نبش آدرس
مناقصات به
رســاني
گازپایگاه
 www.farsgas.irو
 10:00به آدرس
فارس
مدارک مورد نیاز
بیشتر و
روز جهت
نظربه مدت
اول
خیابان
استقال –
اطاع  -بلوار
ملي فارس
اســتان
ســاختمان مركزي شركت
نماید.
اطالعات می
کسبرا تضمین
فراهم شده
تسهیالتدهمالی
كنفرانسمي باشد.
سالندسترسي
 –http://iets.mporg.irقابل
باغ حوض – طبقه ششم
فضیلت
در خیابان
روبروی
مدرس
واقع در بلوار
اداره کل
فنــی
به واحد
قانون
چارپوب
تسهیالت
بازپرداخت
دریافت و
سود،
-5محاسبه
071 - 38304074 - 38209000
شماره فكس
شرایط :مناقصه گر
-7
میبابایست
پیشــنهاد
( 09177124641ارائه
تماس
نمایند تلفن
مراجعه
071-38209443-9
شركتازگاز
تماس
•شماره
رعایت
آن و
اصالحات بعدی
مصوب  1362و
بدون ربا
عملیات بانکی
فارسو بودجه كشور
استانبرنامه
سازمان
رتبه ابنیه
داشتن
1400/03/08
اول:
آگهي نوبت
درج
•تاریخ
پذیرد)
مندرجانجام
اسالمیده روز
این مدت
در
كار
ایمنی از اداره
صاحیت
گواهی
داشتن
خواهد بود.
عقود
1400/03/09
نوبت دوم:
•تاریخ
برآورد پروژه ( 10/653/022/496 /-ریال)
معادل حداقل
آگهي آزاد
درجظرفیت
داشتن
الف
/1699م
1140388
آگهی:
شناسه
-6تأمین کننده مالی می بایســت پیشــنهاد خود را برای تأمین مالی
آگهی:
•شناسه
1140440تخصص و توانایي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي
تجهیزات الزم،
داشتن
دستی فارس
صنایع
گردشگری و
فرهنگی،
میراث
اداره
روابط عمومي شركت گاز استان فارس
نماید.
پیشنهاد
قرارداد
برای عقد
خود را
كلنظر
مورد
اعالم و نرخ سود
شركت ملي گاز ایران

تقالی جمهوریخواهان برای سنگ اندازی در مسیر برجام

• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس
بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در ســامانه تداركات الكترونیک دولــت به آدرس  setadiran.irو
دریافت توكن
 - 2-8انجام واریزي به مبلغ  400 ،000/-ریال به حساب شماره  4001133404025447بانک
مركزی جمهوری اسامی ایران ،شناسه واریز ( )306133458292740838300000000501و
شماره شبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت.
شركتهاي واجد شرایط در بند  7جهت خرید اسناد مي توانند به سایت سامانه تداركات
الكترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني كه
حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابي كیفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح
خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطاعات درج آگهي در وب سایت شركت گاز استان
فارس به آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملي اطاع رســاني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شركت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاریخ درج آگهي نوبت اول1400/03/08 :
تاریخ درج آگهي نوبت دوم1400/03/09 :
شناسه آگهی1140440 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

وستفالیای ایرانی

-7تأمین کننده مالی می بایســت مستنداتی که دال بر توانایی او در
تأمین مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارایه کند.
-8تأمین کننده مالی می بایست ضمانت نامه بانکی معادل یک درصد
کل مبلغ تســهیالت مورد نیاز منطبق با بند  3را مطابق فرم پیوست
شماره  2آیین نامه فوق الذکر ارایه نماید چنانچه بانکهای دولتی تأمین
کننده باشــند نیاز به تضمین نمی باشد این ضمانت نامه پس از عقد
قرارداد آزاد می گردد و در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از عقد
قرارداد به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.
-9از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد از چاپ آگهی نوبت
اول به مدت ده روز جهت کسب اطالعات بیشتر و مدارک مورد نیاز
به واحد فنــی اداره کل واقع در بلوار مدرس روبروی خیابان فضیلت
مراجعه نمایند تلفن تماس ( 09177124641ارائه پیشــنهاد می بایست
در این مدت ده روز انجام پذیرد)
/1699م الف
شناسه آگهی1140388 :
اداره كل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس

3

 ۱۶خرداد اسامی نهایی کاندیداهای
انتخابات شوراها اعالم میشود
2

آگهي مناقصه عمومي 1400-167

نوبت دوم  1400/03/09روزنامه عصرمردم
نوبت اول  1400/03/08 :روزنامه طلوع
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به نصب وراه اندازی  40دستگاه پله برقی جهت
.1
خط  BRTمحور شمال غرب از طریق مناقصه عمومي وبراســاس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید .لذا از کلیه
اشــخاص حقوقی دارای صالحیت از ســازمان برنامه و بودجه )حداقل پایه  5در رشته ابنیه یا راه ( یا دارای پروانه بهره برداری
دارای اعتبار از ســازمان صنعت و معدن و تجارت یا دارای ســوابق مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ
اســناد مناقصه به آدرس :شیراز  ،بولوار امیرکبیر  ،شهرک والفجر  ،بولوار شهدای اتوبوســرانی مراجعه نمایند .ضمن َا در صورت نیاز به اطالعات
بیشتر شماره تلفن  071-38232723داخلی 219آماده پاسخ گویي ميباشد.
 مبلغ برآورد اولیه 6.000.000.000 :ریال
 مدت قرارداد 3 :ماه از تاریخ انعقاد
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  300.000.000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده  700805822742بانک شهر
شعبه قصردشت بنام سازمان
 شــرکت کنندگان می بایست سپرده فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  1400/03/20اخذ و واریز نمایند .شایان ذکر است به
سپرده های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  %10مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
نماینده به آدرس شیراز  ،بولوار امیرکبیر ،
عمومياز طریق معرفی
مناقصهشخص ًا و یا
ساعات اداری
 جهت اخذ اســناد مناقصه ،از تاریخ درج دومین آگهی و در
1400-167
آگهي
اتوبوسرانی واحد
شهرک والفجر  ،بولوار
قراردادهای سازمان مراجعه نمایند .نوبت دوم  1400/03/09روزنامه عصرمردم
روزنامه طلوع
شهدای1400/03/08
نوبت اول :
روز پنج
اداری
پایان
حداکثر
مدارک را
تکمیل،
مناقصه و
مدارک
اسناد و
دریافت
مدیریت پس
می بایست
 شرکت کنندگان.1در مناقصه
جهت
برقی
وقتپله
دستگاه
تا 40
اندازی
وراه
آنبه نصب
نسبت
دارد
ایندر نظر
شیراز
شهرداری
مسافر
حملازو نقل
سازمان
شهدای
بولوار
والفجر ،
آدرس
عموميسازمان به
دبیرخانه
حضورا ً به
مهر
الک و
بصورت
شنبه مورخ
کلیه
لذا از
نماید.
شهرکاقدام
امیرکبیر ،مناقصه
بولواردر اسناد
شیراز ،مندرج
مشخصات
وبراســاس
مناقصه
شــدهطریق
غرب از
شمال
محور
BRT1400/03/20
خط
اتوبوسرانی تحویل نمایند.
اشــخاص حقوقی دارای صالحیت از ســازمان برنامه و بودجه )حداقل پایه  5در رشته ابنیه یا راه ( یا دارای پروانه بهره برداری
نخواهد
پذیرفته
هیچ
شده فوق ،
از اعالم
زمان
دارای از
 پس
شد .با موضوع مناقصه دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ
مرتبط
ســوابق
پیشنهادیدارای
گونهو تجارت یا
معدن
صنعت و
ســازمان
اعتبار
حداکثر تا تاریخ
مراتب را کتب ًا
است
مقتضی
نباشند،
شهدایدر مناقصه
شــرکت
مایل ،به
مدارک
اســناد و
دریافت
متقاضیان پس
مناقصه از
چنانچه هر یک
اطالعات
صورت نیاز به
ضمن َا در
نمایند.
مراجعه
اتوبوســرانی
بولوار
والفجر
شهرک
امیرکبیر ،
از بولوار
شیراز ،
به آدرس:
اســناد
سازمان اعالم نمایند.
 1400/03/19به
 071-38232723داخلی 219آماده پاسخ گویي ميباشد.
شماره تلفن
بیشتر
ریال 13روز شنبه مورخ  1400/03/22در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
ســاعت
پاکات:
بازگشایی
6.000.000.000
اولیه:
تاریخبرآورد
 مبلغ
باشد.قرارداد 3 :ماه از تاریخ انعقاد
میمدت

مناقصه باشد.
سه ماه می
تضمینپیشنهادها
مدت اعتبار
 300.000.000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده  700805822742بانک شهر
شــرکت در
 مبلغ
بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
بنامآگهي
هزینه
بدیهي است
سازمان
قصردشت
شعبه
است.
مندرج
مناقصه
در اسناد
مناقصه
مربوط به
اطالعات و
 سایر
روز پنج شنبه مورخ  1400/03/20اخذ و واریز نمایند .شایان ذکر است به
اداری
پایان وقت
حداکثر تا
فوق را
سپرده
جزئیاتبایست
کنندگان می
شــرکت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
سایت
طریق
مناقصه از
مربوط به
 آگهی
نخواهد شد.
داده
ترتیب اثر
مذکور
اطالعاتاز تاریخ
سپرده وهای بعد
شد.امور بین الملل شهرداري شیراز
ارتباطات و
ترتیبكل
1140503مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به اداره
آگهی:
شناسه
ضبط خواهد
اول و دوم
برندگان


 در زمان انعقاد قرارداد  %10مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصه ،از تاریخ درج دومین آگهی و در ساعات اداری شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز  ،بولوار امیرکبیر ،
آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت سرد شهر فسا
شهرک والفجر  ،بولوار شهدای اتوبوسرانی واحد قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
چاپ نوبت دوم1400/3/9 :
چاپ نوبت اول1400/3/2 :
 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مناقصه و تکمیل ،آن مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج
شهرداری فسا در نظر دارد با توجه به مجوز شورای محترم اسالمی شهر ،از محل اعتبارات داخلی نسبت به خرید آسفالت سرد جهت
شنبه مورخ  1400/03/20بصورت الک و مهر شــده حضورا ً به دبیرخانه سازمان به آدرس شیراز  ،بولوار امیرکبیر  ،شهرک والفجر  ،بولوار شهدای
بوستان آزادی با توجه به شرایط ذیل از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نماید.
اتوبوسرانی تحویل نمایند.
محل اجرا :شهر فسا -مدت اجرا  2ماه -محل اخذ اسناد مناقصه :شهرداری فسا ،اداره امور مالی
 پس از زمان اعالم شده فوق  ،هیچ گونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ دریافت اسناد مناقصه1400/3/9 :
 چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اســناد و مدارک مایل به شــرکت در مناقصه نباشند ،مقتضی است مراتب را کتب ًا حداکثر تا تاریخ
تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه 1400/3/22 :ساعت  14می باشد.
 1400/03/19به سازمان اعالم نمایند.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  15مورخ  1400/3/22می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات :ســاعت  13روز شنبه مورخ  1400/03/22در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکی ترجیحا سه ماهه بایستی به صورت فیزیکی تحویل گردد.
می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا تمام پیشنهادها مختار است .سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
کسورات قانونی و هزینه های درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
در زمــان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حســن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی و ترجیحا یک ســاله اخذ
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
می گردد.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت  https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
متقاضیان جهت اطالعات بیشتر می توانند همه روزه در وقت اداری با شماره تلفن های  09173326537و  09177311070تماس حاصل نمایند.
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز
شناسه آگهی1140503 :

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻣﺘﺮاژ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت سرد شهر فسا
اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﻲ
700/000/000
14/000/000/000
 3500ﺗﻦ
ﺧﺮﻳﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺟﻬﺖ ﺑﻮﺳﺘﺎن آزادي
1
چاپ نوبت دوم1400/3/9 :
چاپ نوبت اول1400/3/2 :
شهرداری فسا در نظر دارد با توجه به مجوز شورای محترم اسالمی شهر ،از محل اعتبارات داخلی نسبت به خرید آسفالت سرد جهت
الف
/1639م
1138129
شناسه آگهی:
حقیقی یا حقوقی خریداری نماید.
اشخاص
آزادی با توجه به شرایط ذیل از بین
بوستان
حسن برات -شهردار فسا
محل اجرا :شهر فسا -مدت اجرا  2ماه -محل اخذ اسناد مناقصه :شهرداری فسا ،اداره امور مالی
تاریخ دریافت اسناد مناقصه1400/3/9 :
تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه 1400/3/22 :ساعت  14می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  15مورخ  1400/3/22می باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکی ترجیحا سه ماهه بایستی به صورت فیزیکی تحویل گردد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا تمام پیشنهادها مختار است .سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
کسورات قانونی و هزینه های درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
در زمــان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حســن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی و ترجیحا یک ســاله اخذ
می گردد.
متقاضیان جهت اطالعات بیشتر می توانند همه روزه در وقت اداری با شماره تلفن های  09173326537و  09177311070تماس حاصل نمایند.

اهدای خون اهدای زندگی

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻣﺘﺮاژ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ایران و جهان

یکشنبه  9خرداد  18 1400شوال 1442

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

انتخابات شکلی
یا انتخابات محتوایی
دختـر فقیـری از مـادرش پرسـید :مـادر قیمـه با
قـاف اسـت یـا غین؟
مـادر گفـت :قیمه نـه با قاف اسـت و نه بـا غین،
قیمـه بـا گوشـت ،لپـه و ادویـه درسـت می کنند
کـه ما هیـچ کـدام از آنهـا را نداریم.
ایـن مثـل حکایت بعضـی از نامزدهـای انتخاباتی
اسـت کـه انتخابـات را به صـورت شـکلی تبلیغ
می کننـد و نـه محتوایی.
شـعارهای دلچسـب ،هماننـد عسـل پشـت
شیشـه می مانـد کـه هرچقـدر نـان بـه آن بمالند
شـیرین نمی شـود .هـر چنـد ذائقه هـای گرسـنه
را تحریـک می کنـد و آب از لـب و لوچـه مخاطب
روان می گـردد.
و اما بعد:
عمـل به هـر یـک از گفته هـا ،شـعارها ،تحلیل ها
و ارائـه برنامه هایـی کـه بـه نظر می رسـد داروی
درد جامعه امروز ایرانسـت تابع شـرایطی اسـت
کـه بعضـا نامعلـوم می نماید کسـی که بـا آگاهی
از شـرایط امـروز سـخن می گوید می بایـد چنان
آینـده نگر باشـد و از چنـان قدرتی برخـوردار که
بتوانـد شـرایط را تغییـر دهـد تا خواسـته هایش
عملی شـوند.
بسـیاری از نامزدهـای انتخاباتـی دوره هـای قبل
شـعارها و برنامه هایـی ارائـه دادنـد کـه درصـد
باالیـی از آنهـا تحقـق نیافـت ،بلکـه از آنچه بود
هـم بدتـر شـد .اقتصـاد کشـور را می تـوان یک
شـبه و بـا یـک تصمیـم ضعیف ،خـراب کـرد اما
سـالها طـول می کشـد تـا دوبـاره آن را بـه عقب
برگردانـد و یـا اصلاح کرد.
اقتصـاد وابسـته بـه فـروش نفـت و گاز ،اقتصـاد
در تحریـم ،اقتصـاد محصـور در قاچـاق کاال و ارز
و اقتصـاد بـی سـر و سـامان کـه بـا تصمیمـات
محفلی و غیرکارشناسـانه اداره می شـود و همانند
گوشـت قربانـی بـه ضـرورت از پیکـر آن بریـده
و تقسـیم می شـود تابـع یـک برنامـه و بودجـه
تضمینی نیسـت.
اقتصـادی که رئیـس جمهور قبلی آن باور داشـت
کـه سـازمان برنامـه و بودجـه اش را بایـد منحل
کرد تا دسـتش برای برداشـت های بی حسـاب و
کتـاب باز باشـد تابع هیـچ نظم و قانونی نیسـت.
رئیـس جمهـور هـر کـس باشـد بـا هـر توانـی
بیـش از آنچـه قانـون اساسـی وظیفـه ای را بـه
وی محـول نکـرده نتوانـد کاری کند اگـر صاحب
تدبیـر ،امانتـداری و صـادق و آگاه باشـد پـس
ذهـن مـردم را از شـعارهایی کـه تحقـق آنهـا
منـوط بـه تغییر شـرایط و زمان طوالنی اسـت پر
نکنیـم و بـا مـردم صادق باشـیم تـا اعتمـاد بین
مـردم و دولـت حفـظ شـود و انتخابات بـا حضور
حداکثـری بـه نتیجـه مطلـوب برسـد .انتخابـات
می بایـد از حالـت شـعاری و فرهنـگ شـفاهی به
محتـوا و هـر آنچه عملی اسـت تغییـر حالت دهد.
هیـچ اشـکالی ندارد کـه نامزدی به مـردم بگوید.
نمی دانـم در آینـده چـه اتفاقـی می افتـد تـا من
براسـاس آن تصمیم گیـری کنم.
چـه کسـی پیـش بینـی می کـرد رئیـس جمهور
بعـدی آمریـکا «ترامـپ» از برجـام خـارج شـود
و تحریم هـا را چنـد برابـر کنـد تـا فـروش نفت
ایـران بـه شـدت کاهـش یابد؟
چه کسـی فکـر می کـرد افـرادی سـودجو ،دزد و
اختالسـگر با سـوء اسـتفاده از شـرایط دور زدن
تحریم هـا بیـت المـال را بـه نفـع خود مصـادره
و تخلیـه کنند؟
امـروز دولـت متهـم اسـت بـه عملکـردی کـه
افزایـش تـورم و گرانـی مهارگسـیخته ارز ،طال،
سـکه و مـواد و کاالهـای ضروری مـردم را در پی
داشـته است.
همیـن دولتی کـه در شـعارهای انتخاباتـی مردم
را بـه ارزانـی و رفـاه و آرامـش وعـده داده بـود.
باالخـره شـرایطی پیـش آمـد کـه بخشـی از
گرانی هـا و ناتوانی هـا را دامـن زد.
نامزدهـا صادقانـه بگوینـد امـا قـول ندهنـد آن
هـم قـول تضمینی کـه بـاورش سـخت و ناممکن
ا ست .
پیامبـر اسلام(ص) مؤمنیـن را وعده بهشـت داد
امـا وعـده رفـاه و آسـایش در زمـان نقـل مکان
بـه شـعب ابوطالب کـه بـرای زنده ماندن سـهم
هـر کسـی یـک خرما می شـد نـداد .حـاال بعضی
از نامزدهـا چنـان وعـده می دهند کـه گویی برای
مـردم در ایـن دنیـا بهشـت می آفرینند.
چـرا از وضعیـت بـد اقتصـاد فعلـی حـرف
نمی زننـد؟ چـرا نمی گوینـد چه زمانی الزم اسـت
تـا اگـر شـرایط تغییـر کنـد ،تحریم ها برداشـته
شـود ،صـادرات نفـت و گاز بـه جبـران گذشـته
افزایـش یابـد ،آن وقـت بـا ارائـه برنامه هـای
مـدون و علمـی و واقـع بینانـه می توانیـم کاری
کنیـم که به مـرور شـرایط اقتصادی بهبـود یابد؟
ترویج شـعارزدگی ،سیاسـت زدگـی و خالی بندی
از سـوی هر کـس بـه مصلحت مملکت نیسـت و
مـردم را می رماند.
بـه قـول صامـت بروجـردی در کتـاب المـواد و
التاریـخ
«هزار شعر و غزل پیش گرده حیرانست»
بهتـر اسـت نامزدهـای انتخاباتـی ریاسـت
جمهـوری از مشـاوران صاحب نظـر و آگاه بـه
اد امه د  ر ستون روبرو
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تاثیر "مذاکرات وین" بر تصویب " "FATFدر ایران
یــک دیپلمــات پیشــین کشــورمان ابــراز
امیــدواری کــرد کــه همزمــان بــا بــه نتیجــه
رســیدن مذاکــرات ویــن مشــکل FATF
نیــز در داخــل کشــور حــل شــود تــا ایــران
بهتــر بتوانــد از مزایــای برجــام و احیــای
ایــن توافــق بیــن المللــی اســتفاده کنــد.
ســید جــال ســاداتیان در گفتوگــو بــا
ایســنا بــا اشــاره بــه رونــد مذاکــرات ویــن
بــر اســاس اخبــار منتشــر شــده و اظهــارات
رئیــس تیــم مذاکــره کننــده ایــران و
همچنیــن روســای دیگــر هیأت هــای
شــرکت کننــده در ایــن مذاکــرات گفــت:
بــر اســاس ایــن اظهــار نظرهــا ،بــه نظــر
می رســد گفتوگوهــا در ویــن رو بــه
جلوســت و در مــورد اصــول کلــی توافــق
صــورت گرفتــه و تعــدادی از مســائل
همچنــان باقیمانــده کــه نیــاز بــه بحــث
و رایزنــی اســت و بــه نظــر می رســد در
دوره پنجــم مذاکــرات کــه اکنــون در ویــن
در حــال برگــزاری اســت رونــد شــفاف تــر
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تیــم مذاکــره کننــده
ایــران بــه صــورت مرتــب گــزارش مذاکرات
خــود را بــه اطــاع تهــران می رســاند و بــر
اســاس سیاســت های ابالغــی و کســب

مشــورت های الزم مذاکــرات را بــه
پیــش می بــرد ،گفــت :برخــی از امیدهــا
وجــود دارد کــه ایــن دور از مذاکــرات دور
آخــر باشــد ،البتــه در کنــار ایــن موضــوع
تیــم مذاکــره کننــده ایــران تاکیــد کــرده
دقــت را فــدای ســرعت نمی کنــد و تــا
حصــول منافــع ایــران بــه طــور کامــل ایــن
مذاکــرات ادامــه خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه مباحــث فنــی کــه در
ســه کمیتــه تشــکیل شــده در جریــان ایــن
مذاکــرات در حــال بررســی هســت مســائل

نادری:

مهمی هســتند و بایــد در ارتبــاط بــا موضــوع
رفــع تحریم هــا و همچنیــن موضــوع
فعالیت هــای صلــح آمیــز هســته ای ایــران
توافــق صــورت بگیــرد ،افــزود :ایــران تاکیــد
دارد کــه بایــد اقدامــات آمریــکا در رفــع
تحریم هــا را راســتی آزمایــی کنــد و مثــا
ببینــد کــه آیــا بانک هــا در نقــاط مختلــف
جهــان بــا ایــران همــکاری می کننــد یــا
نــه؟ و یــا ایــران بــه راحتــی می توانــد نفــت
خــود را بفروشــد.
ایــن دیپلمــات پیشــین کشــورمان بــا بیــان

اینکــه یکــی دیگــر از موضوعــات مطــرح
در ایــن فراینــد در داخــل کشــور پیوســتن
ایــران بــه  FATFو تصویــب آن در
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت
خاطرنشــان کــرد :رئیــس جمهــور ،وزیــر
امــور خارجــه و برخــی از اعضــای تشــخیص
مصلحــت نظــام بــر اهمیــت تصویــب
 FATFتاکیــد کــرده انــد و تصویــب آن
را ضــرورت می داننــد و بایــد دیــد کــه
بــا مثبــت شــدن مذاکــرات ویــن موضــوع
 FATFدر کشــور نیــز حــل می شــود یــا
نــه؟
ســاداتیان افــزود :ایــن نــگاه خــوش بینانــه
وجــود دارد کــه هــم زمــان بــا بــه نتیجــه
رســیدن مذاکــرات ویــن ،ســازوکار FATF
نیــز در کشــور تصویــب شــود تــا مــا بتوانیــم
از مزایــای برجــام بــه نحــو کامــل تــری
اســتفاده کنیــم .البتــه ایــن نــگاه نیــز وجــود
دارد کــه مذاکــرات ویــن بــه نتیجــه برســد
ولــی همچنــان  FATFدر کشــور تصویــب
نشــود و تصمیــم گیــری در مــورد آن بــه
ماه هــای بعــد موکــول شــود .نــگاه بــد
بینانــه نیــز ایــن اســت کــه مذاکــرات در
ویــن بــه نتیجــه نرســد و موضــوع FATF
نیــز در کشــور بــه نتیجــه نرســد.

مهرعلیزاده:

 ۱۶خرداد اسامی نهایی کاندیداهای
انتخابات شوراها اعالم میشود

نظام چند نرخی باید از بین برود

رئیــس هیــأت عالــی نظــارت بــر
انتخابــات شــوراهای اسالمی شــهر
و روســتای اســتان تهــران گفــت
کــه اســامی کاندیداهای نهایــی
انتخابــات شــوراها  ۱۶خــرداد بــه
وزارت کشــور اعــام می شــود.
احمــد نــادری در گفــت وگــو
بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر بررســی صالحیــت
داوطلبــان انتخابــات شــوراها در مرحلــه رســیدگی بــه شــکایت داوطلبــان احــراز صالحیــت
نشــده در کلیــه اســتان ها اســت ،اظهــار کــرد :هیــأت مرکــزی مشــغول بررســی اعتراضــات
بــوده کــه پیــش بینــی می شــود بــه بخشــی از شــکایات پاســخ مثبــت داده شــود و افــراد
بــه گردونــه رقابــت برگردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه کار هیــأت عالــی نظــارت بــر اســتان تهــران تمــام شــده اســت ،گفــت:
البتــه هیــأت مرکــزی نظــارت اجــازه اعمــال مــاده  ۶۳را بــه هیــأت اســتان تهــران داد کــه
مــا ایــن کار را در برخــی از پرونده هــا انجــام دادیــم .بدیــن معنــا کــه بــر اســاس اســتعالم
نهادهــای مســئول می توانیــم نظرمــان را دربــاره افــراد تاییــد و یــا رد شــده تغییــر دهیــم.
ایــن اتفــاق در مــوارد اندکــی در اســتان تهــران رخ داد.
نــادری در پایــان گفــت کــه هیــأت مرکــزی نظــارت امــروز نتیجــه نهایــی دربــاره رســیدگی
بــه شــکایات داوطلبــان انتخابــات شــوراها را مشــخص می کنــد .یــک هفتــه زمــان بــرای
جمــع بنــدی دارد و در نهایــت  ۱۶خــرداد اســامی نهایی کاندیداهــای انتخابــات شــوراها بــه
وزارت کشــور اعــام می شــود.

کاندیــدای انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه «یکــی از
مســایل مهــم کشــور کــه اقتصــاد را از بیــن بــرده اســت ،مســئله رانتــی اســت کــه در اثــر
دادن ارز ارزان ایجــاد شــده اســت» ،تاکیــد کــرد :قیمــت ارز را بــازار بایــد تعییــن کنــد و
مــن معتقــد بــه یکســان ســازی نــرخ ارز هســتم و نظــام چنــد نرخــی بایــد از بیــن بــرود.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن مهرعلیــزاده کاندیــدای ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت
جمهــوری صبــح شــنبه در برنامــه دومیــن گام رادیــو اقتصــاد بــا بیــان اینکــه «مــن اعتقــاد
دارم کــه امــروز فقــر و تنگدســتی و شــکاف های متعــدد اجتماعــی و فاصلــه غیــر قابــل
تحمــل طبقاتــی رنجــی بیــش از حــد را بــر مــردم تحمیــل کــرده اســت» ،اظهــار کــرد:
حــذف بســیاری از اقــام از ســفره های مــردم گرچــه یــک موضــوع اقتصــادی اســت ،امــا
نوعــی ضعــف مدیریــت عملکــرد اســت .صحنــه داخلــی ایــران مملــو از کشــمکشهای
بیهــوده اســت کــه اقتصــاد ایــران را نشــانه گرفتــه اســت و مــن معتقــدم خلــق ثــروت و
حــل مشــکالت اقتصــادی حاصــل هــم افزایــی و کنــار گذاشــتن کشــمکش ها اســت.
وی افــزود :بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی بایــد یــک برنامــه منظــم داشــت .ایــن برنامــه
بایــد بــر اســاس یــک الگــوی اســتاندارد و تجربــه شــده در ســطح دنیــا باشــد تــا بــه شــکل
دراز مــدت در کشــور اجــرا شــود تــا برنامه هــای اقتصــادی کشــور بــر اســاس آن پیــاده
شــود .تحصیــات و تجربیــات صنعتــی و اقتصــادی مــن میگویــد بایــد اعتــراف کنیــم
کــه تمــام برنامههایــی کــه تاکنــون تعریــف شــدهاند بــر اســاس یــک برنامــه مشــخص
طراحــی نشــدهاند .یــک دیدگاهــی بــه نــام اقتصــاد اجتماعــی هســت کــه در آن توســعه
اقتصــادی و اجتماعــی وجــود دارد امــا بــار آن بــه دوش مــردم گذاشــته نمیشــود .یعنــی
مــردم زیــر چــرخ توســعه لــه نمی شــوند .هرچنــد در سیســتم اقتصــاد اجتماعــی در کنــار
توســعه اقتصــادی بــه مســائل اجتماعــی مثــل بیمــه و حــد اقــل حقــوق و یارانه هــای
نقــدی بــه مــردم دادن نیــز توجــه می شــود.

انصاراهلل یمن ،عربستان را به «درد بزرگ» تهدید کرد
عضــو شــورای عالــی سیاســی یمــن اعــام
کــرد :اگــر در توقــف تجــاوز و شکســتن
محاصــره جدیتــی وجــود نداشــته باشــد،
صلــح محقــق نخواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت
المیادیــن ،محمــد علــی الحوثــی ،عضــو
شــورای عالــی سیاســی یمــن خاطرنشــان
کــرد :مــا معتقدیــم نماینــده ویــژه ســازمان
ملــل ،تســهیل کننــده تحقــق اهــداف
آمریکاییهــا و سعودیهاســت.

وی در ادامــه افــزود ،اگــر آنچــه رهبــری
انصــاراهلل از آن صحبــت کــرد ،رخ دهــد،
عربســتان کامــا فلــج و از نظــر مالــی
ورشکســته خواهــد شــد.
الحوثــی همچنیــن تصریــح کــرد :مــا امــروز
بــه آنهــا نســبت بــه «درد بــزرگ» هشــدار
میدهیــم و معادلــه امــروز بــا همــه ابعــاد
آن هنــوز وارد مرحلــه «درد بــزرگ» نشــده
اســت.
وی گفــت :عملیــات «خمیــس مشــیط»

تنهــا ســرآغاز عملیــات گســترده اســت.
محمــد علــی الحوثــی اظهــار داشــت :تــا
زمانــی کــه صلــح محقــق نشــود عملیــات
مــا در عمــق عربســتان ادامــه خواهــد
داشــت و واکنــش بســیار کوبندهتــر از آنچــه
رخ داده ،خواهــد بــود.
خبرنــگار المیادیــن نیــز گفــت ،عملیــات
نیروهــای مســلح یمــن در «جیــزان»،
مواضــع مهــم ائتــاف عربــی تحــت امــر
عربســتان را هــدف قــرار داد.

رییسی :مشکل تورم با رونق تولید برطرف میشود
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری بـا بیـان اینکـه مشـکل تورم بـا رونق
تولیـد برطـرف میشـود ،تاکیـد کـرد :آنچـه مرا
وادار بـه حضـور در عرصه انتخابـات کرد وضعیت
اقتصادی ،شـرایط بـازار و رنج و مشـکالت مردم
بـود .بـه گـزارش خبرنگار سیاسـی ایرنـا ،حجت
االسلام والمسـلمین سـید ابراهیـم رییسـی که
در رادیـو اقتصـاد حضـور یافتـه بـود بـا تشـریح
برنامـه هـای خـود اظهـار کـرد :آنچـه مـرا وادار
بـه حضـور در عرصـه انتخابـات کـرد وضعیـت
اقتصـادی ،شـرایط نابسـامان بـازار و رنـج و
مشـکالت مـردم بود .مـن در جایگاهـی بودم که
شـاهد نارسـایی و مصادیق فسـاد اقتصادی بودم.
وی بـا بیـان اینکـه شـرایط میتوانسـت در
دولـت طـوری پیش برود که شـاهد این فسـادها
نباشـیم ،افـزود :هر کسـی بخواهد در مسـوولیت
اجرایی کشـور باشـد باید اطالعات کاملی نسـبت
بـه وضعیـت اقتصادی و مردم داشـته باشـد .البته
ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه مـن خدمـات
دولتهـای قبـل را انـکار میکنـم باالخـره آنها
هـم زحماتی کشـیدند.

نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری گفـت :مـا ناگریـز بـه ایجـاد تحـول
هسـتیم و مـردم باید احسـاس کنند تغییـر اتفاق
افتاده اسـت ،مسـوول دولتی باید درک درستی از
ریشـه مشکالت داشـته باشـد و اقداماتش همراه
بـا فوریـت و بـدون شـتابزدگی باشـد.
رییسـی ادامـه داد :مـا در دهه نود شـاهد وضعیت
نـا بـه سـامان اقتصـادی بودیـم در ایـن مـدت
قیمـت خـودرو هفـت برابر ،مسـکن هفـت برابر،
گوشـت چهـار برابـر شـد و قـدرت خریـد مـردم
کاهـش پیدا کـرد عالوه بـر این عدم اسـتفاده از
کاالهـای اساسـی باعث مشـکالت درمانی مردم
شـده اسـت دولـت بایـد بیـن هزینههـا و درآمـد
مـردم تـوازن ایجـاد کند.
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری ،کنترل تـورم و گرانی ،تامین مسـکن
و هزینـه سلام را سـه برنامه اصلی خـود عنوان
کـرد و در خصـوص کنتـرل تـورم گفـت :امکان
کنتـرل گرانی وجود دارد بایـد خلق پول را کنترل
کـرد این میـزان نقدینگی به هر سـو بـرود بنیان
کـن اسـت نقدینگی تنهـا زمانی موفق اسـت که
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به سـمت تولیـد برود.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتقراض دولـت از شـبکه
بانکـی بایـد بـه حداقـل برسـد ،یادآورشـد:
بیانضباطـی و پرهزینـه بـودن اداره دولـت بایـد
کاهـش یابـد .در این زمینـه برنامه ای کـه داریم
نـرخ تـورم را کاهـش میدهـد.
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری یادآورشـد :مـا در دولـت مردمـی
معتقدیـم کارهـا بایـد بـه مـردم واگذار شـود اگر
نظـارت دولـت در ایـن بخـش هـا فعـال شـود
دسـت سـوداگران کوتـاه میشـود.
رییسـی بـا بیـان اینکـه جلـوی تصمیمـات خلق
السـاعه را گرفـت ،اظهار داشـت :مسـاله تـورم و
تولیـد بـا هـم ارتبـاط جـدی دارنـد بایـد مسـاله
تولیـد را رونـق دهیـم تا مشـکل تورم حل شـود.
بایـد قاچـاق را بـرای قاچاقچیـان
پرهزینـه کنیـم
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری در مـورد واردات بـی رویـه کاال گفت:
برخـی واردات کاالهـا با مجوز اسـت یعنی دولت
رسـما اجازه میدهـد کاالی تولید داخـل از خارج

وارد شـود کـه بایـد جلـوی ایـن موضـوع گرفته
شـود .امـروز واردات قاچـاق بـازار را مختل کرده
است.
وی بـا تاکیـد براینکـه بایـد قاچـاق را بـرای
قاچاقچـی پرهزینـه کنیـم ،گفـت :امـروز واردات
بیرویـه بـا مجـوز مـردم را عصبانی کرده اسـت
و مـا بنـا داریـم ریشـههای قاچـاق و فسـاد را
بخشـکانیم.
رییسـی دربـاره برنامـهاش دربـاره بازگردانـدن
رونـق و تولیـد بـه واحدهـای تولیـدی گفـت :ما
بـرای گـردش واحدهـا بایـد تامیـن نقدینگـی
کنیـم .علاوه بـر ایـن بایـد بـرای آنهـا تامین
بـازار کنیـم و در این راسـتا دیپلماسـی اقتصادی
توجـه ویـژه ای داشـته باشـیم.
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت
جمهـوری اضافه کـرد :وزارت خارجـه باید بخش
دیپلماسـی اقتصـادی را فعال کند ،فضای کسـب
و کار بهبـود یابـد و موانـع تولیـد رفـع شـود .در
ایـن زمینه یکـی از موانع تولید بروکراسـی اداری
اسـت و بایـد ایـن موانـع را بـا نـگاه کارآفرینـی
برطـرف کنیم.

روحانی به شورای نگهبان
نامه نوشت

رئیــس جمهــور روز چهارشــنبه نامــه ای بــرای شــورای
نگهبــان دربــاره اجــرای قانــون اساســی ارســال کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام حســن روحانــی،
رئیــس جمهــور ،روز چهارشــنبه در راســتای اصــل 113
قانــون اساســی در رابطــه چگونگــی اعمــال نظــر و بررســی
صالحیــت داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری نامــه ای
را بــه شــورای نگهبــان ارســال کــرده اســت.
روز چهارشــنبه و در پــی اعــام نتایــج بررســی صالحیت هــا
در شــورای نگهبــان رییــس جمهــور در جلســه هیــأت
دولــت اعــام کــرد کــه بــه رهبــری در ایــن زمینــه نامــه
نوشــته اســت.
در اصــل  ۱۱۳قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایران
آمــده اســت :پــس از مقــام رهبــری رئیــس جمهــور
عالیتریــن مقــام رسمی کشــور اســت و مســئولیت اجــرای
قانــون اساســی و ریاســت قــوه مجریــه را جــز در امــوری
کــه مســتقیم ًا بــه رهبــری مربــوط میشــود ،بــر عهــده
دارد.
رضایی:

به زنان خانهدار حقوق میدهیم
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا
بیــان اینکــه خانــهداری در دولــت مــا شــغل محســوب
میشــود ،گفــت :بــه زنــان خانــه دار حقــوق میدهیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ،محســن رضایــی روز
شــنبه در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در دولــت مــا
از هیــأت دولــت گرفتــه تــا خانههــای ملــت ایــران بــرای
بانــوان برنامــه خواهیــم داشــت ،اظهــار کــرد :حتمــا در
هیــأت دولــت بانــوان حضــور خواهنــد داشــت و حداقــل دو
تــن از اعضــای هیــأت دولــت مــن از بانــوان خواهنــد بــود.
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری اظهار
کــرد :در کســب و کارهــای کشــور ،تجــارت و در کســب و
کارهــای خانگــی ،بــه بانــوان امکانــات الزم را میدهیــم تــا
تــوان تولیــد و کســب درآمــد داشــته باشــند .بــار معیشــت
خانــه را کاهــش داده و رفــاه بیشــتری داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه خانــهداری را یــک شــغل محســوب
کــرده و بــه ایــن شــغل حقــوق خواهــم داد ،تصریــح کــرد:
دو وظیفــه را برعهــده زنــان خواهیــم گذاشــت؛ یکــی
تربیــت فرزنــد اســت کــه مهمتریــن ســرمایه آینــده ایــران
هســتند و دیگــری مســاله بهداشــت و ســامت اســت تــا
خانوادههایــی بــا بنیــاد ســامت و بهداشــت داشــته باشــیم
کــه در اثــر یــک ویــروس عالمگیــر کرونــا اینطــور نباشــد
کــه همــه دســت و پــای خــود را گــم کننــد و موضوعــی که
میتــوان در خانــه آن را حــل کــرد تبدیــل بــه یــک مشــکل
در ســطح کشــور شــده و بخشهــای مختلــف کشــور را
درگیــر کنــد.
زاکانی:

مواجهه دولتم با رانت خواران
است
نامــزد ســیزدهمین انتخابــات ریاســت جمهــوری ،گفــت:
دولــت بنــده ،دولــت جــوان حــزب الهــی و دولــت
کارشناســان خواهــد بــود کــه همــه مواجهــهاش بــا
رانت خــواران اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،علیرضــا زاکانــی روز شــنبه در
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا بیــان اینکــه آنچــه
امــروز از آنهــا مشــاهده میشــود ،خودبرتربینــی اســت،
اظهــار داشــت :دولــت مــن ،دولــت ژنرالهــای خســته
یــا غالمــان حلقــه بــه گــوش نیســت .دولــت بنــده ،دولــت
جــوان حــزب الهــی و دولــت کارشناســان خواهــد بــود کــه
همــه مواجهـهاش بــا رانــت خــواران اســت .بنابرایــن دولــت
کارشناســان و جوانــان در مقابــل دولــت رانــت خــواران قــرار
میگیرنــد.
نامــزد ســیزدهمین انتخابــات ریاســت جمــوری گفــت:
ســتاد خــود را از جوانــان و فرهیختــگان دهــه شــصتی
انتخــاب کردیــم کــه بــه مدیریــت ناکارآمــد امــروز پایــان
بدهنــد و بــرای ایــن روز ،لحظــه شــماری میکنــم.
زاکانــی بیــان کــرد :در انتخابــات ثابــت میکنــم همانطــور
کــه دوره بــزن بــرو بــرای صهیونیســت تمــام شــده اســت،
ســوت دوره بخــور و در رو مفســدین هــم کشــیده شــد.

اد  امه از ستون روبرو

اقتصـاد و سیاسـت بهـره برنـد و حرف و سـخن
واقع بینانـه و علمی آنهـا را بپذیرنـد و بـه گـوش
مردم برسـانند تـا بدهکار نشـوند و بـرای تحقق
شـعارهای خود مجبور نباشـند بعـد از انتخابات و
نشسـتن بر کرسـی ریاسـت جمهوری به هر دری
بزننـد و هـر کسـی را بـه میـدان راه دهنـد.
ظـرف و مظـروف می باید متناسـب هم باشـند .در
ظـرف طلا کاه نمی ریزنـد و زعفـران را بـا ظرف
مسـی زنـگ زده بـه سـفره نمی آورنـد .بعضی ها
خـوب حـرف می زننـد ،امـا حرف هـای خوبـی
نمی زننـد بعضی هـا حرف هـای خوبـی می زننـد
امـا خـوب حـرف نمی زنند یکـی دو نفر هـم واقع
بینانـه سـخن می گوینـد و شـعار نمی دهنـد.
بیـان واقعیت هـا خـوب اسـت ،اینکـه چگونـه
بیـان شـوند مهـم اسـت و تأثیرگـذار باالخـره
مـردم می آینـد و رأی می دهنـد .نتیجـه آراء بـا
شـکل و نمـای متناسـب همـراه بـا محتوایـی که
از آن بیـرون می آیـد هدف اسـت .غوغاسـاالری،
شـورآفرینی بـه هر وسـیله ای نباید توجیـه کننده
هدف باشـد چـون همانند کـف روی آب خیلی زود
بـی نتیجـه و بـا سـرعت از میان مـی رود.
والسالم

یکشنبه  9خرداد  18 1400شوال 1442

لولهگذاری خط انتقال آب خلیج فارس به فارس مرداد امسال آغاز میشود
رئیس شــورای راهبردی انتقال آب خلیج فارس به استان فارس ،با بیان اینکه لوله
گذاری خط انتقال آب خلیج فارس به استان فارس ...
تا انتخابات 1400

زهرا جعفری /عصر مرد  م

وستفالیای ایرانی

*

به سیزده رسیدیم ۱۳،هم سیاسی انتخابات مصادف است با اولین آن در سده جدید خورشیدی و
بر حسب اتفاق پیچیده ترین آن !از شور و حالی که چندان خبری از آن نیست تا نامشخص بودن
قابل تامل کاندیداهای اصلی !
در سایه چنین پیچیدگی خاص ! ششمین انتخابات شوراها شاید بتواند به مدد تكثر همیشگی و
تایید صالحیتهای دقیقه نودی خود به ایجاد شور و حال در این انتخابات خاص کمک نماید.
به رسم دیرین تالش خواهیم کرد در ستون "وستفالیای ایرانی "ضمن پرداختن و ارائه آخرین
اطالعات و اخبار و البته بر اساس ماهیت جذاب خود "حاشیههای "این انتخابات ،در مسیر انتخاب
"شایسته تر "گامی هر چند کوچک اما موثر داشته باشیم !
"حق انتخاب" ،از واالترین حقوق در همه برشهای زندگی انسان هاست و در این میان ایفای این
حقوق در سپهر سیاسی بی شک موثرترین آن در سرنوشت جمعی است !
آینده روشن فردای ایران عزیز غایت و نهایت ما ،در ستون "وستفالیای ایرانی "است .
چنین بادا....
*صلح همه جانبه  ،رسیدن به همگرایی

******

نظری نمی دهیم
رئیـس شـورای وحـدت نیروهـای انقلاب فـارس بـا بیـان اینكـه جامعـه روحانیت مربـوط به یك حـزب  ،گروه ودسـتگاه
نیسـت ،گفت:جامعـه روحانیـت نسـبت بـه هیـچ یـک از لیسـتها در انتخابـات شـورا در کالنشـهر شـیراز نفیـأ و اثباتـأ
نظری نخواهـد داد.
حجتاالسلام محیالدیـن طاهـری در نشسـت مطبوعاتـی بـا خبرنـگاران افزود:تمـام داوطلبـان تأیید صالحیت شـده
صالحیـت وشـرایط حضـور در ایـن عرصـه را دارنـد ،لذا طبیعی اسـت شـاهد شـكل گیـری لیسـتهای زیادی از شـورای
انقالب باشـیم.
وی تصریـح كـرد :در حالـی وارد چهـل و سـومین سـال انقلاب اسلامی شـدهایم کـه در آسـتانه یـک آزمایـش مهـم
متشـکل از دو انتخابـات ریاسـت جمهـوری و شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا قـرار داریـم.
او افـزود :قبـل از هـر انتخاباتـی نسـبت بـه مایـوس کـردن مـردم تلاش میشـود و کاری هـم بـه دسـته ،گـروه و جناح
سیاسـی هـم ندارنـد و واقعیـت ایـن اسـت کـه آنهـا از انتخابـات در ایـران میترسـند و همیشـه هـم تیرشـان بـه سـنگ
خورده اسـت.
رئیـس شـورای وحـدت نیروهـای انقلاب فـارس ادامه داد :همیشـه مـردم در صحنه بودهاند و پاسـخ دادهاند و شـرکت
کردهانـد و انتخابشـان هـم محتـرم بـوده و امیـد اسـت در ایـن آزمایـش بزرگ هم شـاهد حضـور حداکثری آنها باشـیم.
طاهـری از رسـانهها خواسـت تـا بـدور از حـب و بغـض ،مـردم را بـه حضـور حداکثـری دعـوت کننـد و تصریح کـرد :باید
اجـازه داد کـه دیدگاههـای مختلـف ذکـر و بیـان شـود امـا در اصـل حضور نبایـد هیچ تردیدی داشـته باشـیم.
وی ابـراز عقیـده کرد؛کسـی کـه امـروز نـدای تفرقـه و عـدم حضـور مـردم پـای صندوقهـای رای میدهـد ،نـدای او
شـیطانی اسـت.
رئیـس شـورای وحـدت نیروهـای انقلاب فـارس بـا بیـان اینکـه اداره ایـن ممکلـت تحـت نظـارت ولـی امر مسـلین و با
یـک هیئـت اجرایـی توانمنـد ،قدرتمنـد پیـش خواهـد رفت ،عنـوان کـرد :انتخابات یک روز اسـت امـا آثارش تـا مدتها
بـه طـول میانجامد.
طاهـری اضافـه کـرد :در زمـان انقلاب هم مردم بـرای انتخاب نظـام جمهوری اسلامی ایران خود پـای صندوقهای
رای آمدنـد و ایـن حکومـت و نظام بـا آراء و انتخابات مردم شـکل گرفت.
او ضمن دعوت از تمام اقشـار و احزاب برای حضور پرشـور در انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسلامی شـهر
و روسـتا ،خاطرنشـان کـرد :مـردم بایـد در انتخابـات سـهم حداکثـری و حضـور پررنـگ تری داشـته باشـند و شمشـیر و
حضـور آنهـا پـای صندوقهـای رای ،تیـغ ُبران بـرای دشـمنان ایران خواهـد بود.
دبیـر اجرایـی جامعـه روحانیت شـیراز در بخش دیگری از سـخنان خود در خصوص سـاز و کار شـورای وحدت نیروهای
انقلاب فـارس در انتخابـات پیـش رو بیـان کـرد :براسـاس دسـتورالعمل ،یـک سـتاد انتخابـات ذیل این شـورا تشـکیل
شـده و مهمتریـن موضـوع آن انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت و در این راسـتا سـتاد انتخاباتـی آیتالله رئیسـی فعال
شـده است.
طاهـری عنـوان کـرد :اعضـای ایـن شـورا پیـش از رونـد ثبـت نـام در انتخابـات ریاسـت جمهـوری از آیتاللـه رئیسـی
خواسـتار ورود بـه فرآینـد انتخابـات پیـش رو شـدند.
ت منتشـر شـده در شـبکههای اجتماعی منتسـب به شـانا وشـورای وحدت ،مورد
وی در خصوص این كه اینکه آیا لیسـ 
اعتمـاد وتأكیـد ایـن شـورا اسـت؟ گفـت :با توجه بـه جنبههـای حقوقی مسـئولیتهایی که بـه عهده بنده اسـت ،جامعه
روحانیـت نسـبت بـه هیچ یک از لیسـتها نفیـأ و اثباتأ نظـری نخواهد داد.
چتر باید باز باشد
رئیـس شـورای وحـدت نیروهـای انقلاب فـارس ادامـه داد :تعـداد کاندیداهـای تاییـد صالحیـت شـده زیـاد اسـت و
شـورای شـهر شـیراز هـم تنهـا  ١٣کرسـی دارد و طبیعـی اسـت کـه لیسـتهای زیـادی از جبهه انقلاب بیـرون خواهد
آمـد و مـا معتقدیـم کـه چتـر این سـاختار باید باز باشـد و همه مجموعه زیر این چتر حضور داشـته باشـند تا مـردم بتوانند
اصلـح را بیـن اینهـا انتخـاب کنند.
سکوت میکنیم!
طاهـری همچنیـن تاکیـد کـرد که نسـبت به انتخـاب افراد در لیسـت  ٢٥نفرهای که از سـوی دو کمیته شـانا و نیروهای
وحـدت در یـک بیانیـه منتشـر شـده ،هیـچ اظهارنظری نکـرد ه و از ابتدا گفتهام سـکوت میکنیـم و باید مسـئول اجرایی
و سـخنگوی این دو شـورا كه نشسـتند و قرارها را گذاشـتند در خصوص لیسـت ،اظهار نظر کنند
همه نیروهای انقالبی مورد تایید جامعه روحانیت هستند
او تصریـح کـرد :هرگونـه ورود بنـده بـه ایـن لیسـتها ،بـه جامعـه روحانیـت نسـبت داده میشـود و روال طبیعـی جامعه
روحانیـت در همـه انتخابـات هـم ایـن بـوده که به مصـداق ورود نکـرده و همـه نیروهای انقالبی مـورد تایید ما هسـتند.
دبیـر اجرایـی جامعـه روحانیـت شـیراز به وجود لیسـتهای متعـدد در انتخابات شـوراها هم اشـاره و با تاکید بـر پرهیز از
منیتهـا گفـت :بایـد آسـتانه تحمـل مـان را بـاال ببریـم و احتـرام به صالحیـت دیگـران را هم مدنظـر قـرار داد اگر "من
هـا"را پاییـن بیاوریـم ،راحت تر می شـود با مسـایل کنـار آمد.
طاهـری بـا اشـاره بـه تشـکیل شـورای راهبـردی سـتاد آیتاللـه رئیسـی در اسـتان فـارس نیـز گفـت :در دوره قبلـی
انتخابات ریاسـت جمهوری كه مسـوؤلیت سـتاد راهبردی ایشـان در اسـتان فارس را عهده دار بودم تا دوسـال بدهکار
بـودم چـون هیـچ بودجـهای پیـش بینی نشـده بود و کمتر کسـی باور میکـرد .در ایـن دوره هم كه اعالم شـده "هر خانه
یـک سـتاد ”لذا سـتاد مرکـزی با شـکل و شـمایل دور قبلـی نداریم.
وی افـزود :در ایـن دوره از انتخابـات ،آیت الله رییسـی سـتاد مركزی نخواهد داشـت ومسـوؤلیت هماهنگی سـتادهای
مردمـی ایشـان را دكتـر مجیـد فروردیـن بر عهده خواهند داشـت
معرفی رییس شورای راهبردی آیت الله رییسی در فارس
وی تصریح كرد:مسـوؤلیت شـورای راهبردی سـتادآیت الله رییسـی در فارس برعهده ایشان(حجتاالسلام والمسـلمین
محـی الدیـن طاهری)گذاشـته شـده وبزودی اعضای این شـورا معرفی خواهند شـد.
رییـس شـورای راهبـردی سـتاد آیـت الله رییسـی در فارس بابیـان اینكه زمیـن همراهی با "آیـت الله رییسـی برای همه
عالقمنـدان بـه ایشـان كـه دل در گـرو اسلام ،انقلاب ونظام دارند باز اسـت وقدم همه آنها روی سـر وچشـم ما اسـت
خط قرمز
وی از ارایـه دسـتورالعملی بـرای جلوگیـری از هـر گونـه سـوء اسـتفاده مالی در سـتادهای مردمـی آیت الله رییسـی خبر
داد وگفت:تاکیـد مـا بـر شـفافیت وسلامت مالـی اسـتوهـر حرکتی خـارج از این دسـتور العمـل ،خط قرمز ما اسـت.

برداشت گندم در شیراز  ۳۰هزار تن کاهش خواهد داشت
ایرنـا :مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت :براسـاس حـوادث اقلیمی سـال زراعـی کنونی پیـش بینی
میشـود کـه محصـول گنـدم دیم شهرسـتان شـیراز در فصل برداشـت کنونی به نسـبت مدت مشـابه سـال قبل
کـه حـدود  ۷۰هـزار تـن بـوده اسـت  ۳۰هزار تن کاهش داشـته باشـد.
ذبیـح اللـه سیروسـی شـنبه در سـتاد هماهنگـی برداشـت شهرسـتان شـیراز افـزود :بیـش از  ۳۰هـزار هکتار از
مـزارع دیـم گنـدم شهرسـتان شـیراز بـه دلیـل حـوادث اقلیمی غیرقابـل برداشـت یـا بـا کاهـش شـدید عملکـرد
مواجه شـده اسـت.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس برآوردهـا تولید گندم این شهرسـتان در فصل برداشـت کنونی  ۴۲هـزار تن پیش بینی
می شـود که ممکن اسـت بخشـی از آن نیز وارد چرخه خرید دولتی نشـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :بالـغ بـر  ۲۲هـزار هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه مـزارع
غلات قابـل برداشـت اختصـاص دارد کـه کار برداشـت در افـزون بـر  ۴هـزار و  ۵۰۰هکتـار از مـزارع جـو آغـاز
شـده اسـت و بـا  ۱۷هـزار هکتـار محصـول گنـدم ادامـه می یابـد.
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برداشت گندم در شیراز  ۳۰هزار تن کاهش خواهد داشت
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان شیراز گفت :براســاس حوادث اقلیمی سال زراعی
کنونی پیش بینی میشود که محصول گندم دیم شهرستان ...

داوطلبان باید در شرایط یکسان مقایسه شوند
نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای اســامی گفت :کاندیداها باید در
شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه شوند تا مسئله شفافیت ...
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لولهگذاری خط انتقال آب خلیج فارس به فارس
مرداد امسال آغاز میشود

ایرنـا :رئیـس شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیـج فـارس بـه اسـتان فارس ،بـا بیان
اینکـه لولـه گـذاری خـط انتقـال آب خلیـج فـارس بـه اسـتان فـارس مـرداد امسـال
آغـاز میشـود اظهـار داشـت:در کشـور مـا تجربـه انتقـال آب آغـاز شـده و چند خط
در حـال حاضـر در دسـت اجـرا و یکـی از آنهـا هـم بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.
سـید محمدرضـا رضـازاده شـنبه در جلسـه بررسـی مشـکالت آب و موانـع سـد راه
صنعـت اظهـار داشـت :با توجـه به اهمیت روزافزون مسـئله آب در توسـعه کشـورها
و در کشـور مـا کـه رو بـه خشـکی پیـش مـی رود و بخش هـای عمـده اسـتان فارس
هـم فاقـد منابـع آبـی نیـز می باشـد از چنـد وقـت پیـش اسـتاندار فـارس و نماینـده
ولی فقیـه و امـام جمعـه شـیراز و مجمـع نمایندگان اسـتان به فکر شـکل گیری یک
شـورای راهبـردی برای پیگیری مسـائل آب اسـتان و اسـتفاده از منابـع مختلفی که
وجود داشـته شـدند.
وی افـزود :بـر همیـن اسـاس یک شـورای راهبـردی شـکل گرفته که یکـی از مهم
تریـن و اطمینـان بخـش تریـن راه کارهایـی کـه بـرای تامیـن آب صنعتی در اسـتان
میتوانـد مـورد توجـه قـرار گیـرد اسـتفاده از آب دریـا اسـت کـه در کشـور مـا هـم
تجربـه آن آغـاز شـده و چنـد خـط در حـال حاضـر در دسـت اجـرا و یکـی از آنها هم
به بهره برداری رسیده است.
رئیـس شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیـج فـارس ادامـه داد :خوشـبختانه اسـتان
فـارس از چنـد سـال پیـش گروهـی از مـردم همین اسـتان سـرمایه گذاری را شـروع
کـرده و مجوزهـای الزم گرفتـه شـده و طرحهـای طـرح انتقـال آب دریـا بـه اسـتان
فـارس کـه در مرحلـه اول در مناطـق المـرد و مهر ،منطقـه ویژه اقتصـادی و صنایع
مختلـف مسـتقر هسـتند مطـرح شـده و بخشـی از عملیـات اجرایـی تاسیسـات آب
شـیرین کـن صورت گرفته و بخشـی از مسـیر آماده سـازی شـده کـه در همین قالب
بنااسـت شـرکت جدیـدی این امـور را دنبـالکند.
رضـازاده اضافـه کـرد :مـا در برنامـه بنـا داریـم شـرکتی را بـا مشـارکت شـرکت
سـرمایه گـذاری کـه در اسـتان بـا نـام فـرا آبرسـان سـرزمین و یکـی از شـرکتهای
زیـر مجموعـه ایمیـدرو که وظیفـه ذاتـی آن ایجاد زیرسـاختهای الزم برای توسـعه
معـادن در کشـور اسـت ایجـاد کنیم.
وی گفـت :مقدمـات کار فراهـم شـده و بـر اسـاس برنامـه زمانبنـدی تفاهـم شـده
،امیـد اسـت تـا پایـان مـرداد ماه این شـرکت شـکل گرفتـه و شـروع به فعالیـت کند.
رئیـس شـورای راهبردی انتقـال آب خلیج فارس بیان داشـت :قول مسـاعد حمایت
مالـی و در اختیـار گذاشـتن تسـهیالت از طریـق مختلـف بـرای ایـن شـرکت در نظر
گرفته شـده است.
رضـازاده ابـراز داشـت  :تاکنـون بازدیدهایـی صـورت گرفته و امـروز هـم بازدید هایی
بـود کـه از محـور شـیراز -فیروزآبـاد -مهر–المـرد و پارسـیان در برنامـه داشـته و از
واحدهـای صنفـی کـه ممکن اسـت در آینـده با توجـه به طرحهای توسـعه نیـاز آبی
قابـل توجهـی را داشـته باشـد بازدیـد و بـرای آینـده در مسـیر انتقـال آب در رفـع نیاز
ایـن صنایـع پیـش بینـی الزم صـورت گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد :بـه همیـن دلیـل امـروز بـا بازدیـدی کـه از سـد هایقر صـورت
گرفـت آبگیـری سـد را پیش بینـی کـرده و از کارخانه بزرگ کربنات سـدیم و مسـائل
و موانـع سـد راه پیشـرفت ایـن کارخانـه مـورد توجه قـرار گرفت.

رئیـس شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیج فارس بیـان کرد :کارخانه کربنات سـدیم
فیروزآبـاد بـا توجـه بـه طرحهـای توسـعه آینـده میزاننیـاز ایـن کارخانه بـه آب تا ۴۰
میلیـون متـر مکعـب در سـال خواهـد رسـید کـه عـدد قابـل توجهـی میباشـد و نیاز
بیشـتر بـرای تامین آب پایـدار دارد.
بـا تمام وجود از سـرمایه گـذاران بخش خصوصی شهرسـتان حمایت
میکنیم
در ادامـه ایـن نشسـت فرمانـدار شهرسـتان فیروزآبـاد اظهـار داشـت:رفع موانـع
سـرمایه گـذاری و تلاش بـرای تشـویق سـرمایه گـذاران بـه سـرمایه گـذاری در این
منطقـه و فراهـم کردن زمینه های مناسـب برای آنان از جمله اهداف ما بوده اسـت.
حسـین آرگیـو بـا بیان اینکه یکـی از رویکردهای اصلـی دولت جذب سـرمایه گذاران
بخـش خصوصـی بـرای سـرمایه گـذاری در منطقـه اسـت ،افـزود :شهرسـتان
فیروزآبـاد بـه عنـوان یکـی از مناطـق مسـتعد دارای ظرفیـت و توانمندیهـای خـوب
اقتصـادی اسـت کـه شـرایط مناسـبی بـرای جـذب سـرمایه گـذار دارد.
فرمانـدار شهرسـتان فیروزآبـاد گفـت :ایجـاد اشـتغال دغدغـه اصلـی و اولویـت دار
ایـن شهرسـتان اسـت کـه در ایـن زمینـه از بخش خصوصی و سـرمایه گـذار حمایت
می کنیـم.
آرگیـو گفـت :همـه مـا وظیفـه داریـم بـا بهـره گیـری از رهنمودهـای مقـام معظـم
رهبـری شـرایط الزم را بـرای مشـارکت و تشـویق و جـذب سـرمایه گـذاران فراهـم
کنیم .
فرمانـدار فیروزآبـاد اظهار داشـت :بـا توجه به جـوان بودن جمعیت این شهرسـتان و
آمـار بـاالی بیکاری ،نگاه و چشـم انداز مسـئوالن نظـام و دولت تدبیر و امید توسـعه

و رونـق اقتصـادی و فراهم کردن زمینه اشـتغال جوانان اسـت.
کارخانـه کربنـات سـدیم فیروزآبـاد مصمـم در جهـت راه انـدازی فـاز
دوم و احـداث کارخانـه سـیمان
معـاون برنامـه ریـزی و سـرمایه گـذاری سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
فـارس هـم در ایـن نشسـت اظهـار داشـت  :کارخانـه کربنـات سـدیم طـرح توسـعه
و بهـره بـرداری فـاز دوم ایـن کارخانـه و مجـوز و احـداث کارخانـه سـیمان سـه طرح
مهـم ایـن کارخانـه می باشـد کـه کارخانـه بـه جـد پیگیریهایـی انجـام داده انـد.
سـید رضـا سـاداتی افزود:طـرح توسـعه ای و ظرفیت یـک و نیم میلیون تنی به سـه
میلیـون و واحـد یـک میلیـون تنی سـیمان با هدف صـادرات که با اعتبـار بیش از دو
هـزار و  ۷۰۰میلیـارد تومان سـرمایهگذاری نیاز میباشـد.
وی ادامـه داد:مجـوز تاسـیس کارخانـه سـیمان گرفتـه شـده و در بحـث توسـعه
کارخانـه کربنـات سـدیم مصمـم بـوده کـه ایـن طرح علاوه بر واحـد موجود توسـعه
خـود را بـه هـدف مـورد نظـر نزدیـک کنـد.
معـاون برنامـه ریـزی و سـرمایه گـذاری سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
فـارس ادامـه داد :مهمتریـن مولفـه ای کـه تهدید کننـده صنعت در این نقطه اسـت
کمبـود آب بـوده کـه بـا نگاهـی ویـژه شـورا بـرای انتقـال آب از خلیـج فـارس دنبـال
میشـود و میتـوان آینـده نزدیـک امیـدوار بـه آب پایـدار بـود.
وی گفـت  :تسـریع در امـر انتقـال آب از خلیـج فـارس بـا حمایت و پشـتیبانی مجمع
نماینـدگان و رئیـس و شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیـج فـارس بـا توجه بـه بارش
ناپایـدار بـاران و ذخیـره سـازی های آب در پشـت سـدها در ایـن منطقـه میتـوان
صنعـت را در اسـتان فـارس اسـتوار نگـه داشـت.

قادری نماینده مجلس:

داوطلبان باید در شرایط یکسان مقایسه شوند
وی در ادامـه تاکیـد کرد :کاندیداها بایـد دارای دیدگاه و
برنامههـای شـفاف باشـند البتـه نبایـد این موضـوع تنها
بـه کاندیداهـا خالصه شـود بلکـه باید مردم و مسـئوالن
نظـارت بـر انتخابـات نیـز دارای ویژگی شـفافیت باشـند
و دسـتگاههای نظارتـی نیـز نظارتـی شـفاف بـر برخـی از
کاندیداها داشـته باشـند.
قـادری تاکیـد کـرد :نباید برخـی از داوطلبان بـا یکدیگر
مقایسـه شـود بلکه بایـد هر داوطلب در شـرایط یکسـان
بـا هـم مقایسـه شـوند و نبایـد داوطلبـی کـه تـازه در گام
نخسـت اسـت بـا داوطلبی که بیـش از  ٣٠سـال از عمر
مدیریتی و اجرایی آن گذشـته اسـت مقایسـه شـود.

شـیراز–نماینده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلس شـورای
اسلامی گفت :کاندیداهـا بایـد در شـرایط یکسـان بـا
یکدیگـر مقایسـه شـوند تـا مسـئله شـفافیت بـه صـورت
حقیقـی ایجـاد شـود.
جعفـر قـادری در گفتوگـو بـا خبرنـگار مهـر ،بـا اشـاره
بـه ایجـاد چالـش شـفافیت در خبرگـزاری مهـر ،بیـان
کـرد :افـرادی کـه در انتخابـات بـه عنـوان داوطلـب
خـود را در معـرض رأی افـراد قـرار میدهنـد بایـد دارای
ً
برنامـه ریزی هـای شـفاف و هدفمنـد باشـند و صرفـا
بـرای جـذب رأی مردم نباید در صحنـه انتخابات حضور
یابنـد و مسـئله برنامـه و طـرح را بـه آینـده واگـذار کنند.

ایـن نماینـده مجلـس یازدهـم ادامـه داد :فـردی که ٣٠
سـال از عمـر مسـئولیتی وی گذشـته اسـت اگـر دارای
مشـکالت مالـی و هزینـه مالـی سـنگین در انتخابـات
باشـد باید مـورد پایش دسـتگاههای نظارتی ،رسـانهها و
مـردم باشـد کـه ایـن هزینههـا از چـه منبعی بوده اسـت
تـا بتـوان بـه شـفافیت در تبلیغـات انتخاباتـی نیـز دسـت
پیـدا کرد.
قـادری در ادامـه تصریـح کـرد :رسـانهها نیـز در ایـن
میـان بایـد نسـبت به بیـان صحیـح و شـفاف کاندیداها،
بیـان دیدگاههـا و ارائـه سـابقه کاندیداهـا اقـدام کننـد تـا
شـفافیت در اطلاع رسـانی نیـز ایجـاد شـود.

آب منطقهای فارس :تامین آب آشامیدنی شهروندان اولویت اصلی است
ایرنـا :مدیـر حفاظـت و بهـره بـرداری منابـع آب شـرکت آب
منطقـه ای فـارس بـا بیـان اینکـه حفـظ منابـع بـرای تامین
آب آشـامیدنی اولویـت اصلـی اسـت اظهـار داشـت:باتوجه
بـه کاهـش بارندگی درسـال آبـی جـاری ،اولویت مـا حفظ و
حراسـت از منابـع آبـی موجود اسـت.
چشم شیشه ای

علـی اکبـر بازیـار شـنبه بـا اشـاره بـه اینکـه تامیـن آب
بخش هـای شـرب و صنعـت در شهرسـتان های شـیراز ،
مرودشـت ،زرقـان و خرامـه از سـد درودزن انجـام می شـود
افـزود :لـذا حفاظـت کمـی و کیفـی آب دریاچـه ایـن سـد
بـرای مـا از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.

وی افـزود :هرگونـه تصـرف در حریـم و بسـتر دریاچـه سـد
درودزن باعـث تهدیـد منابـع آب شـرب از لحـاظ کمـی و
کیفـی می شـود لـذا شـرکت آب منطقه ای فـارس به منظور
حفاظـت کمـی و کیفـی منابـع آب اسـتراتژیک و تأمیـن
کننده شـرب و بهداشـت موجـود در دریاچه سـد درودزن ،با

پارک در ایستگاه اتوبوس های شهری

افـراد قانـون گریـز برابـر مقـررات و از طریق مراجـع قضایی
برخـورد می کند.بازیـار بیـان کـرد :در اواخـر سـال ۱۳۹۹
حـدود  ۳۰۰حلقـه چـاه غیرمجـاز واقـع در اراضـی محدوده
بسـتر و حریـم دریاچـه سـد درودزن پـر شـدند و اراضـی
مذکـور رفـع تصـرف شـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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محدودیت های کرونایی از پایان هفته در فارس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت :با توجه به وضعیت چرخشی ویروس کرونا،
محدودیت های کرونا از پایان هفته جاری باید در فارس ایجاد شود ...

فارس
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لزوم تسریع و تقویت زیرساخت های اجرای طرح تامین آب مورد
نیاز صنایع در فارس
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس در سفر دو روزه ...

پای کرونای آفریقایی به جنوب فارس باز شد
ایرنـا :دانشـکدههای علـوم پزشـکی الرسـتان و گـراش در جنـوب فـارس اعلام
کردنـد کـه  ۲فـرد مبتالبـه کرونـای قطعـی آفریقایـی تاکنـون در ایـن دو شهرسـتان
شناسـایی شـده و ایـن افـراد هـم اینـک در قرنطینـه کامـل هسـتد.
معـاون بهداشـتی دانشـکده علوم پزشـکی گـراش گفت :فرد شناسـایی شـده مبتال
بـه کرونـای آفریقایـی از طریق مرز هوایـی از طریق مرز هوایی ،از امارات وارد شـیراز
شـده بـود کـه پـس از انجـام تسـت در فـرودگاه ،نتیجـه ابتال بـه این ویـروس جهش
یافتـه مثبـت اعلام شـد و به ایـن معاونت اعالم شـد.
علیرضـا مسـاح شـنبه در مصاحبـه با ایرنا بیـان کرد :هـم اینک این فـرد در قرنطینه
کامـل خانگـی اسـت و مشـکلی از نظر بـروز عالئم ندارد و کارشناسـان بهداشـتی به
طـور دائـم پیگیـر وضعیت این فرد هسـتند.
او از مـردم خواسـت کـه بـا توجـه بـه افزایـش تعـداد بسـتری ها در روزهـای اخیـر و
همچنیـن شناسـیی مـوارد کرونـای جهـش یافتـه آفریقایـی و وضعیـت شـکننده ای
کـه در اسـتان های همجـوار وجـود دارد همچنـان از تجمع هـای غیرضـرور پرهیز و
پروتکل هـای بهداشـتی را بـه طـور جـد رعایـت کننـد.
وحیـد یگانه معاون بهداشـتی دانشـکده علم پزشـکی الرسـتان نیـز گفت:فرد مبتال
در این شهرسـتان یک خانم  ۶۱سـاله سـاکن یکی از روسـتاهای الرسـتان اسـت که
بـا سـابقه بیمـاری دیابـت و عالئم سـردرد و سـرفه به واحـد واگیر معاونت بهداشـتی
مراجعـه کـرد کـه آزمایـش پی سـی آر از روی فرد مبتلا انجام گرفت و به آزمایشـگاه
مرجع شـیراز ارسـال شد.

او گفـت :پـس از پیگیری هـا امـروز اعلام کردنـد کـه نتیجـه ابتلای ایـن فـرد بـه
کرونـای آفریقایـی مثبـت اسـت کـه بـر اسـاس بررسـی های انجـام گرفتـه نیـز
مشـخص شـد کـه فرزنـدان وی در شـهرهای جنوبـی و در اسـتان هرمزگان و شـهر
قشـم نیـز مشـغول هسـتند و احتمـال آنکـه از این طریق شـخص مبتال شـده باشـد
 ،وجـود دارد.
یگانـه بیـان کـرد :در حال بررسـی هسـتیم کـه آیا فرزنـدان و خانواده این شـخص به
کرونـای آفریقایـی مبتلا شـده انـد یا نه کـه آزمایش هـای الزم بـر روی خانـواده وی
انجـام گرفتـه و منتظر نتیجه هسـتیم.
معـاون دانشـکده علـوم پزشـکی الرسـتان بیـان کـرد۲۳ :مـورد مـورد مشـکوک بـه
کرونـای آفریقایـی از الرسـتان بـه شـیراز ارسـال شـد کـه  ۹مـورد کرونـا (کووید )۱۹
بـود و یـک مـورد نیـز کرونـای آفریقایـی تشـخیص داده شـد.
بـر اسـاس اعلام دانشـکده علـوم پزشـکی الرسـتان شـمار افـراد بسـتری در
بیمارسـتان ها ومراکـز مرجـع کرونایـی در شهرسـتان های الرسـتان ،خنـج و اوز تـا
صبـح شـنبه  ۱۶مـورد اسـت.
همچنیـن تعـداد بهبود یافتگان سـه شهرسـتان الرسـتان ،خنـج و اوز و از زمان بروز
کرونـا تـا دیـروز نیـز ۱۰هـزار و  ۹۹۲نفـر و شـمار جانباختگان ناشـی از کوییـد  ۱۹در
ایـن شهرسـتان به  ۲۰۹نفر رسـیده اسـت.
شهرسـتان الرسـتان بـه مرکزیـت شـهر الر در فاصلـه حـدود  ۳۸۰کیلومتری شـیراز
واقع شـده اسـت.

رئیس سازمان صمت تأکید کرد:

لزوم تسریع و تقویت زیرساخت های اجرای طرح تامین آب مورد نیاز صنایع در فارس
عصرمردم:
رئیـس سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت اسـتان فارس در
سـفر دو روزه «شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیـج فـارس
بـه اسـتان فـارس» از انتقـال آب خلیـج فـارس از سـایت
"انـرژی بـر پارسـیان" بـه اسـتان فـارس بـرای تامیـن آب
مـورد نیـاز صنایـع تولیـدی و تسـریع دراجرای این پـروژه به
اسـتان خبـر داد.
حمیدرضـا ایـزدی رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت اسـتان فـارس در روزهـای پنجشـنبه و جمعـه
مـورخ پنجـم و ششـم خردادمـاه در معیـت محمدرضـا
رضـازاده رئیـس شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیـج
فـارس بـه اسـتان فـارس ،جعفـر قـادری نماینـده مـردم
شـریف شهرسـتانهای شـیراز و زرقـان در مجلـس
شـورای اسلامی ،موسـی موسـوی نماینـده مردم شـریف
شهرسـتانهای المـرد و مهـر در مجلـس شـورای
اسلامی ،اردکانیـان عضـو شـورای راهبـردی ،جمشـیدی
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری فـارس و سـایر اعضـا
شـورا بـا مشـارکت بخـش خصوصـی شـرکت ««فـرا
آبرسـان سـرزمین» طـی بازدیـد از مسـیر انتقـال آب بـه
شهرسـتانهای فیروزآبـادُ ،مهـر و المـرد ،از تعـدادی از
صنایـع بـزرگ و آببـر ایـن شهرسـتانها نیـز دیـدن کـرده
و بـه بررسـی مسـائل ،مشـکالت و راهکارهـای سـرعت
بخشـیدن در انتقـال آب پرداختنـد.

رئیـس سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت اسـتان فارس در
ایـن سـفر بـا اشـاره بـه ایـن کـه اجـرای ایـن طـرح علاوه
بـر تأمیـن نیـاز صنایـع ،نقـش مهمـی را در مسـیر توسـعه
اقتصـادی ایفـا مـی کنـد گفـت:
بـا توجـه بـه ظرفیـت مناسـب و جهـش صنعتـی اسـتان
فـارس ،بـه منابع آبی جدید و دسـتگاههای آب شـیرینکن
بیشـتری نیـاز اسـت چـرا کـه تأمین زیـر سـاختهای الزم
بـرای صنایـع و معـادن علاوه بـر اشـتغالزایی ،سـبب
افزایـش تولیـدات ،رفاه عمومی و در نهایت رشـد و توسـعه

پایـدار در سـطح اسـتان میشـود.
ایـزدی تصریـح داشـت :هـر چند انتقـال آب خلیـج فارس
بـه اسـتان هزینهبـر اسـت امـا مهـم تـر از ایـن تعییـن
مصـرف کننـده نهایـی می باشـد که میبایسـتی بـه عنوان
سـرمایهگذار واقعـی معرفـی گـردد تـا خریـد آن تضمیـن
شود.
حمیـد رضـا ایـزدی تصریـح کـرد :اسـتان فـارس از جملـه
اسـتانهایی اسـت کـه در مسـیر ایجـاد و توسـعه صنایـع
بـزرگ و مـادر قـرار گرفتـه کـه در همیـن راسـتا بایسـتی بـا

آیندهنگـری و برنامهریـزی صحیـح تمهیـدات الزم بـرای
تامیـن آب مـورد نیـاز آنهـا را پیشبینـی و تامیـن نمـود.
وی اظهـار داشـت :تحولاقتصـادی ،محرومیتزدایـی،
حفـظ محیـط زیسـت و تامیـن آب پایـدار و کارآفرینـی از
اهـداف اجـرای ایـن طـرح اعلام شـده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت بـرای آغـاز عملیـات اجرایی ایـن طرح
 ۵۱درصـد شـرکت خصوصـی «فرا آب رسـان سـرزمین»،
 ۳۰درصـد شـرکت «ایمیـدرو» در طـرح توسـط وزارت
صمـت و توزیـع و  ۱۹درصـد توسـط « MPCصنایـع ملی
پتروشـیمی» و سـایر واحدهـای صنعتـی مهـم و آببـر
اسـتان سـرمایهگذاری انجـام میگـردد.
داالن خـط انتقـال از ارتفاعـات صعبالعبـور منطقه مرزی
اسـتانهای فـارس ،بوشـهر و هرمـز گان میگـذرد و بـا
ایسـتگاه پمپـاژ در مسـیر خـط لولـه ،آب دریـا تـا
ایجـاد ۵
ِ
ارتفـاع بـاالی  ۱۳۰۰متـر وارد شهرسـتان المرد میشـود.
گفتنـی اسـت؛ جلسـات قبـل این شـورا در خصوص نقشـه
راه بهرهبـرداری صنایـع و معادن اسـتان در اسـتفاده از آب
پایـدار تشـکیل گردیـده و نقشـه راه کلـی منابـع آب توسـط
سـازمان آب منطقـهای فـارس ارائه شـد.
هیئـت مذکـور در ایـن سـفر از ««سـد هایقـر»« ،طـرح
پتروشـیمی فیروزآبـاد»« ،صنایـع آلومینیـوم جنـوب»،
«منطقـه ویـژه انرژیبـر المـرد» و شـرکت «پاالیـش
پارسـیان سـپهر» نیـز بازدیـد نمودنـد.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس :

حاکمیت و مردم در ارتقاء فرهنگ کار و تعاون نقش دارند
عصرمردم:
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس
گفـت :همـه حاکمیـت و مـردم در ارتقـا فرهنـگ کار و
تعـاون فـارس نقـش دارنـد.
سـهراب مختـاری در شـورای فرهنگـی اداره کل تعـاون
کار و رفاه اجتماعی فارس با اشـاره به سـابقه تهیه سـند
فرهنـگ کار و تعـاون ایـن اسـتان افزود :تهیه این سـند
از سـال  1390کلیـد خـورده و بـه موجـب آن سـمینار
علمـی در سـطح ملـی نیـز در شـیراز برگـزار و تعـدادی
مقالـه علمـی در زمینـه ارتقا فرهنگ کار نیـز به دبیرخانه
ای کـه بـه همیـن منظـور تشـکیل شـده بـود ارسـال و
حـدود  ۱۵مقالـه تخصصـی علمـی سـند فرهنـگ کار
و تعـاون ایـن اسـتان تهیـه و حـدود یکمـاه پیـش کلیات
آن در شـورای فرهنـگ عمومـی فـارس نیـز مصـوب و
پیـش بینـی می شـود که بـه زودی بعـد از تصویب نهایی
بـه همـه دسـتگاه هـای اجرایـی و نهادهـای عمومـی
،انقالبـی و مذهبـی ابلاغ شـود.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس
بـا بیـان اینکـه دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور
نیـز اخیـرا از ایـن سـند اسـتقبال کـرده ،اظهـار داشـت:
سـند فرهنـگ کار و تعـاون اسـتان فـارس کـه اکنـون

مراحـل تصویـب نهایـی را در شـورای فرهنـگ عمومـی
میگذارند شـامل  ۶هـدف ۱۸ ،اسـتراتژی و  ۱۲۲برنامه
عملیاتـی اسـت و در ایـن سـند وظایـف دسـتگاه هـای
مختلـف بـا جزییـات مشـخص شـده اسـت.
مختـاری با بیـان اینکه همـه حاکمیت و مـردم در ارتقاء
فرهنـگ کار نقـش دارند،گفـت :سـند فرهنـگ کار و
تعـاون اسـتان فـارس در یـک بخـش به ضـرورت رعایت
مولفـه هـای اصلی هماننـد رعایت نظم و دقـت در کار و
وقت شـناس همـگان تاکیـد دارد.
وی افـزود :صداقـت و امانت داری به همراه سـایر موارد
باعـث تولیـد ثـروت ،ایجـاد اشـتغال و حتـی ارتقـا امنیت
شـغلی و باعـث رفـع دغدغـه هـای بـزرگان نظـام و مقام
معظـم رهبـری بویـژه در سـال تولید،پشـتیبانیها و مانع
زداییهـا خواهد شـد.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس بـا
بیـان اینکـه تشـکالت کارگـری و کارفرمایـی در اجـرای
سـند مهـم فرهنـگ کار و تلاش اسـتان نقـش بـارزی
دارند،گفـت :کارفرمایـان بایـد مدیریـت حرفـه ای در
اجـرای این سـند بـکار بـرده و به ایـن مهم توجه داشـته
باشـند کـه هـر مالـک خـوب صرفـا نمـی توانـد مدیـر
خوبـی نیـز باشـد.

وی ادامـه داد :کارگـران نیـز باید تالش بیشـتر و بهتری
در ارتقـا فرهنـگ کار بـه کار بـرده تـا بـه تولیـد ثـروت
بیشـتر منجـر شـود.
مختـاری تاکیـد کـرد :در سـطح اسـتان فـارس فرهنگ
تفاهـم بیـن کارگـر و کارفرما حاکم اسـت و توجـه به این
نکتـه نیـز بسـیار مهم اسـت کـه هـر گـروه گام عملی در
راسـتای اجرای سـند فرهنـگ کار و تلاش بردارد.
وی معتقـد اسـت کـه کشـور مـا بیـش از اینکـه از
مشـکالت اقتصـادی و سیاسـی رنـج ببـرد از مشـکل
فرهنگـی دچـار زیـان شـده اسـت.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس
اضافـه کـرد :اگـر مـی خواهیـم در حـوزه اقتصـادی
،اجتماعـی و سیاسـی موفقیتـی حاصـل شـود بایـد ابتدا
بـه موضـوع فرهنـگ توجـه کـرد.
وی در ادامـه بـا طـرح ایـن سـوال کـه در میـان مـردم
مطـرح میشـود کـه چـرا موضـوع بهبـود فضای کسـب
و کار اسـتان بـه چشـم نمیآیـد؟ گفت :وضعیـت فارس
در سـالیان اخیر به نسـبت سـایر اسـتانهای کشـور بهتر
شـده اسـت و اگـر بخواهیـم ایـن بهبـود وضعیـت در
سـطح جامعـه نیز ملموس باشـد بایـد اقدامـات منجر به
ارتقـاء جایـگاه کشـور در سـطح نظـام بیـن الملل شـود.

مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس
توضیـح داد :ایـران در حـوزه فضـای کسـب و کار از
اسـتاندارهای بیـن المللـی عقـب اسـت و بایـد در رقابت
بـا نظـام بیـن الملـل ایـن جایـگاه را ارتقـاء داد.
سـند فرهنـگ کار و تالش فـارس بایـد نهادینه
شو د
رییس کانون هماهنگی شـوراهای اسلامی کار اسـتان
فـارس نیـز در این مراسـم گفت :این آمادگـی وجود دارد
کـه برنامـه ریـزی بـرای ارتقا سـند فرهنـگ کار و تالش
فـارس انجـام و و اجـرای آن را در کارهـا نهادینه کنیم.
مهـرزاد مویـدی افـزود :مدیریـت مطلـوب جامعـه
کارگـری و کارفرمایـی اسـتان فـارس موجـب شـده کـه
در سـالیان اخیـر هیچگونـه تجمعـات کارگران شـاغل را
شـاهد نباشـیم.
وی ادامـه داد :اگـر شـوراهای اسلامی کارگـری ایـن
اسـتان را بـا  ۷سـال قبـل مقایسـه کنیـم در مـی یابیـم
کـه سـطح سـواد و تخصـص در ایـن حـوزه افزایـش
چشـمگیری داشـته اسـت.
وی تاکیـد کـرد :در پـی اجـرای سـند فرهنـگ کار و
تلاش میـزان بهرهوری در سـطح کارگاههـا و واحدهای
تولیـدی اسـتان بایـد ارتقـا یابـد.

توصیههای ایمنی استاندارد فارس در مورد آسانسور هنگام قطع برق
عصرمردم:
روابـط عمومـی اداره کل اسـتاندارد فـارس در پـی
قطعیهـای مکـرر بـرق در چنـد روز اخیـر ،نکاتـی را
بـرای مواقـع قطعـی بـرق و محبوس شـدن در آسانسـور
اعلام کـرد.
در ایـن مطلـب آمـده اسـت:با توجـه بـه قطعـی بـرق
در مناطـق مختلـف شـهر و محبـوس شـدن افـراد در
آسانسـورهای مجموعههای مسـکونی ،تجـاری ،اداری
و آسانسـورهای پلهـای عابـر پیـاده برخـی شـهروندان
گمـان میکننـد اگـر آسانسـوری بیـن طبقات گیـر کند،
بـا خطـر سـقوط مواجـه میشـود .از همین رو ایـن تصور
وجـود دارد کـه فـرد محبـوس در آسانسـور بایـد بکوشـد
هرچـه سـریعتر از آسانسـور خـارج شـود؛ در صورتـی که
چنیـن تفکـری کامال اشـتباه اسـت.
توصیه های ایمنی به شهروندان
_ اگـر پـس از خـروج اعضـای خانـواده از آپارتمـان بـرق
قطـع شـد ،حتمـا بررسـی کنیـد کـه آن هـا از آسانسـور

خـارج شـده انـد یـا نه
_ اگـر در سـاختمان تنهـا هسـتید  ،ترجیحـا از آسانسـور
اسـتفاده نکنید
_ محبـوس شـدن در کابیـن آسانسـور هیـچ خطـری
نـدارد فقـط تاریکی هسـت که توسـط چـراغ قـوه و یا نور
موبایـل می تـوان برتاریکـی غلبـه کـرد
_ کابیـن سـقوط نمی کنـد و کسـی در آسانسـور از نبـود
هـوا خفه نمی شـود،کابین آنقدر سـوراخ و منفـذ دارد که
هـوا به مقـدار زیادداخـل کابین می شـود
_ در صورت محبوس شـدن در کابین آسانسـور وحشت
نکنیـد و آرام و بـدون نگرانی کف کابین بنشـینید
_ بـا موبایـل به خانـواده ،همسـایه ،مدیریت سـاختمان،
مسـئول فنـی یـا نگهبانـی ،اطلاع دهیـد و کمـک
بخواهیـد
_ اگـر موبایـل آنتـن نداشـت ،دکمـه زنـگ خطـر درون
کابیـن را فشـار دهیـد و در صـورت عـدم کارکـرد زنـگ
خطـر  ،بـا یـک شـئ مانندکلیـد یامثالخـودکار ،آرام و بـا

فاصلـه بـه در کابین ضربه بزنید تا همسـایه ها و کسـانی
کـه از کنـار آسانسـور عبـور می کننـد متوجـه حضـور
شـمادر آسانسـور بشـوند
_ هرشـخص آمـوزش دیـده درسـاختمان(مانند
مدیرسـاختمان ویاسـرایدار)،موظف بـه انجـام عملیـات
نجـات اضطـراری از درون موتوخانـه اسـت و در صورت
عـدم توانایـی انجـام ایـن کار توسـط نامبـردگان  ،بایـد با
شـرکت آسانسـوری تمـاس گرفـت
_ در صـورت عـدم دسترسـی بـه شـرکت آسانسـوری و
حضـور افـراد دارای بیماری هـای قلبی یا تنفسـی درون
کابیـن و بـاال بودن ریسـک انتظـار برای رسـیدن نیروی
شـرکت آسانسـوری  ،بـا آتش نشـانی تماس گرفته شـود
_ انجـام عملیـات نجـات اضطـراری فقـط بایـد توسـط
افـراد مسـئول آمـوزش دیـده انجـام شـود انجـام ایـن
امـور توسـط افـراد عـادی وآمـوزش ندیـده بـا تقلیـد از
کلیپ هـای منتشـر شـده در فضـای مجـازی ،بسـیار
خطرنـاک بـوده و باعث احتمال بروز آسـیب های شـدید

4

جسـمی به افـراد خواهـد شـد
_ در صـورت اطلاع از برنامـه خاموشـی منطقـه محـل
زندگـی خـود ،ترجیحـا از پنـج دقیقـه مانـده بـه سـاعت
قطـع بـرق  ،دیگـر از آسانسـور اسـتفاده نکنیـد
_ افـراد درون کابیـن بـه هیـچ عنـوان اقدامی بـرای
خـروج از کابیـن ماننـد فشـار بـه در کابیـن و بـاز کـردن
آن نکننـد
_ بـه هیچوجـه سـعی نکنیـد از داخـل درهـا را بـه زور
بـاز کنیـد .ایـن کار باعـث میشـودتیم نجـات بـا مشـکل
روبـهرو شـود
_ بههیچوجـه سـعی نکنیـد خودتـان را از دریچـه
فوقانـی آسانسـور بیـرون بکشـیدزیرا ممکن اسـت دچار
برقگرفتگـی شـوید و حتـی جانتـان را از دسـت بدهیـد
نـام سـاختمان و آدرس دقیـق محـل و شـماره آسانسـور
کـه اغلـب روی پنـل و بـاالی دکمههـای احضـار یـا
داخـل در پنـل نوشـته شـده ،حتمـا بایـد داخـل کابیـن
آسانسـور نصـب شـده باشـد

پای کرونای آفریقایی به جنوب فارس باز شد
دانشــکدههای علوم پزشکی الرستان و گراش در جنوب فارس اعالم کردند که ۲
فرد مبتالبه کرونای قطعی آفریقایی تاکنون در این دو ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواستار شد؛

محدودیت های کرونایی از پایان هفته در فارس
مهر:رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفـت :با توجه بـه وضعیت چرخشـی ویروس کرونـا ،محدودیت های
کرونـا از پایـان هفتـه جـاری بایـد در فارس ایجاد شـود و مـردم نیز از هرگونـه دورهمی خانوادگـی پرهیز کنند.
دکتـر مهـرزاد لطفـی ظهـر شـنبه در سـیصد و سـی و یکمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در
دانشـگاه ،خواسـتار اعمـال محدودیتهـای کرونایـی در تعطیلات پایان هفته جاری و در راسـتای پیشـگیری از
بحـران جدیـد کرونـا بـا همکاری مسـؤوالن ارشـد اسـتان شـد.
وی اشـاره بـه خطـر تجمعـات و سـفر بـه عنـوان عوامـل اصلـی انتشـار کرونـا ویـروس در سـطح جامعـه ،از مردم
خواسـت تـا ضمـن خـودداری از سـفر در تعطیالت پایـان هفته و پرهیـز از هرگونه دورهمی خانوادگـی ،در کاهش
چرخههـای انتقـال ایـن بیمـاری همـکاری و مشـارکت داشـته باشـند تـا بتوانیـم کنتـرل مناسـبی بـر روند شـیوع
ویـروس کرونا در اسـتان داشـته باشـیم.
دکتـر لطفـی از تزریـق نزدیـک به  ۳۵هـزار دوز واکسـن کرونا در پایان هفته گذشـته به همت تیم واکسیناسـیون
کوویـد  ۱۹در دانشـگاه خبـر داد و بـا اعلام اینکـه ایـن آمـار در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،بیشـترین تعداد
تزریـق در یـک روز بیـن دانشـگاههای علـوم پزشـکی کشـور بـوده اسـت ،از برنامـه ریـزی مدیـران ،تیـم فعـال
واکسیناسـیون کوویـد  ۱۹در دانشـگاه و رؤسـای شـبکههای بهداشـت و درمـان اسـتان بـرای ایـن اقـدام
بی نظیر قدردانی کرد.
رئیـس دانشـگاه در ادامـه ضمـن بررسـی آمـار نمونههـای انجـام شـده آزمایـش کرونـا طـی روز گذشـته تاکنـون
در فـارس؛ بـه بررسـی آمـار مبتالیـان ،مـوارد مـرگ و میـر ،افـراد بسـتری و بهبودیافتـه ،رونـد خدمـت رسـانی به
مبتالیـان و مـوارد مشـکوک در مراکـز درمانی و عملکرد مراکز آزمایشـگاهی تشـخیصی کرونا ویـروس پرداخت.

در ایام دهه کرامت؛

سومین جشنواره ملی «چلچراغ» شیراز آغاز به کار میکند
ایکنا:معـاون فرهنگـی و تبلیغـات اسالمی آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) بـا بیـان اینکـه سـومین جشـنواره ملی
«چلچـراغ» یکـی از برنامههـای ایـام دهـه کرامت ایـن حرم مطهر اسـت ،افتتاح و اعلام فراخوان این جشـنواره
در ایـام دهـه کرامـت انجام خواهد شـد.
حجتاالسلام احمـد سلامی ،معـاون فرهنگـی و تبلیغـات اسالمی آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) دیـروز۸ ،
خـرداد در جلسـه کمیتـه ارتباطـات و اطالعرسـانی سـتاد دهـه کرامـت اسـتان فـارس کـه در ایـن حـرم مطهـر
برگـزار شـد ،بـه برنامههـای ایـن حـرم در ایـام دهـه کرامـت اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از برنامههـای ایـام دهـه
کرامـت برگـزاری سـومین جشـنواره چلچـراغ اسـت.
وی از ارسـال یـک هـزار و  ۱۲۵اثـر بـه دبیرخانـه دومیـن دوره ایـن همایـش ملـی خبـر داد و افـزود :در ایام دهه
کرامـت افتتاحیـه و اعلام فراخـوان سـومین دوره ایـن همایـش انجـام خواهـد شـد ،همچنیـن در ابتـدای ایـام
دهـه کرامـت امسـال انجمـن خوشنویسـی «کاتبـان وحـی» در حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ(ع) راهانـدازی
خواهد شـد.
سلامی برگزاری تجمـع «بانـوان احمـدی» در سـالروز والدت حضـرت معصومـه(س) ،تجلیـل از بانـوان موفـق
در عرصههـای موفـق ،برگـزاری مراسـم «خدمـت کریمانـه» بـا حضـور خانوادههـای شـهدا ،برگزاری سـخنرانی
مذهبـی و مولودیخوانـی را از جملـه برنامههـای حـرم مطهـر در ایـام دهـه کرامـت برشـمرد.
معاون فرهنگی و تبلیغات اسالمی آسـتان مقدس شـاهچراغ(ع) بیان کرد :مراسـم گرامیداشـت روز بزرگداشـت
حضـرت شـاهچراغ(ع) در روز چهارشـنبه ۲۶ ،خرداد با سـخنرانی حجتاالسلام رفیعـی و مولودیخوانی احمد
واعظـی در حـرم مطهر حضرت شـاهچراغ(ع) برگزار خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری جشـن ویـژه کـودکان از دیگـر برنامههـای ایـن ایـام اسـت ،افـزود :خطبهخوانـی
خادمیـن آسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی(ع) بـا حضـور یـک هـزار و  ۵۰۰نفـر از خادمین را خواهیم داشـت
و پـس از آن مراسـم ضریـح مطهـر حضـرت شـاهچراغ(ع) گلبـاران میشـود و در ایـن ایـام کتـاب «مدفونین در
حـرم» در ایـام دهـه کرامـت رونمایـی میشـود.
سلامی با تصریـح اینکـه در شـب میلاد حضـرت امـام رضـا(ع) نیـز حجتاالسلام حسـین آبـادی ،معـاون
مسـجد مقـدس جمکـران در حـرم شـاهچراغ(ع) سـخنرانی خواهـد کـرد ،گفـت :همچنیـن خادمـان آسـتان
مقـدس رضـوی نیـز در ایـن حـرم مطهـر حضـور مییابنـد.
معـاون فرهنگـی و تبلیغـات اسالمی آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) همچنیـن برپایی نمایشـگاه «امیـن والیت»
در صحـن حضـرت معصومـه(س) و جشـنواره سـرود «امیـن والیـت» بـرای ایجـاد تولیـدات پیرامـون حضـرت
شـاهچراغ(ع) را از دیگـر برنامههـای ایـن ایـام اعلام کـرد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تأکیـد بـر اینکـه معرفـی شـخصیت حضـرت شـاهچراغ(ع) بایـد در
دسـتور کار رسـانهها قـرار گیـرد ،افـزود :رسـانهها توجـه ویـژه بـه حضـرت شـاهچراغ(ع) داشـته باشـند.
سلامی دهه کرامت را بهترین زمان برای معرفی شـخصیت حضرت شـاهچراغ(ع) دانسـت و گفت :متأسـفانه
کمتر نسـبت به معرفی حضرت شـاهچراغ (ع) کار انجام شـده اسـت.

«امین والیت» محور دهه کرامت در استان فارس است
مهـر :ویـژه برنامههـای دهـه کرامـت بـا محوریـت قـرار دادن احمـد ابن موسـی شـاهچراغ (ع) در اسـتان فارس
برگزار میشـود.
حجـت االسلام والمسـلمین حسـین امیـدی مدیـر کانونهـای فرهنگـی و هنری مسـاجد اسـتان فـارس صبح
شـنبه در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد :هشـت کمیته بـرای گرامی داشـت دهه کرامت در اسـتان فارس تشـکیل
شـده و ایـن کمیتههـا هرکـدام بـا برنامـه ریزی هـا و اهدافـی کـه دارنـد در حال فعالیـت اند.
امیـدی اضافـه کـرد :از جملـه برنامههـای کـه قـرار اسـت در دهـه کرامت در اسـتان فـارس محـور فعالیتهای
ایـن دهـه باشـد گرامی داشـت جایـگاه و مقـام احمـد ابن موسـی (ع) خواهـد بود این در حالی اسـت کـه برخی از
هـم اسـتانیان تاکنـون شـناخت جامعـی در خصوص جایـگاه و فضائل ایـن امـام زاده واجب التعظیم نداشـتهاند.
وی ادامـه داد :یکـی از مطالباتـی کـه در اسـتان فـارس وجـود دارد این اسـت که اطلاع رسـانی در دهه کرامت
توسـط ارکان مختلـف جامعـه صـورت بگیـرد و بتـوان بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود رسـانهای در اسـتان
فـارس و همچنیـن بهـره بـرداری از ظرفیـت روابـط عمومیهـای اسـتان فـارس بتـوان نسـبت به اطالع رسـانی
جامـع در ایـن دهـه اقـدام کرد.
امیـدی اضافـه کـرد :در دهـه کرامت مقرر شـده تا در  ١٢٠٠مسـجد اسـتان فـارس و با اسـتفاده از ظرفیت ١٠٠
هـزار جـوان مسـجدی برنامههـای دهه کرامـت اجرایی و برگزار شـود.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول تمامی برنامههـای کـه در دهـه کرامـت اجرایـی میشـود بـا محوریـت امیـن والیـت
خواهـد بود.حجتاالسلام والمسـلمین سلامی معاون فرهنگـی آسـتان احمـدی و محمـدی (ع) نیـز در ایـن
جلسـه گفـت :بـا توجـه بـه برنامـه ریزی هـای صـورت گرفتـه از  ٣٢دسـتگاهی کـه در کارگـروه دهـه کرامـت
عضویـت دارنـد تبدیـل بـه  ٨کمیتـه شـدهاند و مصوباتـی کـه قـرار اسـت در ایـن کمیتههـا تصویـب شـود پـس از
نهایـی شـدن در اختیـار اسـتانداری قـرار خواهـد گرفـت و بـه زودی منتشـر میشـود.
وی ادامـه داد :تمامی برنامههایـی کـه قـرار اسـت در دهـه کرامـت اجرایی شـوند بـا محوریت امین والیت اسـت
و در ایـن دهـه شـاهد اجتمـاع زنـان احمدی ،اجتمـاع یک هـزار و  ۵٠٠خادم حرم ،جشـنواره چهلچـراغ ،تجلیل
از خانـواده شـهدا و … خواهیم بود.

ایثار متخصصان طب اورژانس در روزهای کرونایی
ایکنا:معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن روز جهانـی طـب اورژانـس ،نقش
متخصصـان ایـن عرصـه را در ایـام شـیوع کرونـا بیبدیـل و مهـم توصیـف کـرد.
اورنـگ ایالمـی ،معـاون درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز امـروز ۸ ،خردادمـاه در جمـع خبرنگاران با اشـاره
بـه فـرا رسـیدن روز جهانـی طـب اورژانـس گفـت :از ابتـدای شـیوع کروناویـروس ،متخصصـان طـب اورژانـس
شـجاعانه همـگام بـا دیگـر مدافعـان سلامت در خـط مقـدم مقابلـه بـا کروناویـروس بـر بالیـن بیمـاران کرونایی
حاضـر شـده و از هیـچ کوششـی در ایـن راه دریـغ نکردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه پزشـکان طـب اورژانـس در تمامی بحرانهـا و حـوادث بـه عنـوان پیشـگامان نظـام سلامت
در ارائـه خدمـات درمانـی حضـور دارنـد ،گفـت :در شـرایط پاندمی کوویـد  ۱۹نیـز متخصصـان طـب اورژانـس
همچـون دیگـر بحرانهـا ،شـجاعانه در خـط مقـدم مقابلـه بـا ایـن بیمـاری خدمـات ارزشـمندی ارائـه دادنـد.
ایالمی بـا قدردانـی از خدمـات ،تالشهـای بیوقفـه و مجاهدتهـای شـبانهروزی متخصصـان طـب اروژانـس
در بحـران کرونـا ،یـادآور شـد :دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا بهرهگیـری از خدمـات و تجربیات همه اسـاتید
و کارکنـان در حوزههـای مختلـف بـه ویـژه پزشـکان خـدوم و کارآمـد طـب اورژانـس کـه فداکارانـه در راسـتای
خدماترسـانی بـه مـردم تلاش میکننـد ،در بحـران کوویـد  ۱۹نیـز خـوش درخشـید.
وی بـا تبریـک روز جهانـی طـب اورژانـس و قدردانـی از خدمـات اعضـای هیئـت علمـی ،اسـاتید ،پزشـکان و
دانشـجویان طـب اورژانـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز و گرامیداشـت یـاد و
نـام شـهیدان مدافـع سلامت طـب اورژانـس ،تقدیم این شـهدا را نشـان از ایثـار و از خودگذشـتگی فعـاالن این
حوزه دانسـت.
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نشانههای کوچک ،اما مهم
که زنگ خطر سالمتی را به صدا در میآورند

باشــگاه خبرنگاران :دانشــمندان
عالئم مختلفی را شناســایی کرده اند
که نشــان میدهد فرد مسن یا مبتال
به بیمــاری العالج در آســتانه مرگ
قرار دارد و تنهــا چند روز زنده خواهد
ماند .نتایج این مطالعه که موسسه ملی
پیری وابسته به موسسه ملی بهداشت
ایاالت متحده انجــام داده ،در روزنامه
انگلیسی دیلی اکســپرس منتشر شده
است .در این مقاله آمده است؛ یکی از
رایجترین عالئم تنگی نفس اســت که گاهی اوقات «گرسنگی هوا» نامیده میشود؛ به گونهای
که افراد اغلب با آن خفه میشــوند .عالوه بر این ،دانشــمندان توانستند وجود اختالالت روانی
را کشــف کنند که میتواند مرگ قریب الوقوع را نشان دهد .شایعترین آنها افسردگی ،افزایش
اضطراب و حس کمبود توجه اســت .همچنین ممکن است فرد به طور فزآیندهای خسته شده و
از خواب زیاد رنج ببرد.

خطر پوکی استخوان با مصرف  ۳ماده غذایی
در کمین شماست

باشــگاه خبرنگاران :متاسفانه مطالعات نشان
میدهند که زنــان  ۴براب ِر مــردان تحت تاثیر
پوکی اســتخوان قرار میگیرند .به همین دلیل
متخصصان همواره تالش کردهاند عوامل خطر
قابل تغییری را که ســبب بروز تحلیل استخوان
در زنان میشوند ،شناسایی کنند و موضوع این
نوشــتار مواد غذایی اســت که میتوانند عامل
پوکی استخوان باشند.
بــرای اینکه از پوکی اســتخوان دور بمانیم
عالوه بر اینکه باید حواسمان به مقدار کلسیمی
که مصرف میکنیم ،باشد باید از مواد غذایی که باعث دفع زیاد کلسیم میشود نیز تا حدی که
امکان دارد دوری کنیم.
 .۱قهوه و کافئین
نوشــیدن یک فنجان قهوه میتواند مانع جذب حدود  ۶میلی گرم کلســیم شود که معادل
میزان کلسیم موجود در یک قاشق شیر است؛ بنابراین توصیه میشود که قهوهتان را با شیر میل
کنید تا جبران مافات شــود .در صورتیکه عادت به نوشــیدن نوشابه دارید نیز کافئین موجود در
آن همین تاثیر را به جا میگذارد .عالوه بر این امکان دارد که اســید فسفریک موجود در بیشتر
نوشــیدنیهای گازدار (که برای نگهداری آنها افزوده میشود) بافت استخوانها را ضعیف کند.
زمانی که در خون ما میزان فسفر از میزان کلسیم بیشتر باشد ،بدن بخشی از کلسیم استخوانها
را برمیدارد تا تعادل را برقرار کند.
 .۲نمک
مصرف بیش از اندازه نمک ،بدنتان را قطعا به دردســر میاندازد .بیشتر مردم جهان نمک را
بیش از حد الزم مصرف میکنند به طوری که گفته میشود  ۸۵درصد مردان و  ۶۰درصد زنها
روزانه  ۳/۲گرم بیش از میــزان الزم ،نمک مصرف میکنند .به عقیده متخصصان نباید روزانه
بیش از  ۶گرم نمک مصرف کرد .واقعیت این است که خوردن غذاهای پر از نمک و شور میزان
کلسیم دفع شــده از طریق ادرار را افزایش میدهد و این مســئله به ضعیف شدن استخوانها
منجر میشــود .نمک همچنین باعث اسیدی شدن خون شده و به این ترتیب نیز احتمال بروز
التهاب در بدن افزایش پیدا میکند که برای سالمت مفاصل مضر است .در مقابل نمک ،برخی
مواد غذایی هستند که التهاب را در بدن کاهش میدهند.
در بیشــتر مواقع روی برچســب ترکیبات مواد غذایی میزان سدیم آن را ذکر میکنند .برای
دســت یافتن به میزان معادل نمک محصول مورد نظر عدد ســدیم را ضرب در  ۲/۵کنید .بدن
شــما فقط به  ۲/۳گرم نمک در روز نیاز دارد .ســه چهارم نمک از مواد غذایی فرآوری شــده و
صنعتی تامین میشــود .فراموش نکنید که غذاهای آماده ،سوســیس و کالباس ،کنسروها و...
سرشار از نمک و برای سالمتی استخوانها مضر هستند .عادت کنید که برچسب مواد غذایی را
با دقت مطالعه کنید .در حالت کلی هر ماده غذایی  ۱۰۰گرمی که حاوی بیش از  ۰/۵گرم سدیم
باشد خیلی شور محسوب میشــود و برای سالمتی تان مضر است .چنانچه این میزان کمتر از
 ۰/۱گرم باشد جزو مواد غذایی کم نمک بوده و میتوانید آن را مصرف کنید.
 .۳گوشت قرمز
گوشــت قرمز هم میتواند عامل پوکی استخوان باشــد ،دنبال کردن یک رژیم غذایی پر از
گوشــت قرمز به معنای جذب پروتئین باال است که برای سالمتی استخوانها مناسب نخواهد
بود .پروتئین زیاد باعث دفع کلسیم از طریق ادرار میشود .در هنگام روند هضم غذا پروتئینهای
حیوانی اسیدهایی (فسفریک ،ســولفوریک و )..آزاد میکنند که  pHبدن را تغییر میدهند .هر
چه  pHبدن اســیدیتر باشــد احتمال دمینرالیزه شدن اســتخوانها نیز باالتر میرود .میزان
پروتئین مورد نیاز خانمها  ۴۶و آقایان  ۵۶گرم در روز اســت .برای افزایش سالمت استخوانها
الزم اســت که در کنار این میزان پروتئین میوه و سبزیجات و غالت زیادی نیز مصرف شود تا
تعادل اســید -باز بدن حفظ شود .برای داشتن استخوانهایی محکم الزم است که به ازای هر
 ۱۰۰گرم گوشت قرمز  ۵۰۰گرم سبزیجات یا میوههای تازه مصرف شود.

انسان حداکثر چقدر عمر میکند؟

باشــگاه خبرنگاران :طبق تحقیق و نتیجه گیری محققان ،انسان نمیتواند بیش از  ۱۵۰سال
عمر کند .در واقع این پیش بینی توسط یک برنامه توسعه یافته به دست محققان انجام میشود.
در این پژوهش ،محققان حوزههای زیست شناسی و بیوفیزیک اطالعات پزشکی و DNA
صدها هزار داوطلب را به یک سیستم هوش مصنوعی وارد کردند.
در این پژوهش یک برنامه مخصوص آیفون ســاخته شده است که نرخ سالمندی و حداکثر
ســن از طریق اطالعات ورودی کاربر تخمین زده میشود .در این تحقیق مشخص شده است
طول عمر انســان به وسیله  ۲پارامتر تعیین میشــود که این دو عامل چرخه حیات و چگونگی
واکنش بدن انســان را پوشــش میدهند .عامل اول به سن زیســتی انسان مربوط میشود که
با اســترس ،زندگی و بیماریها مرتبط اســت .انعطاف پذیری عامل دوم محسوب میشود که
نشــان دهنده سرعت عوامل به حالت نرمال است .نتیجه این تحقیقات باعث شد تا متوجه شوند
طوالنیترین عمر یک انسال به احتمال  ۱۵۰سال است.
نمونههای خون دو مطالعه طولی  DNAباعث شــد یافتهای از این تحقیق انجام شــود که
گروهی از محققان یک شــرکت فناوری زیستی ســنگاپوری به نام  Geroو مرکز تحقیقات
سرطان رزول پارک نیویورک آنها را تحلیل کرده بودند.

افراد حساس به طعم تلخی
کمتر گرفتار کرونا می شوند

مهر :محققان پی بردند افرادی که به تلخی بسیار حساس هستند نه تنها کمتر به کووید ۱۹
مبتال می شــوند ،بلکه در صورت ابتال ،مدت زمان کمتری در بیمارســتان بستری می شوند .در
یک مطالعه جدید محققان پی بردند افراد حســاس به طعم تلخی در مقایسه با افراد حساس به
طعــم تندی ،عالئم کوویــد  ۱۹را فقط در مدت پنج روز تجربه کردند ،در حالی که در بین افراد
دیگر این مدت  ۲۳روز بود .اینکه دقیق ًا چطور طعم و مزه بر خطر ابتالء به کووید  ۱۹تأثیر دارد
مشخص نیست اما محققان در این باره یک فرضیه دارند .گیرندههای چشایی مزه تلخ از جمله
یک مورد به نام  ،T۲R۳۸در جوانههای چشایی زبان یافت میشوند.
دکتر «هنری بارهام» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :هنگامی که T۲R۳۸
تحریک میشود ،با تولید اکسید نیتریک برای کمک به از بین بردن یا جلوگیری از تکثیر بیشتر
ویروسها در مخاط تنفسی به آن واکنش میدهد».
وی در ادامه میافزاید« :این غشاهای مخاطی سیستم تنفسی را پوشانده و محلی برای ورود
ویروسها از جمله کروناویروس را ایجاد میکند که باعث ایجاد کووید  ۱۹میشود».
در حال حاضر چندین مطالعه در حال بررسی چگونگی تأثیر گیرندههای چشایی تلخ بر خطر
ابتالء به کووید  ۱۹و سایر عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی هستند.
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تاثیر تستوسترون بر شدت خطر کووید  ۱۹در مردان
مهر :طبــق نتایج یک مطالعه جدید ،میزان پایین
هورمون تستوسترون خطر شدت بیماری کووید ۱۹را
در مردان افزایش می دهد.
بررسیها نشان میدهد مردان بیش از زنان مبتال
به نوع شدید کووید  ۱۹میشوند.
«آبهیناو دیوان» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه
واشــنگتن ،در این باره میگوید« :اگر مردی هنگام
پذیرش در بیمارســتان تستوســترون پایینی داشته
باشــد ،خطر ابتالء به کووید  ۱۹شدید در آن بیشتر
اســت ،یعنی خطر نیاز به مراقبتهای ویژه یا خطر
مرگ .و اگر ســطح تستوســترون در طی بســتری
بودن در بیمارستان بیشتر کاهش یابد ،این خطر نیز
افزایش مییابد».
تیــم تحقیق میزان خون چندیــن هورمون را در
 ۱۴۳زن و مرد کرونایی بستری در بیمارستان اندازه
گیــری کردند .نمونهها در روزهــای  ۱۴ ،۷ ،۳و ۲۸
بسته به مدت زمانی که بیماران در بیمارستان بودند،
گرفته شد.
عالوه بر تستوســترون ،محققان سطح هورمونی

تبیــان :پیش از اینکه بتوانید ســوخت و ســاز
بدنتان را تقویت کنید ،بایــد بدانید چه عادتهای
روزانهای دارید که باعث میشــوند متابولیسمتان
کم شود .در ادامه متوجه میشوید چه اشتباهات و
عادتهایی دارید که موجب میشوند برخالف تمام
تالشهایتان نتوانید وزن کم کنید.
به اندازه کافی غذا نمیخورید
بله ،هرچند تنها راه وزن کم کردن این است که
بیشتر از کالری که میخورید بسوزانید اما معنیاش
این نیست که باید به بدنتان گرسنگی بدهید .خیلی
از افراد به قصد کاهش وزن فوری و زیاد به اشتباه
تصور میکنند خوردن کالــری ِ کمتر تا جایی که
ممکــن اســت ،بهترین راهحل اســت .این کار نه
تنها باعث میشــود دچار انواع و اقسام کمبودهای
مواد مغذی در بدن شــوید بلکــه در واقع میتواند
تأثیر معکوس بر کاهش وزن داشــته باشد .وقتی
شما کالری بســیار کمی میخورید ،بدنتان مجبور
میشــود وارد فاز گرســنگی و محرومیت شود که
باز هم وادار خواهد شــد از تودهی عضالنیتان به
عنوان سوخت استفاده کند .ضمن ًا سرعت سوخت و
ساز و کالری سوزیتان کم میشود تا انرژی ذخیره
کنید.
پروتئین کم میخورید
عضلــه از نظــر متابولیکی فعالتــر از چربی
اســت .یعنی عضله نه تنها باعث میشــود قویتر
و خوش اندامتر به نظر برســید بلکه کمک میکند
کالری بیشــتری بســوزانید ،چه ورزش کنید و چه
جلوی تلویزیون لم بدهید .شما باید تمرینات قدرتی
انجام دهید تا عضله بســازید ،اما اگر باشگاه بروید
و تمریــن کنید اما پروتئین به اندازه کافی نخورید،
بدنتان نخواهد توانست عضله بسازد.
نیاز افراد به پروتئین متفاوت اســت اما مصرف
روزانه  0.8تا یک گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم
از وزن بدن ،معمو ًال بــرای کمک به کاهش وزن
ایده آل است .مث ً
ال کسی که  58کیلوگرم وزن دارد
باید روزانه  46تا  58گرم پروتئین مصرف کند.
شــبها دیر میخوابید و صبحها زود
بیدار میشوید
حتی اگر درســت غذا بخورید و تمرین و ورزش
بکنید اما کمبود خواب داشــته باشــید ،سوخت و
ســاز خوبی نخواهید داشت .کمبود خواب میتواند
مشــکالت متعددی برای متابولیسمتان ایجاد کند.
به انــدازه کافی نخوابیدن باعث میشــود کالری
کمتری بسوزانید ،اشتهایتان را خوب کنترل نکنید و
کورتیزولتان افزایش پیدا کند .کورتیزول هورمونی
است که چربی ذخیره میکند.
تمام روز مینشینید
میز کارتان میتواند چاقتان کند .وقتی بیشــتر
ساعات روز را مینشــینید ،بدنتان مجبور نمیشود
از عضالتتان استفاده کند اما زمانی که راه میروید
و تحرک دارید ،همهی عضالتتان درگیر میشوند.
وقتی از بدنتان اســتفاده نکنید ،کمکم عضالتتان
تحلیل میروند و ســرعت ســوخت و سازتان کم
خواهد شد .الزم نیست مرتب ًا ورزش کنید تا سرعت
ســوخت و ســازتان را باال ببرید ،بلکه همین که
هر یک ســاعت از جایتان بلند شــوید و دو دقیقه
راه بروید هم خوب اســت .مطالعات نشان دادهاند
این تحرکهای کوتاهمدت کمک میکنند ســطح
انسولینتان ثابت بماند و این یعنی بدنتان میتواند
به جای اینکه کالریهــا را به عنوان چربی ذخیره
کند ،از آنها به صورت انرژی اســتفاده کند .آالرم
گوشیتان را تنظیم کنید تا هر یک ساعت به شما
یادآوری کند از جایتان بلند شوید و راه بروید.
آب را خالی مینوشید
آب به تنهایی هم گوارا و دوستداشــتنی است
اما اگر آب را همیشه خالی ننوشید بهتر میتوانید به
سوخت و ساز بدنتان کمک کنید .آب را کمی گرم
کنید و یک عدد چای سبز کیسهای در آن بیندازید.
محققان دریافتهاند چای سبز به دلیل کاتچینهایی
که دارد به چربی سوزی کمک میکند .کاتچینها
گروهی از آنتیاکســیدانها هســتند که با افزایش
متابولیســم ،بافت چربــی را میســوزانند .ضمن ًا
کاتچینها قابلیت چربی ســوزی کبد را نیز سرعت
میبخشند.

به نام اســترادیول و هورمون رشد  ۱-IGFرا اندازه
گیری کردند که مشابه انسولین است و در حفظ توده
عضالنی نقش دارد.

در بین زنان ،هیچ ارتباطی بین میزان هورمونها
و شدت کووید  ۱۹مشاهده نشد .در میان مردان ،فقط
سطح تستوسترون با شدت کووید  ۱۹ارتباط داشت.

کارهایی که الغر شدن را
سخت میکنند

مدام استرس دارید
اســترس چه به دلیل ماندن در ترافیک باشــد،
چه به خاطر رســیدگی به برنامههــای جورواجور
فرزندانتان و چه ناشــی از کار کردن روی پروژهای
بزرگ ،به هر حال میتواند فشــار زیادی به شــما
وارد کند .اســترس میتواند باعث شود بدنتان غذا
را آهستهتر سوخت و ساز کند و همچنین میتواند
خوابتان را مختل نماید .در مورد خواب هم گفتیم که
ناکافی و بیکیفیت بودن آن روی سوخت و سازتان
اثر میگذارد.
اغلب ُچرت میزنید
هر چند گاهــی ُچرت نیم روزی خوب اســت
اما اگر عــادت کنید هر روز چند بــار ُچرت بزنید،
ســوخت و ســاز بدنتان ُکند خواهد شد .محققان
دریافتنــد افراد وقتی که طــی روز میخوابند52 ،
تــا  59درصد کالری کمتری نســبت به روزهایی
میســوزانند که فقط شبها میخوابند .دانشمندان
عقیده دارند این اختالل در متابولیسم به این دلیل
است که برنامهی خواب نامنظم ،ریتم شبانهروزی
بدن را به هم میریزد و این در حالی است که ریتم
طبیعی و شبانهروزی بدن نقش مهمی در عملکرد
متابولیسم دارد.
اولین نوشیدنی روزتان قهوه است

چیپــس و ...بروند اما این مــواد غذایی ،کارآمدی
سوخت و ســازتان را پایین میآورند .چیپس هیچ
ارزش غذایــی ندارنــد و به جز جویــدن ،چیزی
به بدنتــان نمیدهد .در عوض یک مشــت آجیل
بخورید .اســیدهای چرب چندغیراشــباع موجود
در مغزهــا میتواننــد فعالیت برخــی از ژنهای
کنترلکنندهی چربی سوزی را تقویت نمایند.
کلسیم کافی مصرف نمیکنید
کلسیم نقش مهمی در تنظیم شیوهی متابولیسم
غذا در بــدن دارد .خصوص ًا اینکه کلســیم تعیین
میکند کالری بسوزانید یا آنها را به صورت چربی
در میان تنهتان انباشته کنید .طبق تحقیقات انجام
شــده ،یک رژیم غذایی سرشار از کلسیم میتواند
به چربی سوزی بیشتر کمک کند .هر چند لبنیات،
منبع بزرگی از کلســیم به شــمار میرود اما تنها
راه دریافــت این ماده معدنی نیســت .میتوانید از
سبزیجات کلسیمدار نیز استفاده کنید.
بعد از ورزش ،غذای مناسبی نمیخورید
شــاید بعد از ورزش و عرق ریختن احســاس
گرســنگی نکنید اما معنیاش این نیست که نباید
چیزی بخورید .شــما قرار اســت به عضالت خود
کمک کنید تا رشد کنند اما برای این کار بدن شما
ابتدا باید فیبرهای عضالنی را تخریب نماید .بعد از

قرار نیست بگوییم قهوه بد است .اما بعد از بیدار
شدن از خواب نباید نیم ساعت یا یک ساعت صبر
کنید تا قهوهتان آماده شود و آن را بنوشید .یکی از
بهترین راههای تقویت متابولیسم این است که فوراً
بعد از بیدار شــدن از خواب ،آب ولرم بنوشید .چرا؟
طی خواب ،عملکرد ســوخت و ساز بدن بسیار ُکند
میشــود و بدن تقریب ًا هشت ساعت بدون مایعات
سپری میکند .بنابراین آبرســانی به بدن پیش از
اینکه غذا یا نوشــیدنی دیگری بخورید الزم است.
کســانی که عادت دارند بعد از بیدار شدن از خواب
اول آب بنوشند کمتر نفخ میکنند ،انرژی بیشتری
دارند و اشتهایشان را بهتر کنترل میکنند.
تحت یک رژیم کم کربوهیدرات بسیار
محدودکننده هستید
بله ،رژیمهای کم کربوهیــدرات برای کاهش
وزن فوری مؤثرتر از رژیمهای کمچربی هســتند
اما نباید در آنها زیــادهروی کنید .کربوهیدراتها
به بدن کمک میکنند پروتئین را ســوخت و ساز
کرده و از آن در عضلهســازی اســتفاده نماید زیرا
کربوهیــدرات منبع انرژی اســت .عضالت شــما
بدون کربوهیدرات نمیتوانند رشد کنند و اگر توده
عضالنی کمتری داشــته باشید ،در زمان استراحت
کالری کمتری خواهید ســوزاند .اما این همه ماجرا
نیست؛ اگر عضالت شــما در حالت کمبود انرژی
باشند ،شما نمیتوانید با شدتی که مدنظرتان است
ورزش و تمریــن کنید و این یعنــی حین فعالیت،
کالری کمتری میسوزانید.
پیش از تمرین میتوانید ســیبزمینی شیرین،
جو دو ســر پخته یــا برنج قهــوهای بخورید تا به
عضالتتان سوخت مورد نیازشان را برسانید.
میان وعدههای سالم نمیخورید
خیلی از افراد عادت دارند برای میان وعده سراغ

تخریب این فیبرها ،بدن ترمیم میشود و فیبرهای
آســیبدیده را جایگزین میکند تا بافت عضالنی
جدید و قویتر بســازد .برای این ترمیم ،بدن نیاز
به ســوخت دارد .به همین دلیل خوردن یک وعده
غذای مغذی و مناســب در عرض یک ساعت بعد
از پایان تمرین به ریــکاوری بهتر عضالت کمک
میکند.
پروبیوتیک مصرف نمیکنید
دلیل دیگــر اینکه باید ماســت یونانی بخورید
این اســت کــه باکتریهــای مفید موجــود در
غذاهای پروبیوتیک دار میتوانند به سیستم ایمنی
بدنتــان کمک کنند ،چربی ســوزی را باال ببرند و
سوخت و سازتان را بهتر کنند.
به پریبیوتیکها نیز اهمیتی نمیدهید
پروبیوتیکهــا بــرای اینکه کارشــان را خوب
انجام بدهند نیــاز به منبعی از ســوخت دارند آن
پریبیوتیکها هســتند .متأســفانه خیلــی از افراد
غذاهایی نمیخورند که دارای این ســوخت است،
یعنی فیبر .خوردن کربوهیدراتهای تصفیهشــده،
مواد مغذی و فیبر خود را از دســت دادهاند و دارای
فیبر بسیار کمی هستند.
از نور خورشید استفاده نمیکنید
خیلــی از مــا ســاعات روز را در فضای داخل
میگذرانیم و به ندرت رنگ خورشــید را میبینیم.
وقتی هم که بیرون میرویــم ضدآفتاب میزنیم.
بنابراین دچار کمبود ویتامین  Dمیشویم و سوخت
و ســازمان ضعیف میشود .ویتامین  Dبرای حفظ
روند ســوخت و ساز بدن الزم است .شما میتوانید
ویتامین  Dرا از خورشــید یــا از رژیم غذاییتان
بگیرید.
برنامه غذایی ندارید
شاید زندگی ُپرمشــغلهای دارید اما نباید اجازه
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ســطح تستوســترون خــون  ۲۵۰نانوگــرم در
دســی لیتر ( )ng/dLیا کمتر ،تستوسترون کم در
مردان بالغ در نظر گرفته میشود .در هنگام بستری
در بیمارســتان ،میانگین ســطح تستوســترون ۵۳
نانوگرم در دســی لیتر در مردان با کووید  ۱۹شدید
و  ۱۵۱نانوگرم در دســی لیتر با شدت کمتر بیماری
همراه بود .در روز ســه ،میانگین میزان تستوسترون
در بیمــاران دارای وخیمتریــن حــال  ۱۹نانوگرم
در دســی لیتر بود .به گفته محققــان ،هر چه میزان
تستوسترون پایینتر باشــد ،بیماری شدیدتر است و
بیماران با کمترین ســطح تستوســترون به احتمال
زیاد به دســتگاه تنفســی ونتیالتور وصل شده ،به
مراقبتهای ویژه نیاز دارند یا میمیرند.
به نظر میرســد ســطح پایینتر تستوســترون
میتواند پیش بینی میکند که در طی چند روز آینده
چه بیمارانی وضعیت شأن وخیمتر میشود.
حال محققان درصدد بررسی این موضوع هستند
که آیا تستوســتروندرمانی میتواند در توان بخشی
مردان مبتال به بیماری حاد مفید باشد یا نه.

دهیــد این مشــغولیتها برنامه غذاییتــان را به
هم بزنند .مطالعــهای روی موشها دریافت وقتی
آنها به طــور پراکنده و بیبرنامه غذاهای ُپرچرب
میخوردند بیشــتر از زمانی که همین رژیم غذایی
را بــا برنامهای منظم داشــتند ،وزن اضافه کردند.
کارشناسان میگویند هر روز سر ساعت مشخصی
غذا خوردن به بدن یاد میدهد کالری بیشتری بین
وعدههای غذایی بسوزاند.
ُید کافی دریافت نمیکنید
غــدهی تیروئید که تنظیمکنندهی متابولیســم
اســت نیاز به یک ریزمغذی خــاص دارد تا خوب
عمل کندُ :یــد .اگر ُید کافی دریافــت نکنید غده
تیروئید شــما نمیتواند هورمونهای تیروئید کافی
تولید کند و سوخت و سازتان خوب پیش نمیرود.
خوشبختانه بیشتر نمکهای سفره ُیددار هستند .اما
اگر از طرفداران نمک دریا هســتید پس احتما ًال ُید
کافی در رژیم غذاییتان نیست.
در پایــان هر وعده غذایی شــیرینی
میخورید
نیازی نیست همهی وعدههایتان را با یک چیز
شــیرین تمام کنید .وقتی ایــن کار را میکنید قند
خونتان باال مــیرود و قند اضافی که بدنتان برای
انرژی نیازی به آن ندارد ،فوراً جذب سیســتمتان
شــده و به صورت چربی ذخیره میشود .هر دوی
این مکانیسمهاُ ،کند کنندهی سوخت و ساز هستند.
غذاهای بستهبندیشده زیاد میخورید
غذاهای بستهبندیشــده دارای مواد افزودنی و
نگهدارندهاند .مطالعات نشان دادهاند موشهایی که
مدام مواد نگهدارنده مصــرف میکردند ،در ناحیه
شــکم افزایش وزن قابل توجهی داشتند ،مقاومت
به انســولین پیدا کرده بودند و دچار دیابت نوع دوم
شــده بودند که هر سه ،عالمت بیماری متابولیکی
هستند.
ساعتهای طوالنی تمرین میکنید
برخــاف آنچــه ممکن اســت تصــور کنید،
ســاعتهای طوالنی دویدن همیشه هم معادل با
افزایش وزن بیشتر نیســت .در واقع شاید جلسات
کوتاهتر ورزش و تمرین ،فواید بیشــتری از جهت
کاهش وزن داشــته باشــند .محققــان دریافتهاند
مدتهای کوتاهتر اما با شدت بیشتر تمرین کردن
(تمرینات تناوبی ُپرشــدت) به کاهش وزن بیشتر
و ماندگارتر کمک میکنــد .در این نوع تمرینات،
مصرف اکسیژن بعد از تمرین بیشتر میشود .یعنی
شــما بعد از پایان تمرین همچنــان و برای مدت
طوالنی کالری سوزی دارید.
فقط کربوهیدراتهای سفید میخورید
پیتزا ،پاستا ،بیســکوئیت ،چیپس و  ...تنها چند
نمونهاند .این مواد غذایی که در رژیم غذایی بیشتر
افراد وجود دارند از کربوهیدراتهای تصفیه شــده
تهیه شــدهاند .کربوهیدراتهای تصفیه شده فیبر
چندانی ندارند .فیبر یک درشــت مغذی اســت که
بدن شــما باید سخت کار کند تا آن را هضم نماید،
بنابراین انرژی بیشتری میخواهد .فیبر بدن را وادار
میکند تا سوخت و سازش را افزایش دهد .اما وقتی
کربوهیدراتهای تصفیه شــده که فیبر کمی دارند
میخورید ،بدنتان مجبور نیست سوخت و سازش را
افزایش دهد.
اتاق خوابتان را گرم میکنید
محققان دریافتهاند افرادی که به مدت یک ماه
در اتاق خواب با دمای  19درجه سانتیگراد خوابیده
بودند ،سلولهای چربی قهوهایشان دو برابر شده
بود .این بافت قهوهای ،نوعی چربی اســت که به
جــای اینکه کالری ذخیره کند آن را میســوزاند.
چربی قهوهای در دمای ســردتر فعالتر اســت تا
کمک کند گرم بمانیــم .بنابراین خوابیدن در اتاق
خنک ،راهی برای افزایش متابولیسم است.
با خودتان بطری آب نمیبرید
آب یــک عامل ضروری بــرای صدها واکنش
متابولیکی در بدن اســت .اگر بــه اندازه کافی آب
ننوشــید و بدنتان دهیدراته شود ،ناخودآگاه سوخت
و ســازتان را کم خواهید کرد .اما با نوشــیدن آب
کافی میتوانید سوخت و ساز بدن را تا سی درصد
افزایــش دهید .پس هر جا میروید یک بطری آب
با خود داشته باشید.
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باشگاه خبرنگاران :طالق تمامی اعضای خانواده را دچار استرس میکند ،ولی
برای فرزندان ناگوارتر است .تأثیر مستقیم طالق بر فرزندان تولید عواطف
آزاردهنده مانند ترس ،خشم ،گیج شدن و بهت زدگی را به همراه دارد.
تاثیر طالق بر فرزندان به عواملی از قبیل سن و جنس کودک (نوجوانان و
پسران بیشترین آسیب را وارد میکند) ،متغیر های دیگری از قبیل شرایط
خانوادگی یا تحصیلی ،میزان درگیری کودک در دعوای بین والدین ،کیفیت
رابطه با خواهر و برادران ،خلق و خوی والدین و شدت دعواهای بین والدین
قبل و بعد از طالق قرار دارد.
شکی نیست که طالق بر کودکان تأثیرات مخربی می گذارد اما رفتار شما
و همسرتان قبل و بعد و در جریان طالق می تواند این اثرات منفی را هم در
زمان حال و هم در آینده فرزندانتان کاهش دهد.
محمد احسان تقیزاده روانشناس در رابطه با کاهش آسیبهای طالق
بر فرزندان ،اظهار کرد :خانواده اساس جامعه است و حرکت آن میتواند
شیطان ساز یا انسان ساز باشد و خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی جامعه
بوده ،ولی از نظر کیفیت بزرگترین نهاد کیفی جامعه محسوب میشود و
هیچ انسانی توصیه به طالق نمیکند مگر در زمانی که دیگر امکان سازش
وجود ندارد.
وی افزود :وقتی طالق اتفاق میافتد ،آسیبهای وارد شده از لحاظ (عاطفی،
اجتماعی ،شناختی ،تحصیلی و شغلی) به فرزندان در سالهای اول بیشتر و
حیطه گستردهای از آن را در بر میگیرد.
وی افزود :این آسیبها میتواند باعث افسردگی ،بی انگیزگی و شدت گرفتن
هیجانات منفی در فرزندان شود ،اما همیشه اینطور نبوده که فرزندان طالق
دچار این آسیبها شوند ،ولی وجه مشترک عاطفی زوجین بچهها هستند،
خصوصا گروه سنی زیر دوازده سال که باید توجه بیشتری به آنها کرد چرا
که کودکان خود را عامل این اتفاق دانسته و دچار عذاب وجدان میشوند.

چند راهکار برای کاهش آسیب های طالق
بر کودکان

این روانشناس ادامه داد :ایام نوجوانی دوران شاخصترین ویژگی یک فرد
بالغ است که این خصوصیات در فرزندان طالق به شکل خشم نشان داده
میشود و از لحاظ روانشناختی زمان فشار طوفانهای زندگی است یعنی
(تغییرات هورمونی در جسم و روح و )...که در صوت توجه نشدن به آن
بحرانهای خاص خود را در پی دارد.
تقیزاده تصریح کرد :بچههای طالق کاهش میزان حمایتگری از جانب
خانواده را از لحاظ عاطفی و مالی گاهی احساس میکنند و نقل مکان به
محیطی دیگر مانند (رفتن نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ ،عمه ،خاله و )...و
دخالت اطرافیان سبب ایجاد فشار روحی در فرزندان میشود
وی با اشاره به ازدواج مجدد والدین بیان کرد :رفتار نامناسب ناپدری یا
نامادری با فرزند میتواند موجب ناسازگاری بچه با والد خود شود و سالمت
فکری و اخالقی فرزند با مرور خاطرات تلخ گذشته و بیان آنچه که میان
پدر و مادر خود اتفاق افتاده میتواند خطرساز بوده و سبب انحرافات اخالقی
به دلیل از دست دادن پشتوانههای عاطفی ،اقتصادی ،عملکرد ضعیف در
تحصیل و ...شود .وی افزود :در صورت جدایی در وهله اول باید یک رفتار
توام با انسانیت و صلح آمیز را با همسر سابق خود داشته باشیم چرا که این
برخورد موجب قطع تنشها میشود همچنین ارتباط سالم با فرزندان باید
حفظ شود و این رابطه نیز میان بچهها با یکدیگر باید تقویت شده چرا که
ریشه تمام بیماریهای جسمی و روانی انسانها مربوط به استرس فروان و
احساس بیکسی کردن است.
تقی زاده گفت :مادران باید به رفتارهای خود توجه بیشتری داشته باشند چرا
که بچهها عمدتا گرایش به مادران دارند و بدگویی نسبت به همسر خود در
کنار فرزندان و استفاده آنان به عنوان خبرآور و گروگان کشی عاطفی تبعات
آسیبزایی را به همراه دارد همچنین فرزندان باید از سرنوشت والدین خود
عبرت گرفته و در انتخاب همسر دقت الزم را داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران :تا به حال شده که یک نگرانی و ترس بسیار شدیدی به
شما هجوم آورد؟!
نگرانی و ترسی که باعث شود قلب شما به شدت بزند و نتوانید نفس بکشید؛
به طوری که فکر کنید در حال مردن یا دیوانه شدن هستید که به آن ،حمالت
پانیک گفته میشود و اگر درمان نشوند منجر به اختالل پانیک و یا مشکالت
دیگری میشوند و آنقدر پیشرونده بشوند که حتی شما را از فعالیتهای
روزمره بازدارند .ا ّما جای نگرانی نیست چراکه حمالت پانیک قابل درمان
هستند و با درمان مناسب میتوانید یا عالئم پانیک را ازبین ببرید و یا این که
آنها را به حداقل برسانید و دوباره زندگی خود را کنترل کنید.
حمالت پانیک به صورتی هستند که کامال ناگهانی و بدون هیچ گونه
اخطاری سراغ افراد میآیند؛ به طوری که حتی ممکن است در حالت آرامش
و یا خواب دچار این حمالت شوید.
اگرچه ممکن است حمالت پانیک تنها یک بار رخ دهند ،ا ّما در بیشتر افراد
تکرار میشوند چراکه این حمالت مکرر معموال در موقعیتهای محرک مانند
عبور کردن از پل یا صحبت کردن در جمع اتفاق میافتند باالخص اگر این
موقعیت قب ً
ال هم باعث حمله پانیک شده باشد.
اغلب ،در مواقعی شما دچار حمالت پانیک میشوید که در آن موقعیتها
احساس خطر میکنید و بر این تصور هستید که راه گریزی ندارید.
شاید شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که اگرچه نه تنها یک بار
بلکه چندین بار دچار حمله پانیک شده باشید ،ا ّما به طور کلی مشکل خاصی
نداشته باشید و به طور کلی ،سالم و سر حال باشید ،ا ّما ممکن است حمالت
پانیک شما ناشی از بیماریهای دیگری مانند اختالل پانیک ،فوبیای ترس
از اجتماع یا افسردگی باشند ،ا ّما به هر روی ،فرقی نمیکند دلیل آن چیست،
اما هرچه است باید بدانید که حمالت پانیک قابل درمان هستند و باید برای
این منظور ،زودتر اقدام کنید چرا که روشها و درمانهای متفاوت و موثری
برای این منظور وجود دارند که به شما کمک میکنند تا با این مشکل خود
کنار بیایید.
برای این که حمالت پانیک به سراغ شما نیایند و به منظور جلوگیری از آن
ها ،باید اقداماتی انجام دهید که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
به طور دائم در حال حرکت کردن باشید و بیش از یک ساعت یک جا
ننشینید.
یاد بگیرید که به صورت آرام و عمیق نفس بکشید و نفستان را حبس نکنید.
نزدیک خانواده و دوستان خود بمانید.
در برنامه روزانه خود ،تمرینات ریلکسیشن قرار دهید و مصرف کافئین و
نیکوتین را کم کنید.

حمالت پانیک؛ ترسناک اما قابل درمان

احساس غیر واقعی بودن یا جدا بودن از محیط اطراف
عرق کردن
تهوع یا دل آشوبه
احساس گیجی و غش کردن
احساس بی حسی و یا مورمور شدن
احساس گرما یا سرمای شدید
ترس از مرگ ،ازدست دادن کنترل یا دیوانه شدن.
اغلب نشانههای حمالت پانیک فیزیکی هستند و گاهی شدت آنها به
قدری زیاد است که فرد بر این تصور است که دچار حمله قلبی شده است
تا جایی که افرادی که با چنین حملهای روبرو میشوند بارها به پزشک یا
اورژانس مراجعه میکنند تا بتوانند مشکل خود را درمان کنند چرا که فکر
میکنند دچار مشکل پزشکی حادی شدند که زندگی آنها را تهدید میکند و
اگرچه باید عالئمی ،چون درد در ناحیه قفسه سینه ،تپش قلب و سخت شدن
تنفس را جدی بگیریم ،اما معموال این حمالت پانیک هستند که به اشتباه،
حمالت قلبی تصور میشوند و نه بالعکس.
بسیاری از افراد ،وقتی دچار حمالت پانیک میشوند به جز آن ،عوارض و
یا مشکل دیگری برای آنها به وجود نمیآید .بنابراین ،اگر شما هم صرفا با
یکی دو حمله پانیک روبرو شدید خیلی نگران نباشید ،ا ّما افرادی هم هستند
که وقتی تجربه حمالت پانیک را دارند دچار اختالل پانیک هم میشوند که
به دلیل حمالت مداوم پانیک و تغییرات عمده در رفتار یا نگرانی شدید درمورد
حملههای بعدی به وجود میآید.
عالئمی که نشان دهنده اختالل پانیک هستند
اگر شما دارای عالئم زیر هستید ممکن است دچار اختالل پانیک شده باشید.
تجربه کردن جمالت مکرر و ناگهانی پانیک که به موقعیت خاصی بستگی
ندارند.
نگرانی زیاد درمورد حمله های پانیک دیگر
تغییر رفتار شما به خاطر حمله های پانیک .به طور مثال؛ از رفتن به
مکان هایی که قب ً
ال در آن ها دچار پانیک شده اید خودداری می کنید.
نکته ای که در خصوص پانیک وجود دارد این است که اگرچه احتماال مدت
زمان یک حمله پانیک چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد اما تأثیرات ناشی
از آن ،طوالنی مدت است و اگر دچار اختالل پانیک شوید ،حمالت پانیک،
به طور مداوم روی شما تاثیر خواهند گذاشت و از طرفی هم ،خاطره ترس و
وحشت بسیار شدیدی که هنگام حمله تجربه کرده اید ،می تواند روی اعتماد
به نفس شما تأثیر منفی بگذارد و زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار
دهد.

توجه کنید که به اندازه نیاز بدن خود استراحت کنید و بخوابید و با مطالعه
مطالب مرتبط ،اطالعات بیشتری بدست آورید.
سوالی که وجود دارد این است که تفاوت حمالت پانیک با ترس معمولی
چیست؟ که در پاسخ باید گفت که همه افراد در شرایط مختلف ،با ترس روبرو
شده اند .یعنی احساس معمول و رایج که هنگام روبرو شدن با چیزی ناشناخته
یا موقعیتی نامناسب به سراغ افراد میآید که در حقیقت ،این واکنش ،بخشی
از پاسخ سیستم عصبی افراد به موقعیتهای خطرناک و یا احتماال خطر آفرین
است که افراد را برای ستیز یا گریز آماده میکند ،ا ّما در خصوص حمله پانیک
باید گفت که موجی ناگهانی از وحشت است که به واسطه ناگهانی بودن و
شدت فلج کنندهای که دارد ،شناخته میشود.
حمالت پانیک معموال وقتی به سراغ شما میآیند که در منزل حضور ندارید،
اما ممکن است در هرجا و هر زمانی به سراغ شما بیایند و استثنای خاصی

برای این منظور وجود ندارد؛ به طوری که ممکن است شما در حال خرید،
رانندگی ،پیاده روی کردن و یا حتی تلویزیون تماشا کردن باشید که دچار
حمالت پانیک شوید ،ا ّما نکتهای که وجود دارد این است که نشانهها و عالئم
حمله پانیک ناگهانی ظاهر میشوند و معموال به مدت دقیقه به حداکثر
میرسند ،ا ّما اغلب حمالت پانیک ،بعد از  ۲۰دقیقه تا نیم ساعت به پایان
میرسند و معموال بیشتر از یک ساعت هم طول نمیکشند.
برخی از عالئمی که نشان دهنده حمالت پانیک است ،عبارتند از:
کوتاه شدن نفسها و نفس نفس زدن
تپش قلب یا افزایش ضربان قلب
درد یا ناراحتی در قفسه سینه
لرزیدن
احساس خفگی
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تماشاخانه
یکشنبه  9خرداد 1400

با گذشت نزدیک به چهل سال از پایان جنگ
عراق بر علیه ایران هنوز هم می توان تاثیرات
منفی این جنگ هشت ساله را بر تمام شئونات
زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان به ویژه مردم
و هموطنان ساکن مناطق و استانها و
شهرهای درگیر جنگ را مشاهده کرد .شهرها و
روستاهایی که کام ً
ال ویران شده و ساختارهای
شهری و زیر بنایی و اقتصادی و اجتماعی شان نابود شده و هنوز طی این
چندین دهه وضعیت اقتصادی و رفاهی و زیربنایی این مناطق حتی به
شرایط قبل از جنگ خود هم نرسیده است و با این که بیشترین بار منفی
جنگ بر دوش مردمان این مناطق جنگی بوده است و برخالف تمامی
تبلیغات در دولتهای مختلف و صرف بودجه های هنگفت در بخشهای
غیرضروری و خالف و نافی منافع ملی حداقل ترین بازسازی ها هم در آن
مناطق انجام نشده است .نتیجتا به دلیل عدم امکانات زیربنایی و رفاهی و
زمینه رشد و توسعه اقتصادی مناسب ،حداقلی ترین آمار بازگشت مهاجران
دوران جنگ را به مناطق زاد و بوم خود شاهد بوده ایم و هنوز هم درصد
باالیی از این مهاجران در اغلب مناطق سراسر کشور و به ویژه استان
های همجوار مناطق جنگی ساکن دائمی شده اند و طی این چندین
دهه که از پایان جنگ میگذرد در یک بالتکلیفی و سردرگمی توأمان با
مشکالت متعدد به سر برده اند .به غیر از مسائل اقتصادی و رفاهی اغلب
این خانواده ها دچار گسست فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،عاطفی و فرهنگی
نسبت به مناطق و شهرهای زاد و بوم خود شده اند؛ و این مسائل و
مشکالت را طی چندین نسل به دوش کشیده اند و از سوی دیگر با تداخل
فرهنگی و خرده فرهنگ ها در بعضی از مناطق کشور معضالت اجتماعی
متعددی را به وجود آورده است؛ به عنوان مثال به دلیل فشار جمعیتی در
بعضی از شهرهای استانهای همجوار در مناطق جنگی ،بیکاری در سطح
باالی آماری در این شهرها وجود دارد؛ که خود زاینده بسیاری از مسائل
حاشیهای اقتصادی و اجتماعی و بزهکاری ها است و ...اما موضوع مهم
اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی که ناشی از مهاجرت های خانواده ها به
دلیل جنگ هشت ساله است و توجه به آن مغفول مانده ،نقش های مهم
و فشارهای زیادی که مادران و زنان چه در طول جنگ و چه در دوران
مهاجرت متحمل شدهاند؛ بوده است.
در طول تاریخ مدون ایران زنان همیشه همگام با مردها در عرصه
مبارزه بوده اند؛ به ویژه در گیر و دار همه تجاوزات دشمنان این آب و
خاک گرفته از هجوم ارتش اسکندر ،حمله اعراب در زیر پوشش اسالم،
حمله مغول تا مبارزه مستقیم و غیرمستقیم بر علیه متجاوزان روسی و
استعمارگران انگلیسی و باالخره جنگ  ۸ساله عراق علیه ایران ،که زنان
و به ویژه مادران در دفاع از کشورمان راست قامتانه در تمام عرصهها
جنگیدند و حضور داشتند و هشت سال نظارهگر رشادتهای زنان و
مادران در کنار مردان این مرز و بوم بوده ایم .یکی از عرصه هایی که زنان
و مادران در آن نقش خوبی را ایفا نمودند حضور در دوران دفاع جانانه
از زادبوم شان ایران بود .زنان به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت
کشور وظیفه خود را برای حفظ میهن از تجاوز دشمن به نحو مطلوب
انجام دادند و با توجه به شرایط موجود به ایفای نقش خود پرداختند .این
حماسه سازان ،سربازانگمنامی بودند که بار سنگین تدارکات جبهه جنگ
و برخی وظایف دیگر را بر دوش میکشیدند .هجوم ناگهانی دشمن بعثی
عراق به مناطق مرزی و همچنین بمباران شهرهای درونی استان های
همجوار مرزی نمود که باعث شد زنان به صورت مستقیم در مناطق جنگی
حضور پیدا کنند .نخستین مسئولیتی که زنان در دفاع مقدس به صورت
خودجوش و همپای مردان بر عهده داشتند ،جنگیدن با دشمن بعثی در
جنوب کشور بود که با بمب های دست ساز به جنگ تانک های عراقی
رفتند که قصد داشتند از مرز شلمچه بگذرند و بعدتر آنها خود را به سالح
مجهز کردند تا مردانه با دشمن بجنگند .زنان و مادران رزمنده و مدافع در
خرمشهر و دیگر مناطق جنگی تالشهای دیگری را نیز بر عهده داشتند
که مراقبت از تسلیحات ،کمک به زخمی شدگان و توزیع سالح و تدارکات
میان مدافعان در جبهههای مختلف بود .صحنه های رزم زنان و مادران
ایرانی با دشمن بعثی اگرچه کم نبود ،بلکه تا پایان دفاع مقدس و بعد از آن
ادامه یافت که نمیتوان تاثیر عمیق مثبت روحی که بر روحیه رزمندگان
داشت را نادیده گرفت.
براساس آمارهای موجود فهرست شهدای جنگ تحمیلی از زنان
قهرمان ایران  ۶۴۲۸نفر شهیده در طول سال های جنگ در راه حفظ خاک
وطن ،جانشان را تقدیم کردند؛ که بیشتر آنها در بمباران و موشک باران
شهرها به شهادت رسیدند و از بر اساس آمار موجود ،تعداد کل جانبازان
زن حدود  ۵۷۳۵نفر بوده است و از تعداد اسرای زن جنگ تحمیلی آمار
روشنی نیست؛ اما برخی منابع از رقم  ۱۷۱اسیر زن در طول جنگ یاد
کردهاند .همچنین در طول هشت سال جنگ تعداد بیست دو هزار و ۸۰۸
امدادگر و  ۲۲۷۶پزشک زن در جبهه های جنگ حضور داشتند؛ اما درباره
نقش غیر مستقیم زنان و مادران ایرانی طبق آمار تعداد والدین شهدا ۲۳۷
هزار و ۱۰۶نفر که تعداد مادران شهید حدود نصف این میزان است و تعداد
همسران شهدا  ۶۱هزار و  ۵۳نفر بوده است ...از آمار و نقش زنان و مادران
در طول جنگ که بگذریم ،نقش زنان و مادران در میان خانواده های
جنگ زده و مهاجر به دلیل جنگ ،نقش بسیار پیچیده و گستردهای بوده
است آن هم مهاجرت اجباری که تبعات و اثرات و مشکالت زیادی بر
خانواده های جنگ زده به ویژه مادران می گذارد که حتی این خاطرات منفی
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”مامان” جنگ ،مهاجرت و تبعات منفی آن
التهاب جنگ و تغییر مسیر زندگی آدمها

معصومه دهقان پیشه

تا سال ها بعد از پایان جنگ هم همیشه با این خانوادهها است و مسیر
زندگی آنها را دچار تغییر می نماید .در این راستا سینمای ایران فیلمهای
متعددی را از سرنوشت خانواده های جنگ زده و تاثیرات سوء جنگ به
نوع ها و از زوایای خاص ساخته و به تصویر کشیده است؛ اما هنوز هم
دیدگاههای پنهان مانده زیادی در این مورد باقی مانده است که باید به
آنها پرداخته شود؛ تا نتیجتا برای جامعه ایرانی مشخص شود که جنگ از
هر نوعش که باشد به جز فالکت و بدبختی و عقب افتادگی و نابودی برای
هر ملتی نتیجه مطلوب دیگری ندارد.
فیلم “مامان”  ۱۳۹۹به کارگردانی آرش انیسی به عنوان نخستین
فیلم سینمایی اش به همین موضوع و نقش مادران در میان خانواده های
جنگ زده و مهاجر پرداخته است .آرش انیسی فعالیتش را از کانون فیلم و
عکس دانشگاه فردوسی شروع کرده است و نخستین فیلم های کوتاهش
را در سال  ۱۳۸۰در همان کانون ساخته است .او در دوره ارشد مهندسی
ماشین آالت به سمت و سوی سینما که عالقهمندی نخستش بود؛ تغییر
مسیر داد .به گفته خودش آشنایی با نرم افزارهای تخصصی در دانشگاه
نقطه عطفی در شکل گیری نگرش سینمایی او بود .انیسی فعالیتش در
سینمای حرفه ای را با کادر فنی و گروه تولید در فیلم “دموکراسی در روز
روشن” شروع کرد و پس از آن به صورت حرفه ای به تدوین روی آورد .او

فیلم مامان روایتگر داستان خانوادهای جنوبی است که پیش از انقالب
زندگی راحت و مرفهی داشتند و با آغاز جنگ و از دست دادن شغل پدر
و مادر خانواده در شرکت نفت ،به تهران مهاجرت کردهاند .قصه مامان به
زندگی آنها و رنجی پرداخته است که مادر خانواده برای گذراندن زندگی
متحمل شده است .قصه فیلم ،زندگی این خانواده جنگ زده را در سه
مقطع روایت کرده است .و محور اصلی داستان مادری است که در برابر
تغییرات و ناخوشی های زندگی به ستون خانواده تبدیل می شود .مامان
موضوع و ایده بکر و نادیده شدهای دارد و به همین دلیل و پتانسیل
بوده که برزگر تنها تهیهکننده فیلم بوده و به نوعی حال و هوای خاص
فیلم هایش در این فیلم هم حس میشود و پیداست که در شکلگیری،
حال و هوا و فضای خاص فیلمهایش را هم به نوعی به این فیلم انتقال
داده است و همین دلیل در میان فیلمهای اولی سی و نهمین جشنواره
فیلم فجر فیلم “مامان” بیش از دیگر فیلمهای نخست ،فرم و شکل
ساختار و تعاریفی که از یک فیلم نخست با مشخصات معمولی و رایجش
تا کنون وجود داشته ،دارا است .بر این اساس در مورد بحث و تحلیل در
مورد این فیلم باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که این فیلم به
لحاظ بودجه ای کم هزینه ترین فیلم جشنواره بوده است که البته به لحاظ
مسائل فنی و کارگردانی این توصیف را نمیشود به مثابه محدودیت و عدم

در ادامه فیلمهای کوتاه “بازتاب یک ذهن ناتمام“ و ”در سوگ سیاوش” را
ساخت؛ که در هر دو فیلم کوتاه با بازیگران مطرحی چون میالد کیمرام،
مهدی پاکدل ،آناهیتا همتی و ...کار کرد و در نهایت برای ساخت نخستین
فیلمش ،فیلمنامه ”مامان” را در اواخر سال  ۹۶نوشت .انیسی در همان
سال  ۹۶تهیهکننده پیدا کرد و در حالی که بخشی از پیش تولید فیلم انجام
شده بود ،سه روز مانده به فیلمبرداری به دلیل رد شدن پروانه ساخت،
تولید آن منتفی شد .انیسی خود در این مورد چنین گفته است“ :به نظرم
این که مامان در آن زمان ساخته نشد ،به نفع فیلم تمام شد چرا که قرار
بود بیشتر بازیگران فیلم چهره باشند؛ اما سینمای مورد نظر من بکرتر از
آن بود و به همین دلیل فکر میکردم حضور بازیگران چهره به ماهیت
فیلم صدمه میزند ”.پس از توقف تولید فیلم در سال  ۹۶این کارگردان و
تهیه کننده قطع همکاری کردند؛ اما این پایان تالش او برای ساخت این
فیلم نبود و پس از موفقیت وی در جلب نظر مدیران برای کسب پروانه
ساخت در نهایت با تهیه کنندگی مجید برزگر و مشارکت مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی برنامهریزی برای تولید” مامان” آغاز شد .برزگر
تهیه کننده فیلم درباره همکاری با انیسی چنین گفته است” :آرش انیسی
فیلمنامهنویس خوبی است .مامان هم فیلمنامه خوبی بود که در اجرا هم
با بازی های روان و کارگردانی خوب انیسی به لحاظ فنی ،فیلم خوبی
شده است”.
“مامان” در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر شرکت داشته است .مامان
نتیجه تالش چند ساله انیسی برای ساختن فیلم نخستش از فیلمنامههای
متعدد در آستانه چهل سالگی اش است؛ به جز رویا افشار که نقش مامان
را بازی کرده است مابقی بازیگران از عرصه تئاتراند و در سینما چندان
شناخته شده و چهره نیستند.

و فقدان خالقیت به حساب آورد.
فیلم ”مامان” برخالف پیروی از سنتهای رایج ملودرام های اجتماعی
سینمای ایران ،تا حدود زیادی برگرفته و وامدار ادبیات است .انیسی سعی
کرده است تا در عین سادگی و تولید کوچک و کم هزینه در فرم و روایت
به سراغ تجربههای متفاوتی برود و از همین لحاظ شخصیت مامان(با
نقش آفرینی رویا افشار) و جهان انتزاعی او که خیلی وقت ها در تعارض و
متضاد با واقعیت دنیای بیرونی اش قرار میگیرد؛ عنصر اصلی ساختار فیلم
است .البته این فیلم برخالف تعاریف رایجی که از مادر(مامان) به صورت
کلیشهای در فیلمهای ایرانی میشود؛ صرفا به ستایشی از مقام مادر تبدیل
نشده است و همچون ملودرام های اشک آور و غم انگیز با تاکید بر ایثار
و مهر مادری به دنبال برانگیختن احساسات مخاطبان نبوده است ،زیرا
که قصه فیلم بر روی جنبههای مختلفی از شخصیت اصلی قصه متمرکز
شده است و از پرداختن به جنبه ها و وجوه تاریک روانشناختی شخصیت
ابایی نداشته است .تازه اگر مادر را استعارهای از مام میهن در نظر بگیریم،
شاید به تفسیرهای جالب و گسترده تری هم دست پیدا کنیم .به همان
دلیل و نسبت که ایده ی شخصیتپردازی مامان توانسته به نقطه اتکای
فیلم تبدیل شود ،مورد توجه قرار گرفته است .از سوی دیگر همین عامل و
عنصر (شخصیت مامان) مهم و قابل تکیه به دلیل کم تجربگی کارگردان
به عنوان یک محدودیت روایت گسترش قصه تبدیل شده است و دامنه
توجه به کلیت اثر را محدود کرده است .به طوری که می توان “مامان”
را نمونه ای دیگر از فیلمهای کالس هنر و تجربه به حساب آورد؛ اما در
عین حال رابطهای که مامان با فرزندانش دارد با ظرافت و جزئیات به
تصویر کشیده شده و ابعاد روانشناختی پیچیدهای دارد .با این وجود در
سیر و روند فیلم نامه و پایانبندی قصه هنوز هم جای بحث وجود دارد
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و نهایت ًا باید در نظر داشت که مامان فیلمی متعلق به جریان سینمای
آوانگارد و آلترناتیو جریان اصلی سینمای ایران است و انتظار استقبال
گسترده از سوی مخاطبان عام که به فرمول ها و قراردادهای قصهگویی
عادت کرده اند ،کمی سخت به نظر می رسد؛ اما در مجموع باید گفت
“مامان” بدون آنکه ادعای بزرگی داشته باشد؛ توانسته است تا نظر برخی
از منتقدان را به خود جلب کند و این برای یک فیلم نخست جمع و جور
کم هزینه برگ برندهای است .فیلم ”مامان” از آن فرم ملودرام هایی است
که بر سقوط و افول زن یا همان مادر خانواده در اثر فشارهای اجباری
مهاجرت ،جنگ و مسائل و مشکالت آن برای جمعآوری و سامان دادن
خانواده متمرکز بوده تا با این رویکرد مخاطب بتواند با شخصیت محوری
فیلم همزاد پنداری کند .مامان شخصیتی است بیوه که از شوهرش جدا
شده و با مسافرکشی زندگی خود و دو فرزند مجرد و خانه نشین بی کارش
را به دوش میکشد .پسر کوچک او (احمد) هم درگیر جذب سرمایه برای
فیلمنامه اش است و پسر بزرگ تر (امیر) هم به دنبال برنامهریزی مقدمات
ازدواج با همکارقبلی اش است .بنابراین کلیت مامان از نظر روایت بر فرم
و محتوا استوار شده است و از آنجا که روایت قصه بر مبنای فصل های
جداگانهای از چند پرسوناژ دنبال شده است .روایت فیلم آشکارا از مدل
فیلم های روایی کالسیک به دور است و بیشتر بر مبنای قصه گویی
(اپیزودیک) روایتش پیش میرود؛ البته این فرم از قصهگویی شاید برآمده
از کاستیهای همیشگی فرم ها و مدلهای ملودرام در فیلمهای ایرانی
باشد که بیشتر توجه شان در پرداخت های درون مایه ای روایت است تا
آنکه بخواهند ایده یا پیام محتوایی نوآورانه در ساخت و پرداخت های روایی
با ایجاد کنش و کشمکشهای اخالقی سازگار با ژانر ملودرام داشته باشد.
مامان کلیت روایتش متاثر از شخصیت ها است .به طوری که مقوله
مجزای پیرنگ و درام را آنچنان که باید جدی نگرفته است؛ که این رویکرد
کارگردان و مشاور مجید برزگر(تهیه کنندهاش) درست برخالف مولفه های
سبکی استاندارد ملودرام به حساب میآید؛ که پیرنگ رویه ارزش قصه بر
آن مقدم بر شخصیتپردازی است؛ به همین دلیل شخصیت های مکمل و
غیر اصلی قصه فیلم تا حدودی ساده و کلیشه ای پرداخت شده اند و غالب ًا
در ساختار قصه به دلیل پررنگی شخصیت محوری مادر (مامان) عم ً
ال به
تیپ تبدیل شده اند .در مقابل در سکانس های آغازین و یا همان پرده اول
روایت شخصیت مامان با رفتار و لحنی مردانه به تصویر کشیده شده است؛
اما آرام آرام به همان سبک و شیوه پرداخت های معصومانه و آسیب پذیر
یک زن ایرانی مبتال می گردد؛ و در واقع بسترهای شعاری شدن لحن فیلم
در تبلور مامان به پرداخت های شخصیتی کم رمق تر در دیگر نقشهای
مکمل شده است .به نحوی که پسران یک مادر ایرانی در رویدادهای
دراماتیک فیلم آن قدر یک دنده و بدخلق و بدقلق نشان داده شدهاند؛
با همین رویکرد با نشان دادن اغراق آمیز مظلومیت مادر و کارکردهای
روایی شخصیت آن ،مامان را به نوعی شکل شعاری و اغراق گونه تبدیل
کرده است .روایت فیلم اما شاخص دیگری هم در این ضد و نقیض عمل
کردن ها را دارا است و به جای آن که به پیروی از الگوهای دانای کل
کالسیک هم سو با مولفه و مدل های احساسی ملودرام روی آورد به
همان روایت و دادن اطالعات بی فایده و بی تأثیر پرسونای راوی(احمد)
بسنده کرده است .احمد که از هیاهوی تنش و درگیری های خانوادگی به
گوشه نگارش فیلمنامه داستانی بلندش پناه برده؛ به مثابه نگارنده وقایع و
مصائب حقیقی حاکم بر خانوادهاش از نگاه راوی قصه فیلم پرداخت شده
است .البته که این بازنمایی روایی از زبان روایتگر (احمد) کار کرد چندان
دراماتیکی را نداشته است .به این معنی که در این راستا چنانچه راوی
قصه اص ً
ال وجود عینی و خارجی نداشته باشد؛ سیر روایی فیلم همان است
که خود شخصیت ها روایت میکند؛ و اصو ًال تغییری در پیشبرد روایت
فیلم ایجاد نمیشود و از سوی دیگر وجود راوی (احمد) هم کمکی به
یکپارچه سازی روایت به دنبال نداشته است؛ زیرا که اصو ًال روایت فیلم را
تبدیل به فرم قصه گویی دو الیه (روایت در روایت) نکرده و محدود به
همان حرکت تک سویه در ارائه رویدادها باقی مانده است.
رویا افشار بدون تردید نقطه اوج این فیلم است .وی توانسته با بازی
درخشان خود شخصیتی که در متن قصه مشکالت فراوانی داشت را به
خوبی بازی کند .شخصیتی که مشخص نبود چرا و به چه دلیل تا این
حد بر حفظ یک زمین تاکید دارد؛ اما ایفای این نقش برای افشار تندیس
بهترین بازیگر زن جشنواره را به دنبال داشته است .یکی از جذاب ترین
قسمت های فیلم حضور پرقدرت رویا افشار در نقش مادری عجیب
و غریب است که طی طول روایت آرام آرام با خلق و خو و زندگی و
سختی هایش آشنا می شویم.
افشار مهربانی مادرانه و جدی گری را با کمی موزی گری و آب زیر
کاهی و لوس بازی مخلوط کرده تا نتیجهاش تصویری جالب از یک مادر
ایرانی باشد .از آن مادرهایی که نمونه اش را در سینمای ایران کمتر دیده
شده است؛ و یا در اصل دیده نشده است .آرش انیسی به عنوان کارگردان
فیلم نخستی که چند فیلم کوتاه در کارنامهاش دارد موفق شده فیلمی
روان و کم نقص را بسازد .به جز قسمت هایی از فیلم نامه که اضافه به نظر
میآید و در تدوین مجدد میتواند حذف شود ،بدون آنکه به اصل موضوع
فیلم آسیبی بخورد و اگر این کارگردان توانسته بود در کنار یک تهیهکننده
کاربلد ،یک مشاور فیلمنامه در کنار خود داشته باشد؛ می توانست در
نخستین گام جدیش در سینما اثری بی عیب و نقص ارائه کند؛ البته به جز
مواردی که اشاره شد در بقیه موارد انیسی موفق شده همه عناصر را به
اندازه یک فیلم اولی قابل تامل به کار گیرد.

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034000546مورخ  1400/1/28هیأت 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 هاشــم ریسمانچی فرزند
محمودعلی به شماره شناسنامه  380صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  207مترمربع پــاک  12713فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از آقای مسعود قهرمانی احدی از ورثه مالک رسمی
ایرج قهرمانی 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 اول1400/2/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/9 :
/186م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311034005165مــورخ  1399/9/3هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر هادی فرزند جلیل به
شماره شناســنامه  158صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  197/45مترمربع پالک  2655فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی شــهرداری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 اول1400/2/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/9 :
/185م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139960311034001472مورخ  1399/4/2هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم فاطمــه مرادی بیلوئی
فرزند علی خواست به شــماره شناسنامه  1090صادره از مرودشت
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  199/19مترمربع پالک 2259
فرعی از  2148اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2148اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای عبدالخالق سیفی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/9 :
/183م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034000601مورخ  1400/1/29هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای ذبیح الــه آزادی فرزند وجیه اله به
شماره شناسنامه  5صادره از آباده در اعیانی ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  216/5مترمربع پالک  14113فرعی از  2070اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا در
یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به واســطه
اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/9 :
/184م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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بیتوته :شروع دوره قاجار با کشته شدن لطفعلی خان زند در سال ۱۷۹۴
میالدی به دست محمدخان قاجار بود؛ او در سال  ۱۹۷۶نیز تاج گذاری کرده و
تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد .معماری قاجار نیز سبکی است که در
قرن سیزدهم و جهاردهم خورشیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
از شروع سلطنت محمدخان تا پایان سلطنت محمد شاه دوره اول معماری
قاجار در ادامه روش های سنتی بود؛ اما دور دوم که از زمان ناصر الدین شاه تا
پایان سلسله قاجار ادامه یافت با تغییرات و تحوالتی همراه بود .برخی از منابع
این تغییرات را ناشی از نگاه خود انتقادی پس از شکست در جنگ های ایران و
روسیه می دانند که پس از آن سیاست مداران و افرادی همچون امیر کبیر و...
قصد داشتند با الگو برداری هایی از دانش غرب و ایجاد موسسه های آموزشی
در داخل کشور و ...شرایطی بهتر رقم زنند.
با این حال تاثیر تغییرات ایجاد شده در منابع فکری و اطالعاتی غیرقابل
انکار است چرا که سفرنامه ها و نوشته های موجود از آن زمان نشان می دهد
که مسافرانی که به کشورهای اروپایی رفته اند از معماری و شهرسازی
آنها شگفت زده شده اند و در رابطه با ساختمان های مسکونی چند طبقه با
دکوراسیون متفاوت داخلی و پارک های زیبا و ...نوشته اند.
در این دوره عناصر و تزئینات اروپایی وارد معماری خانه ها و ساختمان سازی
ایران شد و بخش های مختلفی از جمله طراحی نماها ،دکور داخل ساختمان
و ...را تحت تاثیر قرار دارد .در این زمان البی یا سالن های ورودی با پله هایی
در وسط ساخته می شدند که از پاگرد به دو شاخه در جهت مقابل یکدیگر رو
به باال ادامه می یافت .این نوع استفاده از پله ها تاثیر گرفته از کشور روسیه در
اواسط سلطنت ناصرالدین شاه روی داد و تا قبل از آن پلکان ها در ایران در
مکانی به دور از دید با ظاهری معمولی و ارتفاع بلند ساخته می شدند.
برخی از ویژگی های معماری قاجار
همانطور که متوجه شدید معماری ایران در این دوره با تغییراتی همراه بود.
از جمله ویژگی های کلی می توان به ترکیب طرح های تزئینی ایرانی مانند
کاشی کاری ،آینه کاری و گچ بری و ...با معماری غربی بود .از زمان حکومت
ناصرالدین شاه سازماندهی فضاها مطابق با الگوی معماری ایرانی و طرح پالن
ایرانی و درون گرا با عناصری همچون ایوان های ستون دار مورد استفاده بود
که سرستون های آن به سبک معماری اروپا ساخته می شد .عالوه بر این فرم
در و پنجره ها ،کتیبه ها و سر درها ،آینه کاری در فضای داخلی ،استفاده از
نقاشی های دیواری در اتاق ها و ...از معماری اروپایی الگو برداری شده بود.
ساختمان های معماری قاجار پالن و نما منطبق داشتند که راه پله را در محور
اصلی ساختمان قرار می داد و با تقلید از معماری اروپا استفاده از پله به عنوان
عنصری نمایان و دکوراتیو رایج شد .ستون های مورد استفاده در ساختمان به
سبک معماری باروک اروپا ساخته می شدند.
البته تغییرات این چنینی بیشتر به خانه های ثروتمندان ،کاخ ها ،ویالها و
بناهای مهم مربوط می شد اما ساخت خانه های مناسب برای شهرنشینی با
تلفیقی از سبک معماری شرق و غرب به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین ها
نیز در این زمان اتفاق افتاد .اگرچه ایرانیان در طی سالها سعی کرده اند که
از سبک های مرتبط با ریشه و اصالت خود استفاده کنند اما این زمان از تاریخ
با شرایط بسیار سختی برای ایران همراه بود چرا که نیروهای خارجی فشار و
قدرت زیادی داشتند و بسیاری از پادشاهان قاجار بی کفایت و برای مدیریت
یک کشور مناسب نبودند؛ بدین ترتیب عقب ماندن ایران از علم ،تکنولوژی و
هنر باعث شد تا ایرانیان به فکر الگو گرفتن از غرب و ترکیب آن با سنت های
ایرانی افتاده و در این جهت تالش کنند.
در ادامه به معرفی جزئی تر ویژگی های معماری قاجار می پردازیم
 ویژگی های کالن معماریاصلی ترین تفاوت های معماری قاجار با دوره های قبلی عبارتند از:
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آشنایی با ویژگی های معماری قاجار

• استفاده از پنجره های عمودی مشبک رنگی به نام ارسی
• رواج استفاده از رنگ قرمز یا ارغوانی در کاشی های خشتی هفت رنگ
• استفاده از نقش گل لندنی در کاشی کاری
• ساخت کنگره ها در کنار بام کاخ ها
• استفاده از نقش و متیف های تخت جمشید
• عناصر تزئینی و نما کاری تحت تاثیر عناصر غربی
• طراحی و ساخت ایوان های عظیم ومرتفع در ورودی ها
• مرکزیت بنا با ستون و سرستون ها
• ساخت بنا هایی به شکل مرتفع که نشانه ای از عظمت و قدرت بود
• استفاده از مصالح دیگری همچون سنگ و سیمان و آهن برای
ساختمان سازی
 تزئینات دوره قاجارمعماری این دوره با تحوالتی در تزئین و دکور بیرونی و داخل ساختمان همراه
بود که برخی از آنها عبارتند از:
• استفاده از هنرهای کاشی کاری هفت رنگ و لعاب های رنگارنگ
• تزئین نمای داخلی با گچ بری و کاشی کاری
• استفاده از آرایه های چوبی در تزئینات داخلی
• به کارگیری شیشه های رنگی

• استفاده از نقاشی های لندن کاری
• به کارگیری نوعی آجر خاص و تزئینی قالبی و تراش مخصوص دوره قاجار
• استفاده از تزئینات آئینه کاری
• تزئین سازه ها با کاشی منقوش و نقش دار
• استفاده از قواره آجر تراش در تزئینات مکان های مذهبی
• رسمی بندی و کاربندی
 بناهای مسکونی دوره قاجارهمانطور که پیش تر نیز اشاره شد ساختمان های مسکونی نیز با تغییراتی
در معماری و سبک ساخت همراه بود .از جمله این تغییرات می توان به این
موارد اشاره کرد:
• طراحی خانه ها با یک اتاق مرکزی ،ایوان با دو ستون در برابر آنها و
اتاق های کوچکی در اطراف اتاق مرکزی
• طراحی و ساخت پالن ها کشیده در امتداد بنا
• استفاده از پنجره های بزرگ و مناسب برای ایجاد چشم اندازی وسیع
• ساخت زیرزمین هایی با طرح های زیبا
• تعبیه حوض خانه
• رواج استفاده از بادگیر ها برای خنک کردن فضای خانه
• طراحی و ساخت ایوان های بلند

• ایجاد پلکان دو طرفه در محور اصلی بنا به منظور زیبایی بنا برای اولین بار
• تبدیل سه دری به دو دری و وارد شدن نور مستقیم به داخل بنا
• ایجاد تنوع و سبکی متفاوت در فضاهای مسکونی
• ساخت سقف های شیب دار و خانه های دارای شیروانی
• ترکیب معماری ایرانی و اروپایی
برخی از بناهای مهم در معماری قاجار
دوره دوم معماری قاجار که از زمان حکومت ناصرالدین شاه بود
الگوبرداری های زیادی از غرب داشت که با معماری ایرانی و شرقی ترکیب
شد .برخی از مکان های مهمی که در این دوره ساخته شده اند عبارتند از:
• تکیه بیگلر بیگی در کرمانشاه
یک عمارت بی نظیر و جذاب که سرتاسر آن با تزئینات گچ بری و کتیبه های
زیبا پوشیده شده است .این تکیه گاه که در زمان قاجا رساخته شده است از
جاذبه های گردشگری و تاریخی مهم این منطقه شمار می رود و بخش های
مختلفی مانند ساختمان اصلی ،مطبخ در ضلع شرقی و ...دارد اما مهم ترین
قسمت این سازه گنبد خانه حسینیه می باشد که در بخش غربی با پلکان
سنگی سه پله ای و یک ایوان بزرگ ساخته شده است.
• مسجد و مدرسه سپهساالر در تهران
این بنای تاریخی که با نام دیگر مدرسه عالی شهید مطهری نیز شناخته
می شود در میدان بهارستان تهران ساخته شده است .سپه ساالر اولین مسجد
شهر در کنار ساختمان مجلس است و شامل مدرسه ای با همین نام هم
می شود .شروع ساخت آن در سال  ۱۲۵۸هجری شمسی توسط میرزا حسین
خان سپه ساالر ،صدراعظم ناصرالدین شاه آغاز شد اما دو سال بعد فوت کرد و
برادرش کار این سازه را به اتمام رساند تا به عنوان یادبودی از او بماند .الگوی
ساخت این مسجد چهار ایوانی بود و برای آن هشت مناره در نظر گرفته شده
است که از آجر ساخته شده اند و نمای آنها با کاشی تزئین شده است اما چنین
تعدادی در معماری مسجدهای ایرانی رایج نیست.
• عمارت ذوالفقاری در زنجان
از دیگر بناهای تاریخی مهم دوران قاجار است که با هنر دست معماران ایرانی
و سبک گوتیک اروپایی تلفیق شده است .یکی از جذاب ترین عمارت های
تاریخی در زنجان به شمار می رود و امروزه از مجموعه بزرگ آن تنها عمارت
بیرونی باقی مانده است که در اواخر دهه  ۱۳۸۰شمسی آن را به اولین موزه
باستان شناسی در زنجان تبدیل کرده اند.
از دیگر بناهای مهم در معماری قاجار می توان به این موارد اشاره کرد:
• کاخ گلستان
• مدرسه آقابزرگ
• تکیه دولت
• دارالفنون
• بازار تهران
• بازار اراک
• نگارستان
• کاخ فرحآباد یا قصر فیروزه (دوشان تپه)
• مسجد سلطانی
• خانه طباطبایی
• خانه بروجردی
• تیمجه امین الدوله
• خانه قدکی تبریز
• خانه گنجهای زاده تبریز
• خانه امیر نظام گروسی تبریز (موزه قاجار)

آگهی
آگهی مزایده
شــهرداری اوز در نظر دارد نســبت به فروش زمین های خود با کاربرید مســکونی واقع در اوز به شــرح جدول ذیل را از
طریق مزایده اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر  10روز از درج آگهی (روز اول آگهی محاســبه
می گردد) جهت اخذ فرم شــرکت در مزایده به واحد مالی شــهرداری مراجعه نمایند .واریز  5درصد قیمت پایه زمین به
شماره حساب  3100002594009بانک ملی مرکزی اوز الزامی است .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنامه مزایده می باشد .متقاضیان می توانند جهت اطالع از وضعیت
و موقعیت زمین همه روزه به واحد کارشناسی شهرداری مراجعه نمایند.
آدرس
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ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﺑﻠﻮار ﺳﻴﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺧﺪﻳﻮي-

5703/96/5

1399/05/21

 275ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

24000000

ﺷﻬﺮك ﻓﺮدوس -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﷲ

5700/96/5

1399/05/21

 350ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

20000000

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺪاﻛﺎر -ﺟﻨﻮب ﺑﺎغ

5231/96/5

1399/05/21

 223/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30000000

ﺑﻠﻮار ﻧﺒﻲ اﻛﺮم)ص( -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﭘﺸﺖ

4506/96/5

1399/05/20

 242/4ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

38000000

ﺟﻨﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎن  18ﻣﺘﺮي -ﻗﻄﻌﻪ 43
ﻧﺎﻣﻲ -ﻗﻄﻌﻪ 128

ﺣﻖ ﺷﻨﺎس -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﺮادي ﻗﻄﻌﻪ 1
ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ -ﻗﻄﻌﻪ 166

شناسه آگهی1142325 :

ﺷﻮرا

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

/1933م الف

مسعود کراماتی
شهردار اوز

آگهی و تجدید آگهی مزایده و مناقصه عمومی شهرداری اردکان

چاپ نوبت دوم1400/3/17 :
چاپ نوبت اول1400/3/9 :
شــهرداری اردکان فارس در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضیان (شــرایط مندرج در اسناد مزایده و مناقصه) دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها به
شهرداری اردکان فارس امور قراردادها مراجعه نمایند.
-1واگذاری اجرای میدان معلم واقع در ورودی کمربندی منابع طبیعی ،شــامل عملیات تخریب آســفالت -بازگشــایی مسیر -اجرای زیرسازی و
آسفالت -اجرای تک لبه و جدول بتنی تا سقف اعتبار معامالت متوسط از طریق تجدید مناقصه عمومی
-2اجاره ماشین آالت از قبیل بیل مکانیکی زنجیری ،بیل بکهو ،لودر ،غلطک و کامیون جهت انجام امور عمرانی شامل :خاک برداری ،حمل و زیرسازی
سطح شهر از طریق تجدید مناقصه
-3تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت ( CNGمدیریت ،نظارت ،نگهداری و بهره برداری) به آدرس انتهای بلوار امام حسین(ع)
ورودی شــهرک شهدا (جاده سپیدان -یاسوج) با شرایط( :کمپرســور مدل  SAFEبا ظرفیت  1000مترمکعب -دو دستگاه دیسپنسر 4 -عدد نازل
سوخت گیری -اتاق کمپرسور -ایستگاه اندازه گیری فشار -ساختمان اداری با زیربنا  65مترمربع) به صورت اجاره به مدت یک سال به شرکتهای
دارای صالحیت بهره برداری واگذار نماید.
-4تجدید مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در شهر اردکان کمربندی شمالی تفکیکی آقای اشک تراب
-5مناقصه اجرای احداث تکمیل کانال های سیل بر و جدول گذاری سطح شهر
تاریخ فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ  1400/3/9لغایت چهارشنبه مورخ  1400/3/26می باشد.تاریخ نهائی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  14روز چهارشنبه  1400/3/26می باشد.تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده ساعت  15روز شنبه مورخ  1400/3/29می باشد.ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ کارشناسی پایه (ذکر شده در اســناد مزایده و مناقصه) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حسابشماره  241111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت ب به شهرداری ارائه شود.
به پیشنهادهای فاقد سپرده؛ سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نماید.پاکت الف :اســناد ،تعیین صالحیت و سوابق ،مشابه پاکت ب :سپرده شــرکت در مزایده و مناقصه ،پاکت ج :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در
فرم ارائه شده شهرداری که به امضای متقاضی رسیده باشد .به پیشنهادات مبهم؛ مشروط؛ مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهت عقد قرارداد  7روز بعد از اعالم شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد.هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده و مناقصه خواهد بود.شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد.سایر اطالعات و جزئیات و مشخصات فنی و مبالغ پایه کارشناسی مربوطه در اسناد مزایده و مناقصه مندرج می گردد.آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رؤیت می باشد.الف
/1928م
شناسه آگهی1141837 :
عبدالمطلب رهنما
شهردار اردکان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف
فرهنگیان و کارکنان دولت بخش زرقان به شماره ثبت  23شناسه ملی
 10530163139شهرستان زرقان استان فارس
تاریخ انتشار1400/3/9 :
به اطالع کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی
ســالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت  17روز دوشنبه مورخ  1400/3/31در محل
سالن معلم شهرستان زرقان تشکیل می گردد .از ســهامداران دعوت می گردد رأس
ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رســانند .ضمنا اعضائی که مایلند حق حضور و رأی
دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1400/3/17به اتفاق
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل شــرکت تعاونی خیابان شهید
مطهری نبش کوچه شــهید رحیمی مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در
مجمع ممنوع است ).ضمنا ساعت  16وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری
مجمع بررسی می گردد-2 .افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های هیئت مدیره
با بازرسان می باشند حداکثر تا تاریخ  1400/3/15جهت ثبت نام به محل شرکت تعاونی
مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
-1ارائه گزارش هیئت مدیره -2ارائه گزارش بازرس -3انتخاب بازرس یا بازرسان
-4انتخاب اعضای هیئت مدیره -5تصویب بودجه ســالیانه -6تصویب وام و تسهیالت
مورد نیاز از بانک ها و مؤسســات اعتباری با اولویت مشارکت اعضا در سرمایه گذاری
-7طرح و تصویب حســاب ســود و زیان و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود ویژه
-8تصویب هزینه های انجام شده از محل اندوخته احتیاطی -9افزایش سرمایه از 75
سهم  15000ریالی به  513904سهم
احمد صانعی
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت و فرهنگیان دولت بخش
زرقان

آگهی فقدان سند مالکیت
بــا عنایت به اینکــه آقای علی اکبر هاشــم پور با تســلیم دو برگ
استشــهادیه محلی مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت
مربوط به موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه انجیرستان
تحت پالک  7521/1واقع در استهبان بخش  13فارس که ذیل دفتر 42
صفحه  269شــماره ثبت  5091به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به
شماره  501540صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است
مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود 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.
 /768م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای سید علی اکبر سید غیبی احدی از ورثه مرحوم
سید ابوالقاسم سید غیبی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه
رزستان و بادامســتان تحت پالک  8961/1واقع در استهبان بخش 13
فارس ذیل دفتر  106صفحــه  218ذیل ثبت  8942که به نام نامبرده
ثبت و سند مالکیت به شماره  178461صادر و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشــود 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
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /767م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه خانم فروغ احمدپناه و نصرت جبلت با تســلیم چهار
برگ استشهادیه محلی مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به موازی دو دانگ مشــاع بدون ثمن اعیانی آن و ثمن اعیانی
از ششــدانگ یکباب خانه (موازی دو دانگ مشــاع بدون ثمن اعیانی
سهمی فروغ احمدپناه و ثمن اعیانی سهمی نصرت جبلت) تحت پالک
 5297/3واقع در استهبان بخش  13فارس ذیل دفتر  207و  72صفحه
 250و  403ذیل ثبت  15788و  6476که به نام نامبردگان ثبت و سند
مالکیت به شــماره  404081و  404082صادر و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس نســبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم 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.
 /770م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی مناقصه

نوبت اول1400/3/9 :
نوبت دوم1400/3/16 :
شــهرداری فراشــبند در نظر دارد مطابق با مصوبه
شماره  4مورخ  1400/3/5شورای اسالمی شهر فراشبند
موضوع حفــظ و نگهداری فضای ســبز خود را به پیمانــکاران واجد
صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای سابقه کاری مرتبط
و گواهینامه صالحیت در رشــته مربوطه هســتند دعوت می گردد
به واحد امور مالی شهرداری فراشــبند مراجعه نمایند .شماره تلفن
تماس واحد امور مالی 07138752418 :داخلی  107واحد مالی -همراه
 09176193529آقای غضنفری (مسئول امور مالی)
توضیحات:
-1شــرکت کنندگان می بایســت گواهی تأیید صالحیت از اداره کار
داشته باشند.
-2شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ  700/000/000ریال به
صورت ضمانت نامه بانکی ،چک تضمین شــده بانکی یا فیش واریزی
وجه نقد به حساب شماره  0105635256008به نام سپرده شهرداری
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه نزد بانک ملی ارائه نماید.
-3به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
-4در صورتی که برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
-5آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی  1400/3/26می باشد.
-6محل تحویل اســناد مناقصه واحد دبیرخانه شــهرداری فراشبند
می باشد.
-7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
-9سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
شناسه آگهی1141857 :
/1924م الف
امور مالی شهرداری فراشبند

در مصرف آب و برق
صرفه جویی کنیم

9

حواد ث
یکشنبه  9خرداد    1400

 18شوال 1442

فوت  173بیمار کووید ۱۹در کشور
 ۷۱۰۷مبتالی جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
 ۱۷۳بیمار کرونا در کشــور جان خود را به دلیل
این بیماری از دست دادند .همچنین در این بازه
زمانی  ۷۱۰۷بیمار جدید در کشور شناسایی شدند.
به گزارش ایسنا ،مرکز روابط عمومی   و اطالع
رســانی وزارت بهداشــت؛ تاکنون سه میلیون و

 ۳۳۷هزار و  ۸۴۸نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۵۰۸
هزار و  ۶۷۲نفــر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و
مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور به ۳
میلیون و  ۸۴۶هزار و ُ ۵۲۰دز رسید.
از روز جمعــه تا دیروز  ۸خــرداد  ۱۴۰۰و بر
اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۷ ،هزار و

 ۱۰۷بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که هزار و  ۶۲نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیماران کووید ۱۹در کشــور به دو
میلیون و  ۸۹۳هزار و  ۲۱۸نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۷۳ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختگان این بیماری بــه  ۷۹هزار و ۷۴۱
نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون دو میلیون  ۴۲۵هزار و ۳۳
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شدهاند.
چهار هــزار و  ۲۹۶نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۱۹میلیون و  ۶۸۷هزار و  ۷۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۱۴ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۱ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

ممنوعیت سفر بین استانی از  ۱۲تا  ۱۷خرداد
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا از
ممنوعیت ســفر بین استانی همزمان با تعطیالت
نیمــه خردادماه و برقراری جرایــم  ۵۰۰هزار تا
یــک میلیــون تومانی بــرای تخلفــات در این
خصوص خبر داد.
به گــزارش ایســنا ،علیرضا رییســی درباره
مصوبات جلسه دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا
که با حضور رییــس جمهور و دیگر اعضا برگزار

شد ،گفت :مصوبهای که در ستاد ملی مورد تایید
قرار گرفت مربوط به ممنوعیت سفر بین استانی
از ســاعت  ۱۲ظهر روز چهارشــنبه  ۱۲خرداد تا
 ۱۲ظهر دوشــنبه  ۱۷خرداد ماه اســت .بنابراین
سفر در این بازه زمانی ممنوع است.
وی گفــت :به دنبــال ممنوعیت تــردد بین
اســتانی اتخاذ شــده ،جرایم یک میلیونی برای
تردد در شهرهای قرمز و  ۵۰۰هزار تومانی برای

شهرهای نارنجی و زرد برقرار است.
رییســی تاکید کرد :این ممنوعیت ســفر بین
همه اســتان ها بدون توجه به رنگ بندی شهرها
است.
وی گفت :سفر کمتر ،تردد کمتر و تجمع کمتر
میتواند در کنترل بیماری موثر باشــد .امیدواریم
مردم مانند همیشــه در این چند روز هم کمک و
حمایت الزم را داشته باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا خبر داد

دستگیری عامالن تبلیغ تقلب در امتحانات نهایی
معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشــاره به
دســتگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایی
در فضــای مجــازی ،از همه دانــش آموزان و
دانشــجویان خواســت به هیچ عنوان فریب این
تبلیغات را نخورند.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ رامین پاشایی
دراینباره گفت :برابر رصدهــای صورت گرفته
در فضــای مجازی اعضای دو بانــد تبلیغ تقلب
و دسیســه در امتحانات نهایــی دانش آموزان و
دانشجویان که در پیام رسان تلگرام و شبکه   های
اجتماعی اینســتاگرام تبلیغــات می   کردند مورد
شناســایی قــرار گرفتند و پس از کســب مجوز
قضایی دســتگیر و جهت انجــام مراحل قانونی
تحویل مقامات ذی صالح شدند.
وی ادامــه داد :اعضای این دو باند در مواجهه
با ادله و سایر شواهد به بزه ارتکابی خود اعتراف
کرده و اذعان داشتند در بسیاری از موارد پس از
دریافت وجه و بیعانه از داوطلبان در ازای شرکت
در امتحانات نهایی آنــان هیچ گونه خدماتی به
آنها ارائه ننموده و با این ترفند از طعمه   های خود
کالهبرداری می   کردند.

ســرهنگ پاشــایی افــزود :هم اکنــون با
راه اندازی کارگروه   های ویژه در پلیس فتا تهران
بزرگ ،استان   ها و ســایر شهرستان   های کشور
نیز با بیــش از  ۱۰۰پایــگاه عملیاتی نظارت و
برخــورد قانونی ،این نوع تخلف و جرایم را رصد
می   کنند .همچنین در این راستا با همکاری ویژه
با دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم رسیدگی
بــا این گونه تخلفات در جریان بوده و در صورت
رویت موارد مشابه و مجرمانه در خصوص دسیسه
و تقلب در جریان امتحانات نهایی دانش آموزان
و دانشــجویان برابر قانون بــا متخلفان برخورد
خواهد شد.
اعــام اســامی   دانش آمــوزان و
دانشجویان متخلف به وزارت آموزش و
پرورش و وزارت علوم
وی ضمن بیان اینکه در هنگام کشــف موارد
مجرمانه در این حوزه ،صورت اسامی   دانش آموزان
و دانشــجویان متخلف نیز بــه نهادهای اجرایی
دو وزارتخانه یاد شده به جهت اعمال برخوردهای
الزم و قانونــی اعــام خواهــد شــد از همــه
دانش آموزان و دانشــجویان خواســت به هیچ

مســافری که از مبدأ تایلند به ایران برگشته
بود ،همراه خود ســه چمدان حاوی  ۲۰۰خزنده
خطرناک داشته است.
بــه گزارش ایســنا ،آوردن حیوانات از مبادی
رســمی ،خود داســتانی دارد؛ زمانی وارد کننده
موجــود زنده را می   آورد آن هم بدون طی فرایند
قانونی و تازه در گمرک به دنبال ثبت ســفارش
یا کد رهگیری بانــک می   گردد و حیوان یا تلف
می   شود یا صاحب کاال با وساطت مراجع ذیربط
و اخذ تعهد محموله را ترخیص می   کند.
اما ماجرای حیوانات محدود به مســیر قانونی
نیســت و گاهی مسافران هم در بار خود از سایر
کشــورها حیوان می   آورند یا می   خواهند از کشور
خــارج کنند که این خالف قانون اســت و حتی
در جزیــی ترین مورد بایــد فرایند خاص خود را
طی کند.
در تازه ترین کشفیات صورت گرفته از سوی

عنوان فریب این تبلیغات را نخورند.
معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد:
خانواده   ها می   بایست با توجه به اینکه ارتکاب این
اعمال مجرمانه و متخلفانه بعضا از سوی فرزندان
آنها به صــورت مخفیانه صورت می   گیرد ضمن
راهنمایی فرزندان نظارت مســتمر و دائمی   را بر
نحــوه فعالیت   های تحصیلــی و امتحانات آنان
داشته باشند.
براســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس
فتا ،این مقام مسئول به عموم مردم توصیه کرد:
در صورت مشــاهده موارد مشــکوک می   توانند
موضوع را از طریق ســایت رســمی   پلیس فتا به
نشــانی  Cyberpolice.irو یا شماره تلفن
 ۰۹۶۳۸۰به جهــت برخورد قانونی با متخلفان و
مجرمان به پلیس فتا منعکس نمایند.

فــوری کاال به کشــور مبــدا در اولین فرصت
اخذ شود.
به گفته وی ،با هماهنگی   های صورت گرفته
با مقام قضایی ،محمولــه غیرقانونی خزندگان با
مســئولیت و تعهد خود مســافر و تا بازگرداندن
به مبدأ در انبارهای گمرک نگهداری می   شوند و
حق ورود به کشور را نخواهند داشت تا در اولین
فرصت مجددا به تایلند برگردانده شوند.
به هر صــورت ورود و یا خــروج حیوانات و
گونه   های خــاص آن نمی   توانــد کامال محدود
به مبادی رســمی   یا مواردی مانند مسافران باشد
و ممکن اســت از کانال غیر رســمی   نیز صورت
بگیرد ،ولی هر آنچه از مبادی رســمی   قرار است
وارد یا صادر شود باید با طی فرایند تجاری و اخذ
مجوزهــای الزم باشــد و از کانال کاالی همراه
مســافر که می   تواند هر نفــر  ۳۰کیلو بار همراه
داشته باشد ،امکانپذیر نیست.

بین الملل

کشف اجساد بیش از  ۷۰نفر از سرنشینان یک قایق
در نیجریه

مقامات نیجریه از کشــف اجساد بیش از  ۷۰تن از سرنشینان یک قایق
در آب   های این کشور خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،در پی حادثه واژگونی یک قایق که روز چهارشنبه در
ایالت "کبی" در نیجریه رخ داد تاکنون اجساد بیش از  ۷۰قربانی این حادثه
پیدا شده است.
بنابر اعالم ســخنگوی فرماندار ایالت کبی تاکنون  ۷۶جسد پیدا شده و
 ۲۲نفــر دیگر نیز نجات پیدا کرده انــد .همچنین غواصان در تالش برای
یافتن اجساد دیگر قربانیان این حادثه هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،گفته شده این قایق چوبی
بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰سرنشین داشته است.

فارس

دستگيري  51اراذل و اوباش در فارس

فرمانده انتظامي اســتان از اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش و دستگیری
 51نفر از مخالن نظم و امنیت عمومی   در سطح استان خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :طرح برخورد با اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت عمومی   با
محوریت پلیس امنیت عمومی   و مشارکت سایر یگان   های انتظامی   طی  2روز
در سطح استان فارس اجرایی شد.
وی افــزود :با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیســی و شناســایی افراد مخل
نظــم و امنیــت عمومــی ،در ایــن راســتا  51اراذل و اوباش بــا هماهنگی
مقام قضایی دســتگیر و تعدادی اسلحه شکاری و سالح سرد نیز در بازرسی از
مخفیگاه آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی   استان فارس با بیان اینکه افراد دستگیر شده ضمن تشکیل
پرونده به مرجع قضایی معرفی شــدند ،گفت :برابر هماهنگي   ها و تعامل ايجاد
شــده با دستگاه قضایی ،برخورد قانوني و شديد در انتظار مخالن نظم و امنيت
جامعه خواهد بود.

کالهبرداری
به بهانه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی

رئیس پلیس فتا استان از دستگیری فردی خبر داد که با درج آگهی دروغین
در سایتهای واسطهگر اقدام به کالهبرداری از شهروندان می   کرد.
سرهنگ حشــمت ســلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد 2 :نفر از شــهروندان با مراجعه به پليس فتا اظهار داشــتند در سايت
ديوار با مشــاهده آگهی فروش لوازم بهداشــتی و آرایشــی مبلغ  100میلیون
ریــال بابت بيعانه پرداخت و پــس از دریافت وجه فرد مذكــور دیگر جوابگو
تمــاس تلفن نبوده اســت كه بررســي موضوع در دســتور کار کارشناســان
قرار گرفت.
وي ادامه داد :کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصي موفق شدند
متهم را شناسايي و وي را در يكي از محلههاي شيراز دستگير كنند.
رئیس پلیس فتا اســتان تصريح كرد :در بررســیهای بیشتر مشخص شد
متهم با درج آگهیهای دروغین در ســایتهای واسطه گر مبلغ  3میلیارد ریال
از  14نفر دیگر کالهبرداری کرده است.
سرهنگ ســليماني تصريح كرد :متهم در اظهارات خود هدف از این کار را
کســب درآمد بیان داشــت و در ادامه صحبتهای خود به این نکته اشاره كرد
که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی
اعتماد نابجا ،اقدام به واریز وجه به عنوان پیش پرداخت میکنند.
اين مقــام انتظامي با بيان اينكه کاربران هرگز فریــب اینگونه آگهیها را
نخورنــد و تا زمــان دریافت کاال و یا انجام خدمات از طــرف فرد درج کننده
آگهی مبلغ یا مبالغی را واریز نکنند ،از شهروندان خواست در صورت برخورد با
هرگونه مورد مشــکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی
 www.cyberpolice.irو یا با شــماره تلفن  096380با کارشناسان ما
در میان بگذارند.

وقوع آتش سوزی
در آرامستان تاریخی دارالسالم شیراز

 ۳چمدان یک مسافر پر از مار ،مارمولک ،رتیل و !...
گمرک ،در موردی عجیب یک مسافر که از مبدأ
تایلند وارد کشور شده بود همراه خود تعداد زیادی
مار ،مارمولک ،الک پشــت ،عقرب و رتیل آورده
بوده که توســط گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)
از چمدان مسافری که از تایلند و از مسیر امارات
وارد شــده بود ،کشــف شــد که پرواز ورودی
از امــارات بوده و مســافر از مبدأ اولیــه تایلند،
سه چمدان حاوی  ۳۵بسته که در آن  200خزنده
بــه وزن  13کیلوگرم قرار داشــت ،همراه خود
آورده است.
در ایــن رابطه لطیفی  -ســخنگوی گمرک
ایران -توضیحات بیشتری ارائه کرده و گفته که
با پیگیری   های گمرک ،قرنطینه حیوانی مســتقر
در فــرودگاه امام خمینی (ره) ورود این خزندگان
غیرقانونــی را بــه دالیل فنی و احتمال شــیوع
بیماری مجاز ندانســت و مقام قضایی نیز اعالم
کرد تا از صاحب کاال تعهدی مبنی بر بازگرداندن
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وقوع سانحه رانندگی مرگبار در پاکستان

رســانه   های محلی در پاکســتان اعــام کردند :در حادثــه واژگونی
یک دســتگاه ون در این کشــور دست  کم  ۹تن کشــته و تعدادی دیگر
مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،رسانه   های محلی پاکستان دیروز (شنبه) در گزارشی
اعالم کردند :در پی ســقوط یک دســتگاه ون به گــودال آبی در منطقه
مظفرآباد ،دست کم  ۹تن کشته و  ۱۶نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
پلیس اعالم کرده اســت که در میان قربانیان این حادثه سه کودک نیز
بوده اند و مصدومین به بیمارستان منتقل شده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،وقوع سوانح جاده ای در
پاکســتان به دلیل وضعیت نامناســب جاده   ها ،ناایمن بودن وسایل نقلیه و
عدم رعایت قوانین رانندگی متداول است.

ایســنا :رئیس ســازمان آرامســتانهای شــهرداری شــیراز ،خبــر وقوع
آتش سوزی در آرامســتان تاریخی دارالسالم را تائید و خاطرنشان کرد که این
آتش سوزی به ســرعت خاموش شده و هیچ آسیبی به سنگ قبرهای تاریخی
نرسیده است.
علی پارســازاد ،رئیس ســازمان آرامستانهای شهرداری شــیراز در مورد
وقوع یک فقره آتش ســوزی در دارالســام ،به ایسنا گفت :محوطه آرامستان
دارالسالم ،مملو از علفهای خودرو بوده و همه ساله ،با هدف پیشگیری از بروز
مشکل ،توسط شهرداری کار جمعآوری این علوفه انجام میشود.
پارســازاد گفت :امســال هم کل گیاهان و علوفه خشک شده این محوطه
جمــع آوری و در نقطــهای با هدف جابه جایی ،دپو شــده بود که متاســفانه،
دچار آتش ســوزی شــد اما با حضور به موقع عوامل آتش نشانی ،از گسترش
آتش سوزی پیشگیری شد.
پارســازاد تاکید کرد که این آتش ســوزی به هیچ یک از ســنگهای قبر
تاریخی موجود در گورستان دارالسالم ،آسیبی وارد نکرده است.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری شیراز ،تاکید کرد که به دلیل وجود
ســنگ قبرهای تاریخی ارزشمند در این محوطه ،امکان سمپاشی برای مبارزه
با رشــد علوفه وجود ندارد و همه ســاله ،اردیبهشــت ماه ،علوفه خشک شده
جمع آوری میشود.
پارســازاد با اشاره به حضور یک نگهبان مســتقر در این آرامستان و قبول
اینکه حفاظت از این اماکن قانونا بر عهده شهرداری است ،اعالم کرد که برای
نصب دوربین نظارت تصویری در حال پیگیری هستیم و طرحهای مطلوبی در
حوزه گردشگری برای این آرامستان ،در دست طراحی است.
به گزارش ایسنا ،هفته گذشــته ،گورستان دارالسالم که پیشینهای بیش از
هزار ســاله داشته و شهرداری نیز طرح احیای آن را از حدود یک دهه قبل ،در
دستور کار قرار داده بود و هنوز این طرح تکمیل نشده است ،دچار آتش سوزی
شد و تاکنون هیچ خبری از آن رسانهای نشده است.

توقیف  4دستگاه موتور سنگین قاچاق میلیاردی
در الرستان

کشف كنند.
فرمانده انتظامی   ممســنی با بيان اينكه کارشناســان ارزش کاالی قاچاق
کشف شده را  8میلیارد ریال برآورد کردند ،عنوان داشت :در این راستا یک نفر
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

کشف گازوئیل قاچاق در اقلید

فرمانده انتظامی   اقلید از کشــف  8هزار و  400لیتر ســوخت قاچاق از نوع
گازوئیل در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ مراد صارمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان كرد:
در پی اطالعات واصله مبنی بر قاچاق ســوخت توسط یک دستگاه كاميون در
محور اقلید-یزد ،بررســي موضوع در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی قرار
گرفت.
وي افــزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقــام قضایی به محور
مورد نظر اعزام و با برپايي تور ايســت و بازرسي موفق شدند كاميون مذكور را
شناسايي و توقيف كنند.
فرمانده انتظامی   اقلید با اشــاره به اينكه در بازرســي از اين كاميون  8هزار
و  400ليتر ســوخت قاچاق از نوع گازوئيل كشــف شد ،گفت :در اين خصوص
راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شد.

كشف خودرو سرقتي در فراشبند

فرمانده انتظامي شهرســتان فراشــبند از كشــف خودرو ســرقتي در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ كرامتاله برومندي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :مامــوران انتظامي فراشــبند هنگام بررســي خودروهاي عبوري
به يك ســواري پرايد مشكوك شــدند و با عالئم هشدار دهنده دستور ايست
را صادر كردند اما راننده پراید بدون توجه به هشــدار پلیس اقدام به فرار کرد.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي با اقدامات
فني و تخصصي موفق شــدند خودرو پرايد را توقيف و راننده و سرنشين را نيز
دستگير كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان فراشبند با بيان اينكه در استعالم اوليه از سامانه
پليس آگاهي مشــخص شد خودرو داراي سابقه سرقت از فيروزآباد دارد ،گفت:
متهمان براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شدند.

زلزله  5ريشتري بابامنير را لرزاند

در زلزله  5ريشــتري بامداد دیروز در روســتاي بابامنير از توابع شهرستان
ممســني ،پلیس عالوه بر اشــراف اطالعاتی ،انتظامی ،امنیتی و روان سازی
ترافیک به همراه سایر دستگاه   های امداد رسان به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســاعت  1و  5دقیقه بامداد دیروز
زميــن لرزه اي به بزرگي  5ريشــتر در عمق  10كيلومتــري زمين و موقعيت
طــول جغرافیایی  50.91و عرض جغرافیایی  29.99روســتاي بابامنير از توابع
شهرستان ممسني را لرزاند.
گفتني اســت خوشبختانه گزارشي در خصوص تخريب و يا خسارت در اين
خصوص گزارش نشــده و در صورت بروز هرگونه حوادث طبيعي پليس استان
فارس آمادگي دارد با ســاير ارگانهاي خدماترســان همكاري صد در صدي
داشته باشد.

كشف بيش از  47كيلو ترياك در داراب

فرمانده انتظامي داراب از كشــف  47كيلو و  500گرم ترياك در بازرسي از
سواري پرايد خبر داد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران انتظامي پاســگاه فورگ داراب حين گشــت زني در محورهاي
مواصالتي ،به يك خودرو پرايد كه از بندرعباس به سمت شيراز در حال حركت
بود مشكوك شدند و دستور ايست دادند اما راننده بدون توجه به هشدار پلیس
اقدام به فرار کرد.
وي بــا بيان اينكه پس از طي مســافتي تعقيب و گريز راننده و سرنشــين
خودرو را رها و متواري شــدند ،گفت :در بازرسي از اين سواري  47كيلو و 500
گرم ترياك كشف شد و تالش براي شناسایی و دستگیری قاچاقچيان متواري
ادامه دارد.

کشف  700هزار نخ سیگار قاچاق در فسا

فرمانده انتظامی   فســا از کشــف  700هزار نخ ســیگار خارجــي قاچاق و
دستگيري  3نفر در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال و ارز ،ماموران انتظامي فسا با اقدامات
فني و تخصصي از دپو ســيگار خارجي قاچاق در دو انبار مطلع شدند و بررسي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :مامــوران انتظامــي پــس از هماهنگــي بــا مقــام قضایی
به محلهاي مذكور اعزام و در بازرسي از آن دو انبار موفق شدند  700هزار نخ
سيگار خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامی   فســا با اشــاره به اينكه كارشناســان ارزش ســيگارهاي
مکشــوفه را یک میلیارد و  580میلیون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت:
در اين خصوص  3نفر دســتگير و براي انجام مراحــل قانوني تحويل مراجع
قضایی شدند.

فرمانده انتظامي الرســتان از توقيف  4دستگاه موتورسيكلت سنگين قاچاق
بــه ارزش  20ميليارد ريال در عمليــات ماموران پلیس امنيــت عمومي اين
فرمانده انتظامی   مرودشــت از دستگیری ســارق اماکن خصوصی و كشف
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگــو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،در  14فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
تشــريح اين خبر بيان كرد :در راســتای مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ماموران
پلیــس امنیت عمومی   الرســتان با اقدامــات فني و تخصصــي از نگهداری داشت :در پي وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصي در حوزه استحفاظی
 4دســتگاه موتورسیکلت قاچاق در  2منزل مسكوني در يكي از محلههاي اين بخش ســیدان ،موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار مامــوران انتظامی
   قرار گرفت.
شهرستان مطلع شدند و بررسي موضوع در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران با بررســی صحنههای سرقت و شیوه و شگرد سارقان
وي افــزود :ماموران انتظامی   با هماهنگــي مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكانها موفق شدند  4دستگاه موتورسيکلت سنگین موفق شــدند در اين خصوص يك نفر سارق سابقهدار را شناسايي و وي را در
مخفيگاهش دستگير كنند.
خارجي قاچاق و فاقد هرگونه مجوز را كشف كنند.
فرمانــده انتظامی   مرودشــت بــا بيان اينكــه متهم در بازجویــی فنی به
فرمانده انتظامي الرستان با اشاره به دستگيري يک نفر متهم در اين رابطه
و معرفي وي به مراجع قضایی ،گفت :کارشناســان ارزش موتورســيکلتهاي  14فقره سرقت از اماکن خصوصی اقرار کرد ،گفت :متهم پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.
مكشوفه را  20ميليارد ريال برآورد کردند.

اعتراف سارق اماکن خصوصی به  14فقره سرقت

کشف محموله  8میلیاردی قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی   ممسنی از کشــف یک محموله کاالی قاچاق به ارزش 8
میلیارد ریال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین تشــدید نظارت بر
محورهای مواصالتی ،ماموران انتظامی   ممســني هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری به یک دســتگاه کامیون مشکوک شدند و آن را بررسی بیشتر متوقف
کردند.
وي افــزود :مامــوران انتظامي موفق شــدند در بازرســی از اين کامیون
 2دســتگاه ســونوگرافی خارجــي قاچاق و فاقــد هرگونه مجــوز گمرکی را

رودخانه تنگ براق قربانی گرفت

فرمانده انتظامي شهرســتان اقليد از غرق شدن جواني  20ساله در رودخانه
تنگ براق خبر داد.
سرهنگ مراد صارمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد:
در پي دریافــت خبري از مرکز فوریتهای پلیســی  110مبنی بر وقوع غرق
شــدگی در رودخانه تنگ براق ،بالفاصله ماموران جهت بررســي موضوع به
محل مورد نظر اعزام شدند.
وي اظهار كرد :با حضور ماموران در محل مشــخص شد جوانی مذکر 20
ســاله هنگام شنا كردن به دليل آشــنا نبودن به فنون شنا دچار غرق شدگي و
فوت كرده است.
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بی نیازی صنایع از آب زایندهرود با انتقال آب از خلیجفارس به اصفهان
حبیب صادقی  /اصفهان
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت :انتقال آب از خلیجفارس
با مشارکت شــرکتهای بزرگ و صنعتی استان اصفهان همچون
شــرکت فوالد مبارکه آغاز شده و امید میرود با اجرای این پروژه،
برداشت آب از زایندهرود به صفر برسد.
احمد سعیدبخش در گفتوگو با خبرنگار فوالد با بیان این مطلب
افــزود :یکی از الزامات مهم برای اســتان اصفهــان بهعنوان یک
اســتان صنعتی و دارای پتانسیل باال در این حوزه ،تأمین آب است؛
چراکه متأسفانه کاهش نزوالت جوی طی سالهای اخیر ،همچنین
توسعه برداشــتهای بیرویه از منابع آبی و کاهش سطح آبهای
زیرزمینی ،سبب شــده تا در تأمین آب دچار مشکل شویم که باید
تدبیری برای آن اندیشید.
وی ادامه داد :در این شرایط نمیتوان دست روی دست گذاشت
و منتظــر ماند که چه اتفاقی خواهد افتاد ،زیرا وضعیت در خصوص
تأمین آب ،هر روز وخیمتر و بحرانیتر خواهد شد.
وی گفت :با در نظر گرفتن صنایع مختلف در اصفهان و پتانسیل
موجود و از ســوی دیگــر عدم امکان تأمین آب در داخل اســتان
اصفهان ،نگاهی فرا  اســتانی به این امر نیاز بود و باید اقدام اساسی
انجام میگرفت که این مهم چیــزی جز انتقال آب خلیجفارس به
استان اصفهان نبود.
به گفته معاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکه ،متأســفانه با
عملکردهایی که اســتانهای همجــوار اصفهــان (چهارمحال و
بختیاری و خوزســتان) در ســالهای اخیر داشتند ،رویه قبلی ورود
آب به زایندهرود به هم خورد و جلوی ورود آب به اســتان اصفهان
گرفته شد تا در نهایت این بحران کمآبی در اصفهان به وجود آمد.
البته همانگونه که اشــاره کردم ،کم شدن میزان بارشها نیز مزید
بر علت و بحران کمآبی استان شد.
پنج گزینه برای انتقال آب از خلیجفارس
سعیدبخش ادامه داد :پروژهای که در سطح ملی برای استانها و
صنایع شرق کشور در نظر گرفته شد ،پروژه انتقال آب از خلیجفارس
و شــیرین کردن آب توسط آبشــیرینکنها و در نهایت بازگشت
شــورابه به دریا بود که فاز اول آن اجرایی شــد و آب خلیجفارس
به اســتان یزد (چادرملو) و استان کرمان (گل گهر سیرجان و مس
سرچشمه) رسید.
معاون توسعه شــرکت فوالد مبارکه در ادامه سخنانش از وجود
 5گزینه برای انتقال آب از خلیجفارس به اســتان اصفهان خبر داد
و اظهــار کرد :در نهایت یکی از ایــن  5گزینه بهعنوان گزینه برتر
انتخاب شــد؛ به این شــکل که ما نیز از همان کریدوری که آب را
به استانهای جنوب شرقی و شرق کشور (یزد و کرمان) میرساند
اســتفاده می کنیم و البته در یک جایی از مسیر ،راه جدا می شود و
آب به اصفهان می رسد.
ســعیدبخش میزان برداشت آب یا همان تأمین آب برای استان
اصفهان را  200میلیون مترمکعب در ســال اعالم کرد و گفت :این
عدد طبق برآورد انجامشــده و مطالعات صورتگرفته برای صنایع
استان اصفهان به دست آمده است.
تشکیل شرکت تأمین آب اصفهان با مشارکت باالی
فوالد مبارکه
وی افــزود :به همین منظور شــرکتی به نام تأمین آب اســتان
اصفهان تشــکیل شد .شــرکت فوالد مبارکه ،شــرکت ذوبآهن
اصفهان ،پاالیشــگاه اصفهان ،اتاق بازرگانی اصفهان ،شــهرداری
اصفهان و برخی دیگر از شــرکتهای فعــال در اصفهان از  جمله
نیروگاه در ایجاد این شرکت مشارکت کردند .البته در این مشارکت،
شرکت فوالد مبارکه دو برابر ســایرین سرمایهگذاری کرده است؛
در واقع شــرکت فوالد مبارکه  29درصد ســهام این شرکت را در
اختیار دارد.
به گفتــه وی ،هزینه اجرایی این پروژه حــدود  36هزار میلیارد
تومــان خواهد بود که امیدواریم این پروژه ظرف مدت  5ســال به
بهرهبرداری برســد .میزان اشتغالزایی این پروژه برای زمان اجرا و

طول بهرهبرداری در  5ســال حدود  14هزار نفر تخمین زده شــده
است.
سعیدبخش افزود :با اجرایی شدن این پروژه و در کنار آن انتقال
آب از تونل ســوم کوهرنگ (این دو پروژه مکمل یکدیگر هستند)
مشــکالت کمآبی اســتان تا حدود زیادی رفع خواهد شد ،زیرا آب
خلیجفارس به مصرف صنایع خواهد رسید.
همچنیــن با انجام پروژه انتقال آب از تونل ســوم کوهرنگ به
زایندهرود بهصورت دائمی   نیاز صنایع کشــاورزی و اســتان به آب
تأمین خواهد شد.
وی اضافه کرد :با اجرای پروژه انتقال آب خلیجفارس به اصفهان،
برداشت صنایع از زایندهرود تقریبا صفر خواهد شد.
هزینه  500میلیــارد تومانی برای انتقال آب از تونل
سوم کوهرنگ
معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکه افزود :پروژه انتقال آب از
تونل ســوم کوهرنگ در حال انجام اســت و دائما رصد میشــود.
همچنیــن تاکنون هزینهای در حدود  270میلیــارد تومان از 500
میلیارد تومان برای تونل ســوم کوهرنگ پرداخت شده و امیدواریم
این پروژه هرچه زودتر وارد مدار شود و به بهرهبرداری برسد.
سعیدبخش ادامه داد :از سوی دیگر پروژه انتقال آب از خلیجفارس
به استان اصفهان نیز شروع شده و با پیگیری و حمایتی که از سوی
مقامات اســتانی میشود ،امیدواریم زودتر وارد فاز عملیاتی گردد تا
بتوانیم طبق برنامه زمانبندی که برای آن پیشبینیشــده ،انتقال
آب انجام شود.
به گفته وی ،شــرکت فوالد مبارکه از سالهای گذشته در این
اندیشــه بود که میزان برداشتهای آب از زایندهرود را کاهش دهد.
بر این اساس نیز پروسه استفاده آب در داخل کارخانه و بهینهسازی
را در پیــش گرفت .همچنین تصمیم گرفته شــد تا بازچرخانی آب
افزایش یابد و در کنار آن از پســابهای شــهری اســتفاده کند.
بنابراین ســرمایهگذاریهایی در شهرســتانهای اطراف انجام داد
و طی قراردادهایی که با شــرکت آبفای اصفهان به امضا رســاند،
هزینههایی برای تشــکیل شــبکههای فاضالب شهری و احداث
شبکههای فاضالب شهری شهرستانهای اطراف پرداخت کرد؛ از
طرف دیگر ایجاد خطوط لوله تصفیهخانه برای انتقال این پسابها
به شرکت فوالد مبارکه انجام شد.
وی افزود :لولهکشــی برای انتقال پساب به فوالد مبارکه انجام
گرفت و از یک ســال پیش این پروژه به بهرهبرداری رسیده است.
در واقع بسیاری از پســابهای شهری به فوالد مبارکه انتقال پیدا
کرده است.
استفاده از پسابهای شهری
سعیدبخش با اشاره به اینکه  3تصفیهخانه در داخل فوالد مبارکه

آگهی حصر وراثت
آقای حمیدرضا رســولی پور فرزند حســین دارای شناسنامه شماره
 2520091861متولد  1373به شــرح دادخواست به کالسه  1400-40ح
ش رونیز از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمد رســولی فرزند درویش به شماره
شناســنامه  17در تاریخ  1378/8/7در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2رسول رسولی پور به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -3رضا رسولی پور به شماره شناســنامه  9صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -4احد رسولی پور به شماره شناســنامه  19صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -5حسین رسولی پور به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -6جواد رســولی پور به شماره شناسنامه  40صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -7منیژه رســولی پور به شــماره شناســنامه  847صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -8خدیجه رســولی پور به شــماره شناســنامه  49صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -9عصمت رســولی پور به شماره شناســنامه  622صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -10مدینه رسولی پور به شماره شناسنامه  15صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -11پروین رسولی پور به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -12زهرا رســولی پور به شــماره شناســنامه  623صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -13مرضیه رسولی پور به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -14رحمت حاجی احمدی شمس آبادی به شماره شناسنامه  15صادره
از حوزه استهبان مادر متوفی
 -15گل اندام کریم خانی به شــماره شناســنامه  19صادره از حوزه
استهبان همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص 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.
 /769م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

احداث شــده است در ادامه افزود :با اســتفاده از این تصفیهخانهها،
پسابها به آب قابلاســتفاده برای صنعت تبدیل خواهند شد؛ این
پروژه در حال تکمیل اســت و بهزودی تصفیهخانه شماره  3نیز که
بسیار پیشرفته است و از سیســتم  UFاستفاده میکند ،وارد مدار
بهرهبرداری خواهد شد.
معاون توســعه شرکت فوالد مبارکه ابراز امیدواری کرد که با به
ثمر رسیدن مجموع این پروژهها ،شرکت فوالد مبارکه از نظر تأمین
آب دغدغه نداشته باشد.
وی افــزود :اکنون فوالد مبارکــه از لحاظ مصرف بهینه آب در
صنایع فوالدی جهان یک بنچ مارک است و مقام اول را دارد ،زیرا
حداقــل مصرف آب موردنیاز برای تولید در فوالد مبارکه اســتفاده
میشــود .این امر تداوم خواهد داشــت و ســعی ما بر این است تا
مطالعات و کوشــشها برای اســتفاده کمتر آب برای چرخه تولید
فوالد را جلو ببریم و روزبهروز نتایج بهتری حاصل کنیم.
به گفته وی ،هدف مجموعه اقدامات یادشده جلوگیری از آسیب
رســیدن به محیطزیست و به حداقل رســاندن میزان برداشت آب
شــرکت فوالد مبارکه از زایندهرود اســت .امید مــیرود با به ثمر
رسیدن پروژههای یادشده برداشــت از زایندهرود به صفر برسد که
البته دور از ذهن نیســت و اتفاق خواهد افتاد .در   واقع پروژه انتقال
آب از خلیجفارس این امر را محقق خواهد کرد.
طرح توســعهای جدید برای فــوالد مبارکه تعریف
نشده است
ســعیدبخش افزود :در شــرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا طرح
توســعهای جدیدی در دســت اقدام نیســت و دلیل آن دغدغهای
اســت که برای کمبود آب و مسائل زیســتمحیطی وجود دارد و
جزو اســتراتژیهای شــرکت فوالد مبارکه اســت؛ در   واقع تمام
تالش شــرکت فوالد مبارکه بر این اســت که از رسیدن آسیب به
محیطزیســت و یا منابع آبی کشــور خودداری کنــد تا مردم دچار
بحران نشوند.
وی ادامه داد :اگر واحدی جدید در حال احداث اســت ،در جهت
تکمیل پروژههای قبلی اســت .برای مثال ماشــین ریختهگری 5
راهاندازی شد تا با راهاندازی واحد نورد گرم  2و در ادامه پروژه واحد
شــهید خرازی بتوانیم محصوالت جدید تولید کنیم .به این شــکل
که اســلب تولیدی ماشین  5ریختهگری به واحد نورد گرم  2رفته و
ورقهایی تولید شود که مورد استفاده صنایع نفت ،کشتیسازی و ...
است .چراکه در شرایط فعلی ورق موردنیاز این صنایع از خارج کشور
وارد شده و ارزبری به همراه دارد .بنابراین با احداث نورد گرم  2هم
شــاهد جلوگیری از خروج ارز خواهیم بود و هم اینکه میتوانیم نیاز
صنایع داخلی را برطرف کنیم ،ضمن اینکه از خام فروشــی تختال
ماشین  5ریختهگری نیز جلوگیری خواهد شد.

سرمایه گذاری  ۱۰میلیارد دالری
آلمان در فناوریهای هیدروژن

آگهی مناقصه عمومی /1400-02م
نوبت اول1400/3/2 :
نوبت دوم1400/3/9 :
شهرداری صغاد به استناد مصوبه شورای اسالمی
شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری و
فعالیت های قابل واگذاری خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
به بخش خصوصی به صورت مدیریت پیمان اقدام نماید لذا از کلیه
شــرکت های خدماتی دارای صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :فارس ،آباده ،شهر صغاد ،میدان
شهید میری ،امور مالی مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
-1مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
-2مبلغ برآورد اولیه 2/055/000/000 :ریــال ماهیانه و 24/660/000/000
ریال سالیانه
-3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :سپرده  5درصد قیمت برآورد
اولیه ســالیانه معــادل  1/233/000/000ریال به صــورت وجه نقد و یا
ضمانت نامه بانکی می باشد.
-4برندگان اول تا ســوم مناقصه در صورتی که به هر دلیلی حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
-5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
-6ضمنــ ًا در صــورت نیــاز بــه اطالعات بیشــتر شــماره تلفن
 071-44392400آماده پاسخگویی می باشد.
-7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در
روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
-8تاریخ بازگشــایی حداکثــر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تســلیم
پیشنهادات می باشد.
-9مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
-10هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-11شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شناسه آگهی1136924 :
/1620م الف

آلمان با هدف تبدیل شدن به لیدر جهانی در عرصه
فناوری های هیدروژن ،حــدود  ۱۰میلیارد دالر بودجه
فــدرال و ایالتی بــرای تامین مالی  ۶۲پــروژه عظیم
هیدروژن اختصاص خواهد داد.
به گزارش ایســنا ،آلمان  ۹.۷۲میلیارد دالر (هشت
میلیارد یــورو) برای  ۶۲پــروژه ای فراهم می کند که
برای کاهــش آالیندگی در بخش هــای حمل و نقل،
فوالدسازی و شیمیایی انتخاب کرده است.
پیتر آلتمایر ،وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد آلمان می
خواهد به لیدر جهانی در فناوری هیدروژن تبدیل شود و
سرمایه گذاری که امروز اعالم شد گامی به سوی کربن
خنثــی کردن اقتصاد آلمان اســت .وی در ادامه افزود:
آلمان با اســتفاده از هیدروژن می تواند مانع از انتشــار
ســاالنه میلیون ها تن دی اکسید کربن از سوی صنایع
فوالدسازی و شیمیایی شود.
آندریــاس شــوئر ،وزیر حمــل و نقــل آلمان هم
گفت :مــا آلمان را بــه یک کشــور هیدروژنی تبدیل
مــی کنیم .مجموعــا  ۹۵درصد از ترافیــک جاده ای
همچنان به سوخت های فســیلی وابسته است بنابراین
آلمــان باید وســایل حمــل و نقل را بــه انرژی های
تجدیدپذیر متکی کند .ما باید فورا تغییر به سمت حمل
و نقل دوســتدار محیط زیســت را ترویج کنیم و چنین
هدفی را دنبال می کنیم.
وزارت انرژی آلمان بر  ۵۰پروژه شامل برنامه هایی
برای بیش از دو گیگاوات ظرفیت الکترولیز برای تولید
هیدروژن ســبز نظارت خواهد کرد .ایــن دو گیگاوات
معادل  ۴۰درصد از هدف پنج گیگاواتی در اســتراتژی
هیدروژن آلمان تا سال  ۲۰۳۰است .وزارت حمل و نقل
تامیــن مالی  ۱۲پروژه دیگر را در بخش حمل و نقل را
برعهده می گیرد که شامل توسعه و تولید سیستم های
ســلول ســوختی و خودروها نظیر خودروهای سواری،
کامیونها و خودروهای شهرداری است.

شرط بهبود اوضاع اقتصادی در  ۴سال آینده
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یک کارشــناس اقتصادی گفت :اگر در حوزههای سیاســی ،اجتماعی ،اقتصــادی و  ...اصالحات
ساختاری صورت نگیرد ،نمیتوان انتظاری از تغییر وضعیت کنونی داشت.
کامران ندری در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی
است ،گفت :در حوزه قوانین کشــور ،مشکالت زیادی وجود دارد و در طول سالهای گذشته مجلس
تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی از آنها در بودجه سنواتی هم وجود
ندارد و به این قوانین ،فرا بودجهای گفته میشود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد.
وی افزود :البته دولت میتواند با شناســایی این موارد و ارائه الیحه ،چالشهای قانونی را رفع کند.
خیلی از قوانین در کشــور چون قوانین پولی و بانکی بروز رســانی نشدهاند .قوه قضائیه آشنایی بسیار
پایینی به مسائل اقتصادی دارد و دادگاههای تخصصی در این زمینه وجود ندارد.
کارشــناس اقتصادی ادامه داد :نظام مالیاتی کشور از بسیاری از نظامهای مالیاتی پیشرفته در دنیا
عقب است و در حوزه شناســایی مودیان مالیاتی ،محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان
مالیاتی با مشــکل مواجه است .همچنین ،نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانهها نیز مشکالتی
دارد و کسانی که نباید یارانه دریافت کنند ،به آنها داده میشود و بالعکس .عالوه براین ،میزان یارانه
دریافتی هم مشکالت یارانه بگیران را رفع نمیکند.
برخی بانکها منحل شوند
ندری با اشــاره به مشــکالت نظام بانکی کشــور گفت :یکســری از بانکها باید منحل شوند و
بانکهای کشــور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا اجرای آنها توســط مدیران و کارکنان باید
اصالح شود زیرا برخی مدیران بانکی از مدیریت حرفهای دور هستند.
وی ادامه داد :بخش کشــاورزی هم با مشکالت عدیدهای روبرو است و به صورت اصولی توسعه
پیدا نکرده که مصرف منابع و آب در این حوزه بسیار باالست.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی ،در  ۵۰ســال گذشــته کشور درگیر تورم دو رقمی بوده است اما
هنوز به یک اتفاق نظر درباره منشأ و چگونگی مهار آن طی این مدت دست نیافتهایم.

راهاندازی  IXPبرای رفع انحصار واردات اینترنت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از راهاندازی اولین مرکز تبادل داده ( )IXPبینالمللی ایران برای
رفع انحصار واردات اینترنت خبر داد.
به گزارش ایســنا ،در مصوبه  ۳۱۰-۴کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است که مطابق با
مدل اقتصادی تدوین شــده ،در مصوبه جدید اشــخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده
( )IXPایجاد کنند و شــرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب
طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات موظف شده است.
عالوه بر این ،تمام اشــخاص حقوقی ایرانی با داشتن AS Numberمستقل ،مجاز به اتصال
و تبادل ترافیک بر بســتر  IXPهســتند .بنابراین تمــام صاحبان محتوا ،پلتفرمها ،پیامرســانها و
فراهمکنندگان خدمات پایه کاربردی شــبکه ملی اطالعــات میتوانند با اتصال به مراکز  IXPبرای
تبادل و  peeringپهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.
در این راســتا محمدجواد آذری جهرمی  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -در توییتر نوشــت:
اولیــن مرکز تبــادل داده ( )IXPبینالمللی ایران در منطقه ویژه اقتصــادی پیام ،آماده ورود به مدار
فعالیت شد.این مرکز مهمترین زیرساخت «رفع انحصار» واردات اینترنت در کشور و اولین گام برای
رفع انحصار است.
وی پیش از این درباره انحصار شــرکت زیرساخت گفته بود :این شرکت بعد از خصوصیسازی به
عنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد .با قانونی که در اجرای سیاســتهای کل اصل
 ۴۴قانون اساسی و خصوصیســازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در
ایران بهصورت انحصاری در اختیار شــرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است .ما در تالش هستیم
با تفســیرهایی که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که دولت دارد ،تا قبل از اتمام دولت دوازدهم،
شــرایطی را فراهم کنیم که واردات پهنای باند از طریق شرکتهای مختلف میسر و انحصار شرکت
زیرساخت شکسته شود.
آذری جهرمی خاطرنشــان کرده بود :بر این اســاس ما اولین مرکز داده بینالملل ( )IXPرا با نام
منطقه ویــژه ارتباطات و فناوری اطالعات در مجموعه فرودگاه پیــام دایر کردیم .این مرکز یکی از
اجزای شــبکه ملی اطالعات است که در سند مصوب آمده است .زیرساخت این شبکه فراهم است و
کارهای فنی نیز انجام شــده تا ما را به ســمتی ببرد که تا مرداد  ۱۴۰۰انحصار را از شرکت زیرساخت
برداریم .هر چند کار دشواری است اما تمام تالش خود را به کار میگیریم.

مدیرعامل آبفای کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی اصفهان
تاکیدکرد؛

تامین پایدار آب شرب مردم در فصل تابستان

حبیب صادقی  /اصفهان

مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور در جلسه ســتاد پایش تنش آبی اصفهان که به
صورت ویدئو کنفراس برگزار شد ،بر تامین آب شرب پایدار مردم در فصل تابستان تاکید کرد.
حمیدرضا جانباز با بیان این که امسال تابستان بسیار سختی در پیش داریم عنوان کرد :با افزایش دما
در فصل تابســتان از یک ســو نیاز مردم به آب شرب به مراتب افزایش می   یابد و از سوی دیگر ظرفیت
تامین آب شرب در اصفهان محدود است.
وی افزود :باید تدابیری که به منظور تامین پایدار آب شــرب مردم در اســتان اصفهان در دستور کار
قرار گرفته است در آینده نزدیک عملیاتی شود.
جانباز تامین پایدار آب شــرب را یکی از خواســته   های اساســی مردم دانست و بیان داشت :با وجود
تنگناهای مالی و محدودیت منابع آبی باید بر تبعات ناشــی از تنش آبی در کشــور غلبه کرد تا همچنان
رضایت مردم حاصل شود.
وی با اشــاره به قطع برق در طول شــبانه روز اظهار داشت :شــرکت   های آب و فاضالب در سطح
کشور باید راهکارهای مختلفی برای تامین برق تاسیسات آبی در نظر گرفته باشند تا مردم با هیچ گونه
چالشی برای تامین پایدار آب شرب مواجه نشوند .در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان در خصوص تامین آب شرب مردم در فصل تابستان گفت :هم اکنون در زمان قطع برق
 85دیزل ژنراتور به منظور تامین برق اضطراری در تاسیســات بزرگ آبرســانی در سطح استان در مدار
بهره  برداری قرار می   گیرد تا در فرایند تامین آب شرب مردم هیچ گونه مشکلی ایجاد نشود.
هاشم امینی با اشاره به اوج مصرف آب در فصل تابستان تصریح کرد :با هدف تامین پایدار آب شرب
مردم در فصل تابستان ،مدیریت فشار در شبکه توزیع آب در دستور کار قرار دارد و با نصب فشار شکن
در نقاط مختلف شــبکه و اســتفاده از ســامانه   های تله متری و تله کنترل ،آب به صورت عادالنه میان
مشترکین توزیع می   شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد :در تمام شهر   ها و
روستاهای استان گروه   های مروجین مصرف بهینه آب فعال شده و عملیات زون بندی شبکه به منظور
تامین پایدار آب شرب در سطح استان اجرایی شده است.

ذوب آهن اصفهان ،بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار
حبیب صادقی  /اصفهان

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت   های برتر "جهش تولید" و "بهره وری"
معرفی شدند.
مدیران و شــرکت   های برتر "جهش تولید" و "بهره وری" دوشنبه سوم خردادماه طی مراسمی   در
همایــش تجلیــل از عملکرد بنگاههای اقتصــادی برتر (جهش تولید و بهــره وری) با حضور محمد
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.
در این مراسم ذوبآهن اصفهان بهعنوان بنگاه برتر شستا بر اساس ویژگیها و شاخصهای کیفی
جهش تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد و از منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت تقدیر گردید.
معــاون امور اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در این همایش گفت :آنچه امروز گزارش
میدهیم ،بیش از هر اتفاقی ،معجزه مدیریتی است که وقوع آن را باید به آقای شریعتمداری ،تبریک گفت.
به گفته میرزایی ،در دوران وزارت شریعتمداری ،سود شستا از مبلغ  ۱۲۰۰میلیارد تومان به  ۳۲هزار
میلیارد تومان رســیده و شفافیت در این هلدینگ و سایر صندوقهای وابسته به وزارتخانه در اوج خود
قرار گرفته است.
وی افزود :در صندوق بازنشستگی کشــوری و فوالد نیز بهرغم تشدید تحریمهای ظالمانه ،شیوع
بیماری کرونا و قرارگرفتن در ســختترین ســال اقتصــادی پس از انقالب بســیاری از پروژههای
نیمهتمام تکمیل شدند .وی درباره نحوهی انتخاب بنگاههای برتر اقتصادی از بین حدود  ۴۰۰شرکت
زیرمجموعه توضیح داد :در این زمینه شاخصهای مهمی   یعنی رشد فروش ،رشد حاشیه سود ناخالص،
رشــد مقداری تولید ،رشد صادرات و درآمد ارزی ،رشد سود ،سرمایهگذاری جدید ،توسعه محصوالت،
تغییرات فنی و تکنولوژیک شامل بازسازی ،تعمیرات و نوسازی بنیادی و پیشرفت فیزیکی و مالی مد
نظر قرار گرفتند .میرزایی تاکید کرد :حساســیت محاســبات چنان باال بود که در بعضی از موارد چند
بنگاه با عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه متفاوتی به دست آوردند.
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سرمربی تیم قشقایی:

مهاجرانی:

یک بانوی شیرازی ،رئیس کمیته آموزش انجمن قلم تندرستی
کشور شد

از اعتبار فوتبال فارس دفاع کردیم

میتوانیم  ۴بازی را ببریم

در  ۱۱نقطه زمین از حریفان برتریم

یک پیشکســوت فوتبال ایران میگویــد تیم ملی قادر
است در تمام بازیها پیروز شود و به مرحله بعدی انتخابی
جام جهانی صعود کند.
حشمتا ...مهاجرانی در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت
تیم ملــی و راه صعود به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی
اظهار کرد :تیم ملی ما تمام محورهای الزم را برای موفقیت
دارد .از خــط دروازه تا خط حملــه یعنی در  ۱۱نقطه زمین
از حریفان برتر هستیم .ســالها پیش حادثهای اتفاق افتاد
که باعث شــد به مرحله بعد صعود نکنیم اما دلیل نمیشود
که آن حادثه تکرار شــود و مغلوب شــویم .تیم ملی ایران
بازیکنانــی دارد که خیلی خوب میتوانند حفظ توپ کنند و
در تاریخ هیچ موقــع این تعداد لژیونر در لیگهای مختلف
نداشتیم که چنین تجربهای داشته باشند.
او ادامه داد :ما بازیکنانی داریم که میتوانند در هر لحظه
روند و نتیجه بازی را تغییر دهند .خوشــبختانه در هر پستی
دو ،ســه بازیکن آماده داریم؛ یعنــی به طور کلی همه چیز
برای کسب موفقیت آماده است .فقط روش بازی که مربی
انتخاب میکند مهم اســت و این که چگونه از نیروهای ما
استفاده شود .به طور کلی فکر میکنم که شانس اول صعود
باشیم و هیچ تیمی   نمیتواند ما را شکست دهد و جدا از این
تیم ملی ما همیشه در تاریخ ثابت کرده که غیرت و تعصب
دارد و بازیکنان در هیچ زمینی قدم عقب نمیگذارند.
سرمربی ســابق تیم ملی ایران با بیان اینکه "بازیکنان
ما برای عظمت و بزرگی ایران وارد زمین میشوند "،گفت:
با وجود بازیکنانی مثل آزمون ،طارمی ،انصاری فرد ،قایدی
و دیگر بازیکنان ،آرایش تیمی   ســخت است و اینکه چگونه
از آنها استفاده میکنیم بسیار مهم است .خط   هافبک ،دفاع
و دروازهبانمان هــم در وضعیت خوبی قرار دارند و من به
صعود تیم ملیمان بسیار خوشبین هستم چون هیچ تیمی   در
آسیا نمیتواند ما را شکست دهد.
او در ادامــه بیان کرد :هیچ دلیلــی برای نتیجه نگرفتن
نداریــم ،فقط بعدا مربی میتوانــد بگوید که فرصت کافی
برای آماده ســازی و بازیهای دوستانه نداشتم .به جز این
مورد که میشــود ایراد گرفت باید بگویم ما بهترین تیم را
داریم و به هیچ وجه نگران هم نیســتیم .در حال حاضر ما
قادریم تمام بازیها را ببریم و شکست نخواهیم خورد .فقط
روش بازی میتوانند در کسب نتیجه تاثیرگذار باشد.
مهاجرانــی با بیان اینکه در هر پســتی بازیکنان آماده
و باتجربــه داریــم ،گفت :هیچ موقع خط حملــه ما اینقدر
قــوی نبوده و مطمئنم بازیکنان مــا برای موفقیت تیممان
میجنگند .برای موفقیت تیم خوشــبین هستم و ما در راه
صعود به مرحله بعدی این رقابتها برنده خواهیم شد.
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ایرنا :ســرمربی تیم فوتبال قشقایی شیراز
با بیــان اینکه مظلومیت ایــن تیم مقابل تیم
استقالل خوزستان به اثبات رسید ،اعالم کرد:
با شکست دادن این تیم از اعتبار فوتبال فارس
دفاع کردیم.
به گــزارش خبرنگارایرنا ،داریوش هرمزی
شامگاه جمعه پس از برتری تیمش در کنفرانس
خبری افــزود :این بازی تقابــل تیم پنجم با
پانزدهم جدول بود و شاید خوشبین ترین افراد
هم در خارج از اســتان فارس فکر نمی   کردند
برابر تیم استقالل اهواز نتیجه الزم را بگیریم.
وی اضافه کرد :اما آنچه اتفاق افتاد شــور
و حال و جانفشــانی تیم قشــقایی بود که با
شکست تیم   های مس کرمان و استقالل اهواز
رقم خورد زیرا در این بــازی مهدی لیموچی
 ۱۶ساله که اهل شهرستان کازرون است گلزنی
کرد تا بیشــتر اســتعدادهای این استان نمود
پیدا کند.
هرمزی با اشاره به اینکه ما برای آرمان   های
تیم قشــقایی در این بــازی نجنگیدیم ،بیان
داشت :ما مقابل اســتقالل اهواز برای فوتبال
فارس و تیم فجر شهید سپاسی بازی کردیم تا
آنها از این نتیجه سود ببرند.
می   دانستیم بازی سختی داریم
ســرمربی تیم فوتبال قشقایی ادامه داد :در

با محوریت فدراسیون ورزش های همگانی؛

جهرم اولین شهر استان فارس
نامزد دریافت نشان ملی شهر فعال

رئیس هیات ورزش های همگانی اســتان
فارس از امضا تفاهم نامه همکاری شــهرداری
جهرم در راستای طرح ملی شهر فعال با رئیس
فدراسیون ورزش  های همگانی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبــری و تحلیلی ورزش
پارس ،به نقل از روابط عمومی هیات ورزش های
همگانی فارس ،سیروس پاک فطرت اظهار داشت:
در پروژه ملی شهرهای فعال ایران با محوریت فدراسیون ورزش های همگانی طی چند ماه گذشته
 ۳۰شهر داوطلب در کشور زمینه و بستر همکاری مناسب برای توسعه و ارتقاء فعالیت بدنی
در ورزش همگانی را آغاز کردند.
وی افزود :شــهر جهرم شهر داوطلب دریافت نشان شــهر فعال در کشور و اولین شهر
استان فارس می باشد که با حضور علیرضا نظری شهردار جهرم در فدراسیون ورزش های
همگانی با افشین مالیی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی تفاهم نامه اجرای فاز اول
عملیاتی این طرح را امضا کردند.
رئیــس هیأت ورزش هــای همگانی فارس بیان کرد :در ایــن تفاهم نامه که با هدف
به اشــتراک گذاری دانش و تجارب و منابع مشــترک در زمینه شــهر فعال و فعال سازی
زمینه های همکاری و مشارکت بیشتر در امر توسعه ورزش همگانی و ارتقاء سطح سالمت
و نشاط عموم مردم صورت پذیرفت محمدرضا فروحی دبیرکل شورای سیاستگذاری شهر
فعال ایران از سوی فدراسیون ورزش های همگانی و عبدالرحیم خداجو رئیس اداره ورزش
و جوانان شهرستان جهرم از سوی شهردار جهرم به عنوان نمایندگان طرفین معرفی شدند.
پاک فطرت ضمن تشــکر از مدیران دلســوز و عالقمند به ورزش شهرستان جهرم از
جمله شهردار فعال و ورزشــی این شهر از سایر شهرداران استان و خاصه کالنشهر شیراز
درخواســت کرد تا فرصت باقی ماند از دوران مدیریت خود گوی سبقت را از سایر شهرها
ربوده و در امر سالمت و نشاط مردم بکوشند.
شــهردار جهرم در حاشــیه جلســه امضاء تفاهم نامه با اشاره به شــادی و نشاطی که
بین مردم اســتان فــارس و خصوصا اهالی جهرم وجود دارد از اســتقبال باالی آنها برای
ورزش کردن خبر داد و گفت :اگر ما بتوانیم شرایط و امکانات را فراهم کنیم مردم خودشان
به ورزش گرایش بیشتری پیدا خواهند کرد و مشارکت بیبشتری در این حوزه خواهند داشت.
علیرضا نظری با بیان این که شیوع ویروس کرونا اجازه نداد مردم آنطور که می خواهند
از فضاهای ورزشی برای تامین ســامت و نشاط خود استفاده کنند گفت :متاسفانه شیوع
این ویروس که برای دنیا دردسر شده بود به ما هم اجازه نداد آن چیزی که در ذهن داشتیم
را برای ورزش مردم اجرا کنیم.
وی تاکید کرد :مسئوالن باید به نحوی اقدام کنند که برنامه ریزی و عملکرد آنها منجر
به کاهش کم تحرکی و افزایش میزان مشــارکت مردم در فعالیت های ورزشی شود تا هم
اجر دنیوی و هم اجر اخروی ببرند.
شهردار جهرم با بیان این که بودجه شهرداری جهرم هم محدودیت های خاص خودش
را دارد ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه سرانه فضای سبز جهرم باالست و باید بتوانیم امکاناتی
را فراهم کنیم که مردم از این فضا برای ورزش کردن بیشتر استفاه کنند.
نظــری جهرمی در پایان ابراز امیــدواری کرد در هماهنگــی و تعامل با هیات ورزش
همگانی استان فارس بتوانند قدم های مثبتی برای تامین سالمت و نشاط مردم بردارند.
در پایان خداجو رئیس فعال اداره ورزش و جوانان شهرســتان جهرم که در این مراسم
شــهردار جهرم را همراهی می کرد ،ضمن تشکر از ریاســت هیأت ورزش  های همگانی
و نماینده مردم شهرســتان جهرم در مجلس شــورای اســامی و اعالم آمادگی شهردار
جهرم گفت :تمام تالش خود را خواهیم کرد و از همه ظرفیتهای زیرســاختی و امکانات
شهرســتان بهــره خواهیم گرفت تا در ارزیابی شــاخص ها و تعییــن وضع موجود جهرم
بر اســاس ماتریس شــهر فعال با توجه به اســتانداردهای ملی و بینالمللی شــهر جهرم
حدنصاب های الزم برای معرفی به مراجع بین المللی را به دست آورد.

این بازی چند بازیکن مصدوم و محروم داشتیم
و پیش بینی کرده بودیم که بازی سختی داریم
و بــا تمام قوا در مقابــل حریف که از حمایت
مسئوالن استان متبوع سود می   برد ایستادگی
کردیم تا مظلومیت ما به اثبات برسد.
وی بیان کرد ۲۶ :بــازی برگزار کردیم اما
هنوز یکی از مســئوالن اســتان و نمایندگان
شــیراز در مجلس وارد باشگاه ما نشدند و این
امر یک فاجعه است حتما برای مسئوالن مهم
نیســت ،اگر بود که بایــد در این بازی حضور
پیدا می   کردند.
هرمزی افزود :پنج روز دیگر باید در ارومیه
به مصاف تیم نود این شهر برویم و باید ۱۵۰۰
کیلومتــر راه را با اتوبوس طــی کنیم و این
درد  دل را کــردم تا به گوش تمام دلســوزان
ورزش اســتان برسد اما بعید می   دانم دلسوزی
وجود داشته باشد.
وی گفت :در مســابقات لیگ نیز تیم   های
قــوی همچون مس کرمان ،اســتقالل اهواز،
اســتقالل مالثانی ،بادران تهران را شکســت
دادیم آیا این بُردها شانســی به دســت آمده
اســت؟ اگر در ســایر بازی   ها نتیجه نگرفتیم
مقصر مسووالن استان هستند.
ســرمربی تیم قشــقایی در پاســخ به این
پرســش که چرا ســه مربی این تیم را داور از

روی نیمکــت اخراج کرد ،گفــت :داور در این
دیدار با دادن کارت قرمز و زرد تیم ما را قلع و
قمع کرد ضمــن اینکه داور با تیم ما نامهربان
بود اما با تیم حریف مهربــان بود با این حال
داوران افراد با شرفی هستند.
سرمربی تیم اســتقالل اهواز برای
مصاحبه حاضر نشد
رضا باقری نیا سرمربی تیم استقالل اهواز
پس از بــازی حاضر به مصاحبه با خبرنگارانی
که در سالن کنفرانس مطبوعاتی منتظر بودند،
نشد.
تیم فوتبال قشقایی شیراز شامگاه جمعه در
هفته بیست و ششم رقابت   های فوتبال دسته
یک در ورزشگاه پارس شیراز با نتیجه یک بر
صفر تیم استقالل اهواز را شکست داد.
در پایان هفته بیســت و ششم تیم بادران
تهران با  ۴۴امتیاز در صدر قرار دارد ،تیم   های
هــوادار تهران و مس کرمان بــا  ۴۳امتیاز به
ترتیب دوم و سوم هستند.
همچنین تیــم خیبر خرم آباد ،اســتقالل
خوزستان ،فجر سپاسی ،خوشه طالیی ساوه به
ترتیب با  ۴۰امتیاز در رده چهارم تا هفتم قرار
دارند ،شاهین شــهرداری بوشهر و پارس جم
جنوبی هم  ۳۹امتیازی هســتند و هنوز شانس
برای مدعی شدن با توجه به هشت دیدار باقی
مانــده ،دارند و حتی ملــوان  ۳۶امتیازی هم
امیدوار است به باالی جدول صعود کند.
بدین ترتیب  ۱۰تیم شــانس صعود به لیگ
برتــر دارند و باید منتظر مانــد و دید در پایان
لیگ دســته یک از میان آنهــا ،دو تیم اول و
دوم جدول جواز صعود بــه لیگ برتر دریافت
می   کنند.
در رقابت   های فوتبال دســته یک کشــور
 ۱۸تیم شرکت دارند و پس از انجام  ۳۴بازی
تیم   های اول و دوم جدول جواز صعود به لیگ
برتر دوره بیســت یکم را کســب خواهند کرد
و  ۲تیــم انتهای جدول هم راهی دســته دوم
می   شوند.
تیــم نود ارومیه بــا  ۲۳امتیاز و گل ریحان
البرز هم با  ۱۸امتیاز در خطر سقوط قرار دارند.

فاطمــه محمدی راد با حکــم رئیس کمیته قلم
تندرســتی فدراســیون ورزش های همگانی کشور
به مدت یکســال به عنوان رئیس کمیته آموزشــی
منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبــری ورزش پارس ،در این
حکــم علیرضا رحیمی رئیس کمیته قلم تندرســتی
فدراسیون ورزش  های همگانی بر پیشبرد و گسترش
ورزش قلم تندرستی در کشور تاکید کرده است.
این حکم مســئولیتی توسط آذین ساکی نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های همگانی کشور،
در حضور نوید آرازشی سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش  های همگانی
و علیرضا رحیمی رئیس کمیته قلم تندرستی به به فاطمه محمدی راد اعطا شد.
محمدی راد از فعاالن آموزشــی ،فرهنگی و ورزشی شهر شیراز بوده و در حال حاضر نیز مسئولیت
کمیته قلم تندرستی هیأت ورزش های همگانی استان فارس را برعهده دارد.
براســاس این گزارش ،قلم تندرســتی از زمره رشــته های نوین ورزشــی اســت کــه عالوه بر
کــم هزینه بودن اجرای آن نیاز به مکان و زمان خاصی ندارد و اقشــار مختلــف مردم بنا بر توانایی
شــخصی قادر به انجام آن در ســطوح مختلف می باشــند ،انجــام فعالیت با قلم تندرســتی موجب
افزایش هماهنگی عصبی عضالنی خواهد شــد و آموزش هــای آن در مرحله یک در فضای مجازی
نیــز امکان پذیر اســت و هنرجویــان می توانند در چالش ها و مســابقات از طریــق فضای مجازی
به رقابت بپردازند .فعالیتی ورزشــی ارزان و در دســترس که می تواند به صورت مســتمر در فضایی
کــم انجام پذیــرد و در پیشــبرد اهداف اصلی فدراســیون ورزش هــای همگانی کمک شــایانی
داشته باشد.

شب خوب بوکسورها با دو برنز و دو فینالیست
امیری باخت اما مدال گرفت

بوکســور سنگینوزن تیمملی ایران در نخســتین مبارزه خود مقابل حریف قزاق باخت و به مدال
برنز رسید.
به گزارش ایسنا ،آخرین نماینده بوکس ایران در مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۱
امــارات ،پوریا امیــری در وزن  +۹۱کیلوگرم بود که با باخت برابر حریفی از قراقســتان ،تنها با یک
شکست مدال برنز این مسابقات را به دست آورد.
امیری که بهواسطه انصراف حریفش در مرحله قبل بدونمبارزه به نیمهنهایی این وزن رسیده بود،
مقابل «کامشیبک کنکابایف» بوکسور نامآشنای قزاقستان شکست خورد تا دومین مدال برنز ایران در
این رقابتها را به دســت آورد« .کامشیبک» دو مدال نقره سنگینوزن رقابتهای جهان و دو مدال
نقره قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد.
پیش از این شاهین موسوی ،بوکسور المپیکی ایران نیز با باخت برابر «آبیلخان» قزاق ،از صعود به
فینال وزن  ۷۵کیلوگرم بازماند و به مدال برنز این رقابتها بسندهکرد.
اما دانیال شــهبخش در  ۶۰کیلوگرم و میثم قشــاقی در  ۸۱کیلوگرم دو بوکســور تیم ملی ایران
هستند که با برتری برابر حریفان خود ،راهی فینال این دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا شدند.
اسامی   بوکسورهای ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
 -۲دانیال شهبخش در وزن  ۶۰کیلوگرم
 -۱امید احمدیصفا در وزن  ۵۲کیلوگرم
 -۴مسلم مقصودی در وزن  ۶۹کیلوگرم
 -۳اشکان رضایی در وزن  ۶۴کیلوگرم
 -۶میثم قشالقی در وزن  ۸۱کیلوگرم
 -۵سیدشاهین موسوی در وزن  ۷۵کیلوگرم
 -۷احسان روزبهانی در وزن  ۹۱کیلوگرم (کاپیتان)  -۸پوریا امیری در وزن  +۹۱کیلوگرم
رقابتهای قهرمانی آســیا از سوم خرداد آغاز شدهو به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت .هدایت
تیم ایران در این مسابقات را علیرضا استکی به عنوان سرمربی بر عهده دارد.

حاشیههای پیش و پس از بازی
تیمهای قشقایی شیراز و استقالل خوزستان
ایرنا :پیش از دیدار تیمهای فوتبال قشــقایی
شــیراز و اســتقالل خوزســتان و پــس از آن
حاشیههایی در ورزشــگاه پارس شیراز به وجود
آمد که منجر به درگیری و مجروح شــدن چند
نفر شد.
به گــزارش خبرنــگار ایرنا ،ایــن بازی که
شامگاه جمعه هشــتم خرداد  ۱۴۰۰برگزار شد،
قرار بود راس ســاعت  ۱۹/۲۰دقیقه آغاز شــود
اما به دلیل حضور تماشــاگران ،ناظر فدراسیون
پس از حــدود  ۱۰دقیقه توقف ،اجــازه بازی را
صادر کرد.
بر اساس مقررات ،حضور تماشاگران در استادیوم
به دالیل بهداشتی و لزوم رعایت شیوه  نامه  های
بهداشــتی مرتبــط بــا کرونــا ممنوع اســت.
در این بازی که حساســیت زیادی داشت ،داور
مسابقه ســه نفر از مربیان قشــقایی را از روی
نیمکت اخراج کرد و به تعــدادی از بازیکنان ۲
تیم هم کارت زرد نشان داد.
دقیقه  ۱۶این دیدار باز هم بازی متوقف شــد
و این بار ناظر فدارســیون پس از مذاکره با یکی
از ماموران نیروهای انتظامی   پس از حدود ســه
دقیقه دوباره بازی شروع شد.
اما پس از پایان بازی تماشــاگران منتسب به
تیم قشــقایی در حالی که مشغول شادی بودند
برق ورزشــگاه پس از چند لحظه خاموش شــد
و بازیکنان زمین بازی را ترک کردند و ســپس
درگیری رخ داد.
توپ میخواهی پول بده
مســوول تدارکات تیم قشقایی در این باره به
خبرنگار ایرنا گفت :هر وقت در ورزشگاه پارس
بازی داریم وظیفه دارم از تمام وسایل بازیکنان
و توپ های بازی محافظت کنم اما پس از اینکه
بازی تمام شــد نور ورزشگاه را خاموش کردند و
باید می   گشتم تا تمام چیزها را جمع آوری کنم.
گوشــه نشــین ادامه داد :در بــازی با فوالد
خوزســتان  ۲توپ ما گم شد ،یکی از مسووالن
زمین آمد ســراغم و گفت شما توپ گم کردی
گفتــم ،بله ،گفت یک توپ پیدا شــده باید ۱۰۰
هــزار تومان بدهی تا بدهم و مــن گفتم من با
مسوول سازمان لیگ صحبت می   کنم و قضیه
تمام شد.
وی افزود :داشــتم با فرزندم رختکن را تمیز
می   کردم که ســه نفر به ســراغم آمدند ،توهین
کردند و سپس حدود هفت تا هشت نفر ریختن
روی ســر من و فرزندم و ما را زدند که منجر به
مصدومیت ما شد.
گوشه نشــین گفت :می   خواستم ورزشگاه را

ترک کنــم اما نگهبان ورودی ورزشــگاه گفت
باید باشــید تا نیروی انتظامــی    بیاید که پس از
آن به پاسگاه رفتم و از این بابت شکایت کردم و
پرسش من این است که چرا پس از پایان بازی
برق ورزشگاه را قطع می   کنند؟ مسوول سازمان
لیگ در جریان درگیری هستند.
ورود به ورزشگاه بی در و پیکر
بهرام کرمدار مســوول ســازمان لیگ هیات
فوتبال فارس گفت :ورود تماشاگران به ورزشگاه
ممنوع اســت و ناظر دیدار هــم چند بار بازی را
قطع کرد و پس از پایان بازی هم هیچ کس حق
ورود به زمین بــازی ندارد تا بازیکنان به راحتی
زمین را ترک کنند.
وی ادامه داد :پــس از پایان بازی طرفداران
قشقایی وارد زمین شدند ،ضمن اینکه ورزشگاه
پارس یک در ورودی دارد اما ضلع جنوبی دیوار
ندارد و تماشــاگران از این قسمت وارد ورزشگاه
می   شــوند که حدود  ۲۰۰نفر وارد چمن شدند
چون چمن خراب می   شــد  ۱۵دقیقه برق روشن
بود ،بعد نور کمتر شد تا زمین را ترک کنند.
کرمدار افزود :در آخرین لحظه ســر تعدادی
توپ بیــن طرفــداران تیم قشــقایی و عوامل
ورزشــگاه درگیری شد که بالفاصله جریان را با
پلیس در میان گذاشتیم و صورتجلسه شد.
وی اضافه کرد :در ورزشگاهی که باید مسایل
اخالقی رعایت شــود متاســفانه شاهد درگیری
بودیــم و ما هم دخالتی در ورود تماشــاگران به
ورزشگاه نداریم.
کرمدار گفت :ســه گردان نیرو هم نمی   تواند
ورزشگاه بی در و پیکر پارس را کنترل کند و باید
برای این مشکل بزرگ فکر اساسی کرد.
شکایت کرده ایم از مشت خوردن

مسلم زره پوش مسوول ورزشگاه پارس شیراز
هم به ایرنا گفت :بازی تمام شده بود و همه رفته
بودند ،تعدادی از طرفداران تیم مانده بودند و ما
هم در حال رفتن بودیم که درگیری شروع شد.
وی ادامــه داد :همراهان تیم قشــقایی روی
ســرمان ریختند و فکر کنم دستم شکسته است
زیرا خیلی درد دارم ضمن اینکه نور داخل زمین
هم روشــن بود و یک ســاعت پس از بازی این
اتفاق افتاد.
وی گفت :به سراغ لیدرهای تیم قشقایی که
حــدود  ۵۰نفر بودند رفتــم و عذرخواهی کردم
گفتم مشــکل توپی که گم شــده با نجف  پور
مدیر   عامل باشگاه قشــقایی صحبت می   کنم تا
این مشکل حل شود.
زره پوش افزود :چند نفر به من حمله کردند و
با مشت به صورتم کوبیدند و از خود دفاع کردم
در این درگیری چندین گارگر ورزشــگاه مجروح
شدند که شــکایت کردیم و تا آخر هم پای آن
ایستاده ایم.
ورزشگاه را تحویل نگرفتهایم
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس هم در
این باره به ایرنا گفت :متاســفانه این ورزشــگاه
نقص   های زیادی دارد و ما هنوز آن را از شرکت
توسعه و تجهیز وزارت ورزش تحویل نگرفته ایم
چون باید تمام ایراد   ها را رفع کنند.
عباس حاجــی زاده ادامــه داد :ضلع جنوب
ورزشــگاه که وســعت زیادی دارد ،حصارکشی
نشــده اســت و این کار را باید شرکت تجهیز و
توسعه انجام دهد زیرا در تعهد آنهاست.
وی اضافــه کرد :با این حــال امروز پیمانکار
را مشــخص کردیم تا هر چــه زودتر حصار این
ورزشگاه را تمام کند.

شکست آلکنو مقابل شاگردان سابقش
تجربه روسیه بر جوانی والیبال ایران
غلبه کرد

ملیپوشــان ایــران در دومین بــازی و در چارچوب
مســابقات لیگ ملت هــای  ۲۰۲۱والیبال به مصاف تیم
قدرتمنــد روســیه رفتند که با نتیجه  ۳بر یک شکســت
خوردند.
بــه گــزارش ایســنا ،ملیپوشــان والیبال ایــران در
دومیــن رقابت شــنبه  ۸خــرداد ماه از ســاعت ۱۴:۳۰
به وقــت ایــران به مصــاف روســیه رفتنــد؛ دیداری
کــه پس از شکســت برابــر ژاپــن انجام شــد و بازی
بزرگی بــرای تیم ملی ایــران بود امــا در نهایت ایران
با حســاب  ۳بر یک نتیجــه را به رقیــب قدرتمند خود
واگذار کــرد .آلکنو در دور دوم لیگ ملــت های والیبال
بــه جوانــان اعتماد کرد و آنــان را در زمین بــازی داد.
امیر غفور ،ســید محمد موســوی و میــاد عبادی پور
در ایــن بازی بــا صالحدید آلکنــو اســتراحت کردند.
همچنیــن از ترکیب  ۱۷نفره بازیکنــان اعزامی ایران به
لیگ ملتها ،ســعید معروف (به دلیل ســرماخوردگی)،
رضا عابدینی (به دلیل داشتن تب و انجام تست کرونا ،در انتظار
اعالم نتیجه تست) و محمدرضا حضرتپور (به دلیل تب)
در اتاق ایزوله قرار دارند و این بازی را از دست دادند.
والدیمیر آلکنو ،سرمربی روس که هدایت ملی پوشان
والیبال ایران را برعهده دارد در حالی به مصاف تیم سابق
خود رفت که در گذشــته اعالم کرده بود که به روسیه به
چشم یک رقیب نگاه میکند .آلکنو در سال های -۲۰۰۷
 ۲۰۰۱۲-۲۰۱۱ ،۲۰۰۸و  ۲۰۱۶-۲۰۱۵هدایــت روس ها
را برعهده داشته اســت .آلکنو در سال  ۲۰۱۲با تیم ملی
روسیه به مدال طالی المپیک دست یافت.
ملی پوشان روسیه که با نفرات کامل به این رقابت ها
آمده یک غایب بزرگ به دلیل مصدومیت داشته اند .ایوان
یاکوولف ســرعتی زن تیم ملی روســیه که در دوره های
گذشــته در جمع بهترین بازیکنان تورنمنت قرار داشت به
علت مصدومیت در این مسابقات حضور پیدا نکرده است.
گفتنی است که روسیه در بازی اول توانست هلند را با
نتیجه  ۳بر  ۱شکست دهد.
از ســال  ۲۰۱۸لیــگ ملتهــا جایگزیــن لیــگ
جهانــی شــد و فرمــت و نــام بازی هــا تغییــر کرد.
روســیه در ســال  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹توانســت قهرمان این
رقابــت ها شــود و تاکنون با کســب دو مــدال طال پر
افتخــار تریــن تیم در لیــگ ملت ها به شــمار می آید.
در ســال  ۲۰۲۰هم این رقابت ها به دلیل شــیوع کرونا
لغو شــد .با این تفاصیل روس ها هم امسال مدعی اصلی
قهرمانی این رقابت ها به شمار می آیند.
ملی پوشان ایران از سال  ۱۱ ،۲۰۱۵بار به مصاف تیم
مدعی روســیه رفته که تنها در پنج بازی موفق شدند به
پیروزی برسند .عمده این پیروزی ها در رقابت های لیگ
جهانی  ۲۰۱۵برای ایران به ثبت رسیده است.
بلند قامتان ایران با ترکیب علی شفیعی ،محمد طاهر
وادی ،میثم صالحی ،امیرحســن اسفندیار ،صابرکاظمی و
مسعود غالمی پا به این رقابت ها گذاشتند.
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ایرنا :موســیقی ،متناســب با حال و هوای درونی و
برونی اشــخاص میتواند شــاد ،غمگین ،پسندیده یا
ناپسند باشد و سلیقه در این موارد ،حرف اول را میزند.
موســیقی ایران اگــر به صورت کلــی تعریف یا از
آن یاد شــود ،طیفهای رنگارنگی را شامل میشود و
می   توان گفت موسیقی قومها و اقلیم   های ایران هریک
ضرباهنگ ویژه و ساز و نواهای مختلف دارند.
فراتر از این تقســیم بندی ،نوعی موسیقی با عنوان
اصیل یا ســنتی در ایران رواج دارد و بحث این گزارش
متمرکز به همین نوع موسیقی است.
هنگامی   کــه این نوع موســیقی نواخته یا شــنیده
میشــود ،برخی افراد غمناک بودن این نوع موسیقی را
مطرح میکنند که برخی استادان و هواداران با پذیرش
اندوهناک بودن این نوع موســیقی در مواردی ،پاســخ
میدهند نواهای شــاد هم می   توان از موســیقی سنتی
انتظار داشت.
برخــی دیگر می   گویند موســیقی ســنتی یا اصیل
درون گراست و همین ویژگی قضیه اندوهناک بودن را
به ذهن می   آورد ولی قطعه شاد هم در این نوع موسیقی
داریم.
درون گرایی و عرفان در موسیقی سنتی به
غم تعبیر شده است
امیر زارع کارشــناس و مدرس آواز ایرانی کشــور و
فارس و مدیر موسسه موســیقی دل آواز شیراز در این
زمینه گفت :موســیقی هر کشوری برخاسته از فرهنگ،
تمدن و تاریخ آن کشوراســت و موسیقی ایرانی همانند
نقش یک فرش ،بیانگر اصالت گذشته ماست.
وی در گفــت و گو با ایرنا افزود :هرچند موســیقی
اصیل ایرانی قطعه و ملودی   های شــاد هم بسیار دارد
اما متاســفانه به دلیل تاریخ و گذشته سرزمین  مان که
دایم در معرض غارت ،تجــاوز و هجوم بیگانگان قرار
می   گرفته و همواره در محدودیت بوده طبعا زبان حال
مردمان و سرزمینمان بوده و هست.
زارع بیان کرد :به دلیــل درون گرا بودن ذاتی خود
موســیقی اصیل ایرانی و هم به ســبب عجین بودن با
شعر ،ارزش موسیقی سنتی صدچندان است.
او در این زمینه به نام شاعرانی که عمدتا فیلسوف،
دانشــمند ،عارف و معلم اخــاق بوده اند چون حافظ،
سعدی ،موالنا ،عطار و خیام اشاره کرد.
زارع اظهارداشــت :این درون گرایی موسیقی ما به
اشتباه غم و اندوه تعبیر میشود حال آنکه به قول موالنا
عین شادی و شعف است چرا که شادی و نشاط واقعی
در آرامش یافت میشــود و از آرامش است که نشاط و
شادی بوجود می   آید.
این مدرس آواز معتقد اســت :شادی   های سطحی،
لحظه ای و زودگذر خالف ذات موســیقی اصیل و ناب
ایرانی اســت هر چند موســیقی ابعــاد مختلفی دارد و
بایســتی تمام سالئق و ســطوح درک و لذت   ها را در
بر گیرد.
زارع همچنیــن اعتقاد دارد که مهم آن اســت که
موسیقی در هر سطحی و در هر گونه ای اعم از سنتی،
پاپ ،کالســیک و غیره دارای پیام مثبت باشد و برای
این کار زحمت کشــیده شده باشد چه موسیقی جدی و
چه غیر از آن و اساســا تمام هنرها از این امر مستثنی
نیستند.
وی اضافــه کــرد :از طرفی متاســفانه شــاهد آن
هســتیم که عمدتا حال و هوا و مفاهیم شعر با ملودی
و آهنگ  های ســاخته شده همخوانی ندارند که این امر
در موســیقی پاپ به وفور و در موسیقی سنتی هم دیده
می   شــود و صرف دارا بودن ریتم   های شش و هشت و
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آغاز ضبط و تولید مجموعه تلویزیونی
"سایههای رعنا" در شیراز

ایسنا :مسئول روابط عمومی   اوقاف
فارس گفــت :مجموعــه تلویزیونی
"ســایههای رعنــا" کاری از گــروه
اجتماعی شبکه دو سیما و با همکاری
ســازمان اوقاف و امور خیریه در شیراز
کلید خورد.
جواد یزدانی شــنبه  ۸خــرداد در
جمــع خبرنگاران بیان کــرد :با هدف
تبلیغ و ترویج ســنت حســنه وقف و
آشنایی بیشتر مردم با واقفان و خیران
بزرگ کشــور و همچنین گســترش
هرچه بیشــتر فرهنگ نوع دوســتی و
نیک  اندیشــی ،مجموعــه تلویزیونی
با عنوان "ســایههای رعنا" به همت
ســازمان اوقاف و امور خیریه و گروه
اجتماعی شبکه دو سیما تولید میشود.
او افزود :یکی از اهداف اصلی تولید
ایــن مجموعه معرفــی واقفان بزرگ
اســتان فارس و آشــنایی با خدمات
موقوفات درمانی شــاخص شهر شیراز
اســت که تولید آن بــه تهیه کنندگی
آقــای علی خانی ابیانــه و کارگردانی
داریوش ارجمندی آغاز شده است.
مســئول روابط عمومــی   اداره کل
اوقــاف و امور خیریه فــارس با بیان
اینکه بازیگران و هنرپیشگان متعددی
از جمله برخی از بازیگران شیرازی در
یا ســریع نمی   تواند بیان   کننده آن حس شادی باشد و
خاصیت غم زدایی داشــته باشد حتی لحن و جنس صدا
و ...نیز بسیار در القای حس شادی نقش ایفا میکند.
این مدرس آواز ادامه داد :صد البته مردم بر اســاس
حس و حال خود که موسیقی مورد نظرشان را که زبان
حالشان باشد گوش می   کنند و چنانچه بر خالف ذائقه
آن لحظه و ساعت نیز موســیقی   هایی گوش کنند که
بتواند آنها را از غم و اندوه برهاند و موجبات آرامششان
را فراهم آورد بسیار مفید است.
موسیقی غمگین ،بد نیست
جهانبخش رستمی   کارشــناس ،مقام   دان و مدرس
و مدیر آموزشــگاه موسیقی مقام در شیراز معتقد است:
موســیقی به روش   های گوناگــون می   تواند بر مغز اثر
بگذارد و موســیقی غمگین نیز با توجه به تحقیقاتی که
در دانشــگاه دورهام انجام شــده است چند حس را در
مخاطب خود به وجود می   آورد.
وی بیان کرد :احساس غم و اندوه از دست دادن را
عمیق می   کند که این تجربیات اغلب لذت بخش نیست
اما می   تواند به نوعی انعکاس دهنده درمان باشد.
وی در مصاحبه بــا ایرنا افزود :موســیقی غمگین
می   تواند فرد را در احســاس افســردگی و به روزهایی
بــا حس و حال بارانی هدایت کند .غمگین و افســرده
بــودن در حالــی که به عنــوان یک احســاس منفی
استنباط می   شود ،در واقع می   تواند برای نمایان کردن
خالقیت   ها بسیار مفید باشد.
رستمی   گفت :کسانی که به   طور افراطی به موسیقی
غمگین گوش می   دهند به سادگی از آن لذت می   برند؛
چون به ریشه آن پی برده اند.
این موســیقیدان اظهار داشت :از طرفی این نوع از
موسیقی حس همدلی را در مخاطب خود ایجاد می   کند.
از نظر بنده در حال حاضر همین مورد دلیل ســاخت و
گوش دادن به موسیقی غمگین است.
این هنرمند موســیقی کشــور اضافه کرد :یکایک
افراد به فراخور شرایطی که تجربه می   کنند به همدلی
نیازمندنــد و در زمانه ای که اغلب انســان   ها انزوا را از
سر می   گذرانند ،شــاید تنها همراهشان موسیقی باشد
که طبیعتا ترجیح می   دهند نوعی از موسیقی که بیانگر
حال آنهاســت و حس همدلی بــه آن  ها القا می   کند را
برگزینند.
موسیقی برآیند اتفاقات است
غالمرضا ذاکری کارشناس و مدرس موسیقی کشور
هم به ایرنا گفت :موســیقی هر سرزمین برآیند اتفاقاتی
است که بر مردمان آن سرزمین گذشته است و مردمان
ما در طول تاریخ رنجها و ستم   های فراوانی را دیده اند
و به تبع آن هنر نشات گرفته از فرهنگ کلی و روحیات
به وجود آمده در اتفاقات تاریخی است که قطعا بازتاب
غمناکی دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه هنرمنــد و خالق آثار هنری
در همین فرهنگ تاریخی زیسته است ،افزود :موسیقی
و بــه کل هنر در مواقع بحرانی همواره تســکین آالم
و دردها بــوده و هرچه مخاطب با موســیقی جدی تر
و عمیق تر ارتباط برقرار کرده باشــد کارایی موثرتری
خواهد داشت.
ذاکری عنوان داشت :بحث موسیقی و هنر جدی و
عمیق اســت که همواره نجات دهنده انسان گرفتار در
دنیایی لبریز از تضاد و تناقض اســت چرا که انسان را
به تفکر وا مــی   دارد و این تفکر و آگاهی رنج دوران را
کاهش می   دهد.
وی بیــان کرد:باید بدانیم کــه هنر جدی با مخدر
متفاوت اســت .مخدر تفکر و آگاهــی آدمی   را کاهش
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این مجموعه تلویزیونی به ایفای نقش
میپردازند ،گفــت :از جمله هنرمندان
ایــن ســریال محمــود پاک  نیت و
مهوش صبرکن هستند و ضبط برخی
سکانسهای سریال "سایههای رعنا"
در شهر شیراز با بازی حسین سحرخیز
و سلمان فرخنده در موقوفات درمانی
شــیراز از جمله بیمارســتان موقوفه
نمازی و بیمارســتان مــادر و کودک
موقوفه شوشــتری آغاز شــده است و
تولید این پروژه به مدت ســه روز در
شهر شیراز و بیضاء انجام میشود.
یزدانی تولید مجموعه "ســایههای
رعنا" بــرای  ۱۳قســمت تلویزیونی
دانســت و عنــوان کرد :قصــه این

مجموعــه که از شــهر گــرگان آغاز
میشــود ،روایتگــر داســتان مادری
خیــر و نیــک اندیش اســت که به
دنبال شناســایی یک موقوفه همسر
و فرزنداش راهی ســفر به شــیراز و
آغاز یک ســفر معنوی و خودشناسی
میشــوند و طی آن واقفان و خیران
بزرگ کشــور و از جمله فارس و شهر
شیراز آشنا و معرفی میشوند.
مســئول روابط عمومــی   اداره کل
اوقاف و امــور خیریه فــارس گفت:
مجموعه تلویزیونی "سایههای رعنا"
در نیمه دوم تیر ماه بر روی آنتن شبکه
دو ســیمای جمهوری اسالمی   ایران
خواهد رفت.

بودن یا نبودن شادی
در موسیقی سنتی ایران
می   دهد و در کوتاه مدت شــاید ســکونی در فراموشی
باشــد اما هنــر جدی همــراه و همــگام تنهایی   ها و
رنج   های بشری است.
حال
این هنرمند عرصه موسیقی کشور بیان کرد :در ِ
حاضر که مردم ما گرفتار تامین مسائل بدیهی معیشت
زندگی هستند تنها راهکار شادی    آفرینی فعال در اقتصاد
خالصه می   شــود و هنر کارآیی خاصی نخواهد داشت
و حداکثر سرگرمی   برای طبقات باالی جامعه می   شود.
غم لذت بخش
عبدالرضا زارعــی خواننده ،مــدرس و مدیر عامل
موسســه فرهنگی و هنری در استان فارس بیان کرد:
دلیل غلبه ریتم   های اندوهگین بر موسیقی سنتی جنبه
تاریخی دارد ،چرا که کشــور ما در طول تاریخ گذشته
خود همواره تحت دستبرد بیگانگان ،چپاول و در مسیر
جنگ و خونریزی قرار داشــته است که رفته رفته غم و
گریه برای جامعه ما لذت بخش شد و تأثیر آن هیچگاه
از حافظه تاریخی جامعه پاک نشده است.
وی در مصاحبــه با ایرنا افزود :بنابراین به شــکل

وی اضافه کرد :آن چه مســلم اســت تولید نیروی
مثبت درونی اثربخش و ماندگار معنای دقیق تر موسیقی
ُسروربخش برای شخص شنونده و یک جامعه است.
این خواننده و مدرس موسیقی ادامه داد :اگر هیجان،
کاذب باشد ،اثر موســیقی لحظه ای است و اگر عمیق
باشد ،مدت دار اســت .حال همین موضوع به کنسرت
از هر نــوع چه مجازی و چه غیر مجازی هم تســری
پیدا می   کند.
زارعی عنوان داشت :البته که کنسرت   های مجازی
مســکن موقتی اســت و در هیچ زمان آن را جانشین
اجراهای زنده موســیقی نمی   توان کــرد ،بنابراین در
کنســرت مجازی دنبال اثربخشی ســازنده نباشید .اگر
شما یک حافظه قابل حمل و به اصطالح فلش مموری
داشــته باشــید ،روی آن ده   ها فیلم موسیقی می   توانید
بگذارید و هر وقت دلتان خواســت تماشای شان کنید و
لذت ببرید .هیچ تفاوتی با کنسرت مجازی ندارد.
وی بیان کرد:کنســرت مجازی در یک ســاعت دو
ساعت تمام می   شود و هیچ اثر قابل تعریفی بر مخاطب

ناخودآگاه بر هنر و به ویژه موســیقی هم تأثیر گذاشته
اســت .گذشــته را به هم ســادگی از تاریخ یک ملت
نمی   توان حــذف کرد .وقتی در ِد   دل یکی زیاد باشــد،
دنبال در ِد   دل کردن اســت و موسیقی ندای درونی آن
شخص یا جامعه است.
وی افزود :موسیقی و موسیقیدان جدای از جامعه و
معجزه گر نیســت .فضای جامعه و موسیقی در هم گره
خورده اســت و الزم و ملزوم یکدیگر هستند ،بنابراین
موسیقیدان هم متأثر از شرایط زندگی خود به اثرآفرینی
می   پردازد.
زارعی گفت :وقتی جنگ اســت ،موسیقی حماسی
جان می   گیرد .وقتی شــادی همگانی اســت ،موسیقی
ریتــم تندتری به خــود می   گیرد .وقتی مرگ اســت،
موســیقی اشک   های شــما را ســرازیر می   کند ،پس
جامعه و موسیقی از قانون عمل و عکس   العملی تبعیت
می   کنند.
زارعی اظهار   داشــت :قبل از هر چیز باید دید اص ٌ
ال
موسیقی شــاد تعریفش چیســت .صرف ریتم شش و
هشت یعنی ما موسیقی شاد تولید کرده ایم یا آن شکل
موسیقی هم که شــما را به جنبش درونی وا    دارد ،لقب
شادی   آفرین به خود می   تواند بگیرد؟

نخواهد داشت و فقط انگار استامینوفن کدیین داده این
تا ســر درد شــخصی که ضعف بینایی دارد برای چند
ساعت خوب شــود ،اما او بایستی دنبال عینک مناسب
باشد و نه داروی مسکن موقتی.
ریتم اندوهگین در موسیقی وجود ندارد
ســید آرش شــهریاری و ســید وصال حسینی که
آهنگســاز ،مقام دان و کارشناس عرصه موسیقی کشور
هســتند بــه خبرنگار ایرنــا گفتند :در موســیقی ریتم
اندوهگین وجود ندارد ،ریتم معادل وزن اســت که وزن
هــم از حالت خطی بیرون می   آید و مقید میشــود به
وزن موسیقیایی.
این افراد گفتند :اوزان موسیقی ما دارای ادوار موسوم
به ایقاعی هستند که فراموش شده اند .اگر نوازندگان و
موسیقیدان   ها مجدد رجوع کنند به این ادوار و موسیقی
قدیم و آن اصول بنیادین ایقاع را در ســاختن موسیقی
یاد بگیرند و بکار ببرند ،قطعات موســیقی ما اندوهگین
تلقی نمیشود.
ایــن دو هنرمند اضافه کردند :به عنوان مثال ارجاع
میدهیم صحبتمان را به یکی از قطعات استاد عبدالقادر
مراغه ای که در قرن چهارم میزیسته ،قطعه ای به نام
" نقش راست " که خیلی زیبا گروه عبدالقادر نواختند و

«مسعود منیعاتی» مسئول تشکیل کمیته
مشورتی بافت تاریخی شیراز شد

طی حکمی   از جانب سرپرست میراث فرهنگی فارس« ،مسعود
منیعاتی» مســئول تشــکیل کمیته مشــورتی بافت تاریخی –
فرهنگی شیراز شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،با حکم جمشید معینی سرپرست میراث
فرهنگی اســتان فارس« ،مسعود منیعاتی» که طی سالیان گذشته
همواره به عنوان دوستدار میراث فرهنگی فعالیتهای مختلف در
بافت تاریخی شیراز داشــته مسئول تشکیل کمیته مشورتی بافت
تاریخی – فرهنگی شیراز شد.
طرح مشورتی جهت رفع موانع سرمایه گذاری رد بافت تاریخی،
طرح مشــورتی در جهت همکاری بین بخشی در جهت همکاری
دســتگاههای اجرایی در بافت تاریخی ،طرح مشــورتی در جهت
همــکاری در نگهداری ،آموزش از بناهــای ثبتی و دارای ارزش
در بافت ،طرح مشورتی در جهت طراحی مسیرهای گردشگری و
ایجاد راهکارهای خالقانه در بافت تاریخی از جمله محورهای این
کمیته مشورتی است.

فیلم کمال تبریزی در جشنواره شانگهای

فیلمسینمایی «داستان دست انداز» به کارگردانی کمال تبریزی
و تهیــه کنندگی محمــد آفریده در نخســتین نمایش جهانی ،در
جشنواره بین المللی شانگهای به روی پرده می   رود.
به گزارش ایســنا ،فیلم «داســتان دســت انداز» در مجموعه
آلترناتیوها در بخش پانوراما در بیســت و چهارمین دوره جشنواره
بین المللی فیلم شانگهای به نمایش در می   آید.
همزمان با نمایش این فیلم در جشنواره فیلم شانگهای پوستر
فیلم که توسط مهرداد موسوی طراحی شده منتشر شد.
در این فیلم که گفته می   شود ،متفاوت ترین آثار کمال تبریزی
محسوب می   شود ،بازیگرانی همچون رضا کیانیان ،حبیب رضایی،
هــدی زینالعابدین ،رویا نونهالی ،همایون ارشــادی ،امید نعمتی
حضور دارنــد .پخش بین المللی دســت انداز بر عهده شــرکت
ایریماژ است.

چقدر "دور" میتواند نقش بسیار مهمی   داشته باشد در
حرکت و پویایی و سیال بودن موسیقی.
شهریاری و حســینی اظهار    داشتند :اگر موسیقی را
ریتم و نغمه بدانیم قطعا تاثیرات مهمی   بر موســیقی ما
خواهد داشت اما االن موســیقی ما فاقد اصول ایقاعی
است و مسلما وقتی که ما یک رکن اساسی و بنیادین را
از موسیقی مان بگیریم خیلی ضربه مهلکی به موسیقی
وارد کرده ایم.
اینان اضافه کردند :همچنین ســازهای کوبه ای ما
ملــودی پردازی میکنند به جــای اینکه "دور" را اجرا
کنند ،خود ملودی را مینوازند به خاطر همین موسیقی
ما ،موسیقی اندوهگین تلقی میشود و گرنه موسیقی هر
کشوری ریتم تند و کند باید داشته باشد.
شهریاری و حسینی ادامه دادند :بهتر است به جای
ارزش گــذاری و جهت دادن به موســیقی به بنیادهای
اصلی موســیقی خودمــان برگردیم که ایــن بنیاد در
موســیقی نواحی بســیار رعایت و حفظ شده است و ما
وقتی یک موســیقی تنبور و یا دوتــار گوش میدهیم
بسیار قبراق و سرحال می   شویم.
ایــن دو هنرمند عرصه موســیقی کشــور گفتند:
پیشنهاد میشود از اســتادان و بزرگان موسیقی نواحی
که در قید حیات هستند مستندی ساخته شود تا کسانی
که این فیلم را میبینند که نســل جدیــد نوازنده   ها و
هم مخاطبین موســیقی هستند پی ببرند به مسیر پر از
فراز و نشــیبی که آنها گذرانده اند و سختی   هایی که در
این مســیر بر آنها گذشته است تا کمکی به نسل جدید
نوازنده   ها شود که آگاه شوند و درس بگیرند.
شــهریاری و حســینی افزودند :همچنین یک کار
پژوهشــی خواهد بود که در تاریخ موســیقی ما برای
نسل   های بعد به یادگار خواهد ماند.
جامعه به موسیقی اندوهناک اقبال دارد
وحید رئیسی کارشــناس و مدرس موسیقی و مدیر
موسســه موســیقی آوای شــیراز نیز به خبرنگار ایرنا
گفت :مسائل فرهنگی مســائلی نیست که امروز مبتال
باشــیم و بخواهیم همین امــروز اقدامی   انجام بدهیم
که نتیجه بخش باشــد؛ نزدیک به نیم قرن موســیقی
ما جزو مشــکوکات و پنهانــی جامعه بوده که برای آن
برنامه  ریزی نشده و در چنین شرایطی نتیجه خوبی هم
نخواهد داشت.
وی افــزود :دلیل غلبــه ریتم   هــای اندوهگین بر
موسیقی کنونی این است که جامعه اقبال خوبی به این
بخش   ها دارد و عالقه  مندی نشــان میدهد و دلیلش
این است که جامعه االن ما خود اندوهگین است.
رئیسی اظهارداشت :مافیای پخش موسیقی که رگ
خواب جامعه را به دســت آورده و در بزنگاه مشــخص
دخالــت و آن را نهادینه میکند و این موســیقی را در
گردنه   های مشــخصی از فضای مجازی و حضور مردم
تزریق میکنــد و مردم هم به دلیــل اطالعات کم و
محدود دنباله رو موسیقی اندوهگین می   شوند.
وی اضافــه کرد :به طور حتم باید موســیقی نقش
شــادی آفرینی ایجــاد کنــد در ســطوح مختلف اما
سیاست گذار موســیقی جامعه برای عوام مردم ترجیح
میدهد که موســیقی از نوع اندوهگین باشــد و شاید
تخصص آن را ندارد که موســیقی شــاد را خلق کند و
یا ضرورتی در تولید موسیقی شاد نمیبیند؛ مشخصه   ها
در تولید موســیقی شــاد وجود دارد ولی برایشان قابل
شناسایی نیست.
این فعال عرصه موســیقی ادامه داد :همانند وقتی
میخواهیــم دیواری را با رنگ   های شــاد رنگ آمیزی
کنیم مشخص است که از رنگ   های روشن و شادی آور

اســتفاده میکنیم و هیچ وقت از رنگ   های تیره و سیاه
استفاده نمیشود و موسیقی هم نمادهای مشخصی دارد
و به طور مشــخص باعث شادی میشــوند و بنابراین
شاید تولیدکنندگان موســیقی اطالعات و تخصصی از
نحوه شاد   کردن موسیقی ندارند.
رئیســی عنوان داشــت :پیشنهاد    مشخص من این
اســت که قبــل از هر کاری و در مــوارد مختلفی پایه
و اســاس کار پژوهش است و باید تولیدکنندگان خوب
موســیقی شناسایی شــوند و از آنها دعوت به عمل آید
در یک ســازمان و یا ساختار مشــخص و با حمایت و
بودجه   های دولتی فضایی برای ایجاد و تولید موسیقی
خوب و شاد فراهم کنند.
موســیقی ما اندوهگین نیست ،روح نواز
است
مهسا   هاشــمی   نیک ،نوازنده و فعال حوزه موسیقی
اســتان فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:
فضای عمومی   جامعه بر حال و هوای هنرمند و موسیقی
تولید شــده و میزان پذیرش موســیقی بسیار تاثیرگذار
است.
وی ادامه داد:موســیقی سنتی ما اندوهگین نیست
بلکه به دلیل روح معنوی و معرفتی حاکم بر آن ،عمیق
و روح   نواز اســت و ممکن اســت مطابق سلیقه برخی
افراد نباشد.
هاشــمی   نیک با تاکید بر اینکه موســیقی با روح و
فطرت انســان   ها سر و کار دارد به همین دلیل سالیق
مختلف می   توانند انتخاب   های متفاوت داشــته باشند،
افزود :جا دارد به این نکته تاکید کنم در شــرایط   های
بحرانــی بشــر و مخصوصا همین روزهــای کرونایی
موســیقی می   تواند در ســبک زندگی ،حفظ روحیه و
ســامت روان و ایجاد امید و انگیزه افراد بسیار مفید،
موثر و مناسب باشد.
وی گفت :در این برهه از زمــان هنرمندان ما باید
بر اساس ضرورت به تهیه و تولید و ارایه آثار ریتم دار،
شــادی  آور و پر محتوا روی بیاورند تا مخاطب را با خود
همراه کنند.
هاشمی   نیک ادامه داد :در شرایط فعلی موسیقی بنا
به ضرورت و تاثیرگذاری باید به نیاز و خواست مخاطب
پاسخ دهد و کمک کننده برای گذر از سختی   های زمانه
باشد.
وی اظهارداشــت :امــروز طلب مخاطبــان حوزه
موسیقی شــعر و محتوای غنی و ریتم شادی آور است
تا از بار غم ،افسردگی ،ناراحتی و سختی زمان بکاهد.
این نوازنده و هنرمند موســیقی اضافه کرد :عالوه
بــر تکلیف مهمی   که امروز هنرمنــدان ما در تولید آثار
مورد نیاز مخاطب بر عهده دارد ،دولت و مســئوالن نیز
وظیفه   هایی دارند که نباید نادیده گرفته شود.
هاشــمی   نیک اضافــه کــرد :حــذف قوانیــن و
محدودیت   های دســت و پاگیر در حوزه موسیقی ،توجه
به نیاز امروز جامعه ،ایجاد زمینه مناســب برای فعاالن
این عرصه برای ارایه آثار ،تسهیل در صدور مجوز   ها از
اقداماتی است که در دست حاکمیت و مسئوالن است.
وی عنوان داشت :همه امور کشور در مباحثی مانند
سیاســت و اقتصاد خالصه نمی   شــود بلکه فرهنگ،
زیرساخت بخش   های دیگر اســت که نمی   توان تاثیر
آن را انکار کرد.
هاشــمی   نیک اضافه کرد :در ســختی   ها باید همه
بخش   ها دیده شود و اگر از هنرمندان و فعاالن عرصه
موســیقی در هر سطحی حمایت شــود آثار فاخر برای
عرضــه به جامعه وجود دارد که بــا اقبال مردم روبه رو
خواهد شد.

