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استان فارسی ها 61
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ترانه   های مح ّلی ایران

صادق همایونی
عبدالرحمن مجاهد نقی
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موافقت مجلس با کلیات الیحه
نظام رتبه بندی معلمان
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معاون مالی و اقتصادی
شهرداری اعالم کرد:

میزان کاهش عوارض
ساختمانی 1400
شهرداری شیراز
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* شمشین دوره انتخابات شوراها در
شیرازبا»شما»
* حمایت ها
* هنر بزرگ
* سیاست لبخند

نامه طالیی به وزیر کشور در اعتراض
به حذف اسامی برخی نامزدهای
تایید صالحیت شده در لیست نهایی
هاشمی:

فضای چندصدایی تا انتخابات
در صدا و سیما حاکم شود

دبیرکل اتاق ایران و عمان:

فعال سیاسی:

عمان میتواند دروازه
صادرات کاال به آفریقا
باشد

کاهش  ۲۵درصدی حجم آب سد درودزن

4

ناظمی اردکانی :

کاندیداهای جریان انقالبی به نفع رئیسی کنار بروند
رئیسـی مـی تواند در راسـتای عمل بـه منویات مقام
معظـم رهبـری همبسـتگی بیـن ارکان نظـام ایجـاد
کند .
اردکانـی بیـان کرد :عرصه انتخابـات در حال حاضر
یـادآور مقطعـی اسـت که مقـام معظم رهبـری برای
ریاسـت جمهـوری کاندیـد بودند کـه در آن زمان نیز
چنیـن فضایـی حاکـم بـود و مقـام معظم رهبـری با
رای باالیـی در آن شـرایط انتخـاب شـده و سـکان
دار کشـور شدند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا حضـور فعـال مردم
در عرصـه سرنوشـت سـاز انتخابـات ،یـک انتخـاب
پیروزمندانـه رقـم بخـورد و گفت :انتخابـات پیش رو
یـک انتخابـات سرنوشـت سـاز اسـت و وظیفـه
ایجـاب مـی کنـد کـه همـه مـردم در همـه نقـاط و

بدهـی خارجـی ایـران در اسـفند پارسـال بـا افزایش نسـبت
بـه سـال  ، ۱۳۹۸بـه رقـم  ۹میلیـارد و  ۱۴۲میلیـون دالر
رسـیده اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،گـزارش جدیـد بانـک
مرکـزی از گزیـده آمارهـای اقتصـادی در پایـان سـال
گذشـته نشـان میدهـد کـه میـزان بدهیهـای خارجـی
کشـور در پایان اسـفند پارسـال نسـبت به ماه مشـابه سـال
قبـل بـا افزایـش همـراه شـده و بـه رقـم  ۹میلیـارد و ۱۴۲
میلیـون دالر رسـیده اسـت.میزان بدهیهـای کوتـاه مـدت
کشـور حـدود  ۱.۹میلیـارد دالر و بدهیهـای بلنـد مـدت
ایـران نیـز  ۷.۱میلیـارد دالر اعلام شـده اسـت.از سـوی
دیگـر ،معـادل یورویـی بدهـی خارجـی ایـران حـدود ۷.۶
میلیـارد یـورو اسـت کـه شـش میلیـارد یـورو از ایـن میزان،
حجـم بدهیهـای میـان مـدت و بلندمـدت بـوده و یـک
میلیـارد و  ۶۰۰میلیـون یـورو حجم بدهیهـای کوتاه مدت
اسـت.این در حالـی اسـت که میـزان بدهی خارجی کشـور
در پایـان اسـفند  ۱۳۹۸معـادل  ۹میلیـارد و  ۳۱میلیـون
دالر بـوده و میـزان بدهیهـای کوتـاه مـدت کشـور حـدود
 ۱.۵میلیـارد دالر و بدهیهـای بلنـد مـدت ایـران نیـز ۷.۴
میلیـارد دالر اعلام شـده اسـت .گفتنـی اسـت کـه بدهـی
خارجـی مجموعـه تعهـدات ایجاد شـده در نتیجه گشـایش
اعتبار اسـنادی تسـهیالت دریافتی از بانک جهانی و سـایر
سـازمانها و نهادهـای بیـن المللـی همچنیـن تامین مالی
پروژههـای از طریـق فاینانـس ،پیـش فـروش نفـت و اوراق
قرضـه بیـن المللـی را در بـر میگیـرد.

زهرا جعفری

در مناظره مطالبی بیان شد
که کارآمدی کل نظام را
زیرسوال بردند

4

جزئیات افزایش
بدهیهای خارجی
ایران اعالم شد

وستفالیای ایرانی

3

سخنگوی دولت:

تقدیر از شماری راننده
قانونمدار در شیراز

وزیـر اسـبق تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی گفـت:
همگرایـی بیـن ارکان نظـام یکـی از مولفـه هـای
قـدرت ملـی اسـت.
ناظمـی اردکانـی دوشـنبه  ۱۷خـرداد در جلسـه
پرسـش و پاسـخی کـه بـه همـت سـتاد مرکـزی
انتخاباتـی آیـت اللـه رئیسـی در اسـتان مرکـزی در
مسـجد علـی ابـن ابیطالـب(ع) شـهرک علـی ابـن
ابیطالـب(ع) اراک برگـزار شـد ،اظهار کـرد :یکی از
مشـکالت عدیـده در سـال هـای اخیـر و دوره های
مختلـف عـدم وجـود همگرایـی بیـن ارکان نظـام
بـوده و همـواره اختالفـات بیـن دولـت و مجلـس
باعـث مـی شـده دولـت مجلـس را ضعیـف کنـد و
بالعکـس ،در حالـی کـه همگرایـی بیـن ارکان نظام
یکـی از مولفـه هـای قـدرت ملـی اسـت و آیـت اللـه

12

در هـر شـرایطی در این انتخابات حضـور حداکثری
داشـته باشـند تـا کسـانی کـه بـا نظـام و انقلاب از
ابتـدا سـازگاری نداشـتند و در میـدان دشـمن عمـل
مـی کردند در تالش خـود ناموفق بمانند .دشـمنان
در تلاش هسـتند کـه مردم را دلسـرد کننـد و از این
طریـق بتواننـد بـه نظـام آسـیب بزننـد ،بنابرایـن در
ایـن شـرایط ،رسـالت مـردم سـخت تـر اسـت و بایـد
مشـارکت حداکثـری را رقـم زد.
ناظمـی اردکانـی بیـان کـرد :بدیهی اسـت کـه افراد
متدیـن ،انقالبـی و وفـادار بـه آرمان هـای انقالب،
پـای صنـدوق هـا خواهنـد آمـد ،امـا مهـم آنهایـی
هسـتند که تحت عنوان آرای شـناور شـناخته شـده
و بـه دلیـل وعده های عملی نشـده گذشـته نسـبت
بـه حضـور در انتخابـات تردیـد دارند.

شوراهای مشورتی رسانه های کشور

3

2

نامزدهای انتخابات از بیبرنامگی
به تخریب دولت روی آوردهاند

3

آگهی ربگزاری مزایده

اقالم ضایعاتی و انهدا می خوردواهی تولیدی

شرکت ایران خودرو (ســهامی عام) در نظر دارد اقالم ضایعاتی و انهدامی سایت فارس را به نمایندگی از
آنها از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شرح اقالم مزایده شماره ( 1400-009سایت فارس):
انواع اقالم ضایعاتی انهدامی خودروهای تولیدی -انواع بدنه های انهدامی تولیدی
زمان برگزاری مزایده ،محل بازدید و اخذ پاکات:
آدرس جهت بازدید از اقالم ،محل اخذ پاکات و زمان ارائه پیشنهادات در سایت فارس:
متقاضیان جهت بازدید از اقالم از ســاعت  8/30صبح الی  14/30طی روزهای شنبه مورخ  1400/3/22لغایت
روز چهارشــنبه مورخ  1400/3/26به آدرس شــیراز -میدان اهلل (فلکه گل سرخ) -کیلومتر  4بلوار والیت-
شــرکت ایران خودرو فارس مراجعه نمایند .جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای بی غم به شماره همراه:
 09179110968تماس حاصل فرمایید.
تبصره :متقاضیان جهت اخذ پاکات و ارائه پیشنهادات در شهرستان های فارس طی روزهای سه شنبه مورخ
 1400/3/25و چهارشنبه مورخ  1400/3/26از ســاعت  8/30صبح الی  14/30به آدرس شرکت ایران خودرو
فارس مراجعه نمایند.
محل اخذ پاکات و زمان ارائه پیشنهادات در سایت تهران:
متقاضیان جهت اخذ پاکات و ارائه پیشــنهادات در تهران طی روزهای شــنبه مورخ  1400/3/22لغایت روز
چهارشنبه مورخ  1400/3/26از ساعت  8/30صبح الی  14/30به آدرس تهران ،کیلومتر  14اتوبان تهران -کرج،
به طرف شهرک پیکانشهر (آزادشهر) ،خیابان شــهید گودرزی ،انتهای خیابان هشتم غربی ،جنب مؤسسه
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشــور ،سایت برگزاری مزایده های شرکت ایران خودرو مراجعه نمایند .جهت
کسب اطالعات بیشتر با آقای میرپور به شماره تلفن 021-48279319 :تماس حاصل نمایید.
مبلغ و نحوه واریز وجه تضمین شــرکت در مزایده :مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت اقالم ضایعاتی طبق
مبالغ اعالم شده در فرم پیشنهاد قیمت به صورت فیش واریزی بایستی صورت پذیرد.
*شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و مزایده
گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .ضمنا مشروح شرایط در اسناد مزایده به طور کامل درج
خواهد گردید.
*شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحیح ،امضاء نموده و به
همراه کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت های دربسته به متصدی مزایده ،تحویل نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت فروش اقالم موضوع مزایده به صورت نقدی می باشــد و هرگونه مالیات،عوارض و حقوق دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده
مزایده می باشد.

شجاعت  ،قاطعیت و درایت با انتخاب

ضمنا جهت اخذ اطالعات تکمیلی به نشانی اینترنتی
 www.Ikco.irمراجعه فرمایید

ایران و جهان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

روی موج رویش ها
و ریزش ها
شـاید پـس از گذشـت بیـش از  4دهـه از انقلاب
جایـی بـرای طرح این پرسـش وجود داشـته باشـد
کـه چرا تولـی گری دولـت در امور فرهنگـی و تالش
بـرای احیـای برخـی سـنت ها و پایـه گـذاری برخی
رفتارهـا و تغییـرات شـکلی و ظاهـری بـه شکسـت
انجامیـده و نتیجـه ی عکـس داده اسـت ! اگـر
فهرسـتی از ریزش هـا و رویش هـای اتفـاق افتـاده
ظـرف  4دهه ی اخیـر را بازنگـری کنیم بـه این باور
می رسـیم که در اغلب مـوارد آنجا که سیاسـتمداران
و دولتمـردان کمتریـن نقـش را در ایده پـردازی و
اجـرا داشـته انـد  ،شـاهد رشـد و توسـعه بوده ایـم
امـا هـر جـا کـه دولت هـا پـا پـس کشـیده و موضع
انفعالـی گرفتـه انـد و بـه سـختی بسترسـازی کرده
انـد و بـا هزار امـا و اگر میدان داده اند  ،شـاهد رشـد
بوده ایـم.
مقاومـت در برابـر روایـی انـواع ورزش خصوصـا
ورزش زنـان و سـختگیری بـه هنرمنـدان و
سـینماگران  ،بـی اعتنایـی بـه موسـیقی و ترانـه و
مقاومـت در برابـر شـکل گیـری تشـکل های مـردم
نهـاد نمونه هایـی برجسـته از تنـگ نظری هـا ظرف
چنـد دهـه ی گذشـته اسـت کـه نتیجـه ی عکـس
داده اسـت  .بـه طـوری کـه ظرف ایـن چهـار دهه نه
تنهـا شـاهد رشـد کمی وکیفـی فعالیـت در حـوزه ی
موسـیقی بوده ایمبلکـه کمتـر خانـه ای پیدا می شـود
کـه در آن حداقـل یـک سـاز وجود نداشـته باشـد ؛
سـازی کـه بعضی هـا حتـی از نشـان دادن آن هم با
اسـتناد به برخـی خبرهـای مشـکوک اکراه داشـتند
امـا رویکرد مـردم بـه موسـیقی چنـد ده برابر پیش
از انقلاب بوده بـه طوری کـه امروزه هـر خانواده ای
کـه توانایـی مالی داشـته باشـد در کنـار کالس زبان
انگلیسـی و برخـی رشـته های هنـری  ،فرزنـدش
را در کالس موسـیقی هـم ثبـت نـام می کنـد و بـه
آموزشـگاه می فرسـتد ؛ اتفاقی که در سـال  60حتی
تصـور آن هـم مـو بر انـدام بعضی هـا که هـم اکنون
هـم در حـوزه ی فرمانروایـی شـان زیـر بـار اجرای
کنسـرت نمی روند  ،راسـت می کرد ! در حـوزه ورزش
زنـان نیز فشـارها و درخواسـت ها از سـوی مردم به
انـدازه ای بـوده کـه حتی برای کشـتی و شـنا و وزنه
بـرداری زنـان نیز مجوز صادر شـده و لبـاس طراحی
کـرده انـد در حالی که پیـش از انقلاب از این خبرها
نبـود ! درخشـش سـینماگران در سـطح جهانی بیش
از هـر زمـان دیگری بـوده و ترانـه سـرایان و تولید
کننـدگان ترانـه بـا مضامیـن زمینـی و عاشـقانه از
زیرزمین هـا بیـرون آمـده و بـه دنبال پاسـخگویی به
ذائقـه ی عمومی هسـتند  .در نقطه ی مقابـل  ،اتفاقات
کـم نتیجـه بیشـتر در برنامه هایـی رخ داده کـه
دولت هـا و متولیـان فرهنگـی بـا صـرف هزینه هـای
میلیـاردی و تبلیغـات مـداوم پیگیر آن بـوده اند و هر
چه بیشـتر هزینـه کـرده اند کمتـر نتیجـه گرفته اند
زیـرا بـا نگاه بخشـنامه ای بـه دنبال نهادینه سـازی
رفتارهـا بـوده انـد  .روزهـای اول انقلاب طـوری بـا
صرافی هایـی کـه بـا درصد کم پـول نـزول می دادند
برخـورد شـد و بسـاط آنهـا را برچیدنـد کـه همـه
می گفتنـد ریشـه رباخـواری در ایـران کنده شـد اما
اکنـون بانک هـا جـای صرافی هـا را آن هم بـا درصد
بـاالی نـزول خـواری گرفتـه انـد و حلال و حـرام
آنچنـان در هـم آمیختـه که محـدود متشـرعین باقی
مانـده هـم تکلیـف خـود را نمی داننـد ! تلاش برای
بازگشـت روسـتائیان از شـهرها کـه حتی بـرای آن
جوایـز نقدی و ماهیانـه در نظر گرفتنـد پس از مدتی
بـه دلیـل سیاسـت های غلـط نتیجـه ی عکـس داده
و حاشـیه نشـینی بـه معضلـی بهداشـتی  ،امنیتـی و
اجتماعی در کالن شـهرها تبدیل شـده کـه از رهگذر
آن شـاهد شـکل گیـری مناطـق جـرم خیز هسـتیم .
مبـارزه بـا اعتیـاد بـه تعـداد معتـادان افـزوده و بـه
عنـوان تهدیـدی بـزرگ مطـرح اسـت  .کسـانی که
پـس از سـاختن هزاران مسـجد در بـه در دنبال نماز
خـوان می گردنـد خود حکایتـی دیگر اسـت در حالی
کـه نمازگزار واقعـی بزرگترین پشـتوانه معنوی برای
کشـور اسـت  .پیامبـر بسـیاری از عـادات غلط عرب
جاهلـی را بـا نمـاز تغییـر داد  .وقتـی درک کنیـم که
مـا از مفاهیمی بلنـد و متعالـی چـون امـر بـه معروف
و نهـی از منکـر چـه سـاخته ایم و مـردم را بـه چـه
تعریفـی از برخـی مناسـک رسـانیده ایم ،تاسـف
می خوریـم .اگـر چـه هـدف گذاری هـا درسـت بود
ولـی از بیراهـه رفتیـم و بـه مقصد نرسـیدیم و هنوز
هـم دسـت بـردار نیسـتیم  .طبیعتـا وقتـی نهادهای
تبلیغاتـی بیشـتر به دنبـال روتوش کـردن و تغییرات
شـکلی و ظاهری هسـتند و برای فرهنگ سـازی نهاد
و سـازمان راه می اندازنـد و کار را از دسـت مـردم
بیـرون می آورنـد  ،شـاهد چنیـن اتفاقاتـی هسـتیم .
نشـان به این نشـان کـه مـا در جریـان درآمیختگی
اخلاق با سیاسـت نیـز از ارجمندی اخالق کاسـته و
آن را بـه حاشـیه برده ایـم چـرا کـه اخلاق از درون
سرچشـمه می گیـرد امـا رفتارهای سیاسـی گونه ای
واکنـش بـه رویدادهـای بیرونی و متناسـب بـا تغییر
شـرایط پیرامونـی اسـت  .مسـلم اسـت کـه در این
میـان اخلاق تسـلیم مالحظـات و مقتضیـات بیرونی
خواهـد شـد و هـر رفتـاری قابـل توجیـه می شـود !
اخلاق می گویـد راسـت بگو امـا سیاسـت می گوید
تکذیـب کـن تـا از نتایجـش بهره منـد شـوی ،
اخلاق می گویـد اگـر نمی توانـی کناره گیـری کـن
امـا سیاسـت می گویـد میـدان را در هیـچ شـرایطی
بـه رقیـب واگـذار نکـن  ،اخلاق می گویـد پذیـرای
سـخن حـق بـاش و از دانـش مشـاوران صـادق و
دلسـوز اسـتفاده کـن امـا سیاسـت می گویـد اجازه
نـده مشـاورت تـو را بـه حاشـیه برانـد و حـرف زیر
دسـتانت شـنونده بیشـتری داشـته باشـد  .ایـن
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

افزایش قیمت کاالها پذیرفتنی نیست
دویســت و ســی ویکمیــن جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصــادی دولــت روز ســه شــنبه
بــه ریاســت رئیــس جمهوربرگــزار شــد ،در
آغــاز ایــن جلســه گزارشــی از وضعیــت
قیمــت کاالهــای اساســی و اقــام مصرفــی
و ضــروری مــردم و اقدامــات انجــام شــده
بــرای حفــظ تعــادل در قمیــت از ســوی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ارایــه
گردیــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام
والمســلمین حســن روحانــی بــا تاکیــد بــر
مصوبــه دولــت بــر کنتــرل و جدیــت در عــدم
افزایــش قیمت هــا ،گفــت :دولــت صریحــا
تاکیــد و اعــام کــرده اســت افزایــش قیمــت
کاالهــا بویــژه اقــام ضــروری مــردم بــه
هیــچ وجــه پذیرفتنــی نیســت و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت موظــف اســت
بــا جدیــت و بــا هماهنگــی دســتگاه های
ذیربــط ( ،اصنــاف و تولیــد گننــدگان )

نســبت بــه کنتــرل قیمت هــا و ممانعــت از
افزایــش آنهــا اقــدام کنــد و مانــع از فشــار
مضاعــف بــه زندگــی و معیشــت مــردم در
شــرایط کنونــی اقتصــادی شــود.
در ادامــه ایــن جلســه وضعیــت عرضــه

و تقاضــای رمــز ارزهــا در اقتصــاد ایــران
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و بانــک
مرکــزی گزارشــی از وضعیــت تولیــد وتبــادل
رمزارزهــا در اقتصــاد ایــران را ارایــه کــرد.
رییــس جمهــور درخصــوص فعالیت هــا در

حــوزه ارز دیجیتــال و رمــز ارزهــا بــا تاکید بر
ضــرورت حفــظ و حمایــت از منافــع ملــی در
ایــن حــوزه ،گفــت :امــروزه برنامــه هوشــمند
ســازی اقتصــاد یــک الــزام محیطــی اســت و
بایســتی نســبت بــه الزامــات حقوقــی و فنــی
ایــن موضــوع بــا دقــت و حساســیت عمــل
کــرد و بــرای تدویــن راهبــرد پویــا در ایــن
حــوزه و نقــش آن در اقتصــاد کالن کشــور
اقدامــات الزم انجــام شــود.
روحانــی بــا تاکیــد براینکــه آگاهــی مــردم در
ایــن حــوزه ضــروری اســت و بــا توجــه بــه
مخاطــرات قابــل توجــه در حــوزه مبــادالت
رمزارزهــا  ،از ورود غیــر کارشناســانه در
ایــن حــوزه بایــد اجتنــاب شــود ،تصریــح
کــرد :بایــد بــرای قانونمنــد شــدن فعالیــت
رمــز ارزهــا و صیانــت از ســرمایه مــردم در
ایــن حــوزه هرچــه زودتــر چــاره اندیشــید و
قوانیــن و دســتورالعمل های الزم را وضــع و
ابــاغ نمــود.

سخنگوی دولت:

در مناظره مطالبی بیان شد که کارآمدی
کل نظام را زیرسوال بردند

ســخنگوی دولــت گفــت :متاســفانه در
مناظــره مطالبــی بیــان شــد کــه کارآمــدی
کل نظــام و تمــام تالش هــای حاکمیــت و
ملــت را زیــر ســوال بردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی ربیعــی در نشســت
خبــری هفتگــی خود با اشــاره بــه در پیش رو
بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت:
در آســتانه یکــی از رویدادهــای مهــم
سیاســی در کشــورمان هســتیم .فضــای
رقابتهــای انتخاباتــی بــا نزدیــک شــدن
بــه روز مهــم تصمیمگیــری مــردم بــرای
انتخــاب رئیــس جمهــور آینــده ،گــرم شــده
اســت.
وی افــزود :فــارغ از اینکــه نتیجــه آرا چــه
کســی خواهــد بــود ،صنــدوق و مشــارکت،
میــراث گرانبهایــی اســت از زحمــات،
تالشهــا ،زندانهــا ،تبعیدهــا و خونهایــی
کــه خــاک وطــن را اللهگــون کردنــد و
جمهوریــت را بــرای فرزنــدان ایــران برجــای

گذاشــتند.
ربیعــی تاکیــد کــرد :امــام خمینــی(ره) دو
کلمــه «جمهــوری» و «اســامی» یعنــی
«حاکمیــت اســام» و «حاکمیــت مــردم» را
گرهگشــای همــه مشــکالت میدانســتند.
بــه تعبیــر صریــح بنیانگــذار انقــاب
اســامی ،جمهــوری یعنــی مقــدرات ملــت،
دســت ملــت اســت .مــا همــه در کنــار
ِ
یکدیگــر بایــد تــاش کنیــم تــا جمهوریــت
را ،ایــن ثمــره چنــد نســل از پیشــینیانمان
را ،ثمــره دو انقــاب معاصــر ایــران یعنــی
مشــروطه و انقــاب اســامی را همچــون
گوهــری گرانبهــا پــاس بداریــم و فــارغ
از هــر فــراز و نشــیب و گالیههــا ،ایــن
میــراث گرانبهــا را آنچنــان قــدر بداریــم کــه
هیــچ تزلزلــی بــه پیکــره آن وارد نشــود.
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه جمهوریت
فقــط در یــک حالــت بــه مخاطــره میافتــد
و آن وقتــی اســت کــه جمهــو ِر مــردم،

خودبــاوری خــود را بــرای تغییــر سرنوشــت
و تعییــن صحنــه ،از دســت بدهــد ،تصریــح
کــرد :در آن صــورت ،عواقــب آن بــرای
نســلها باقــی خواهــد مانــد .بنابرایــن
بــه رغــم دیدگاه هــای مختلــف و برخــی
گالیه هــا کــه امــروز مطــرح میشــود ،مــردم و احیــای زندگــی پســاتحریم و کرونــا،
بایــد در یــک درک عمومــی ،بدانیــم حفــظ نیازمنــد دولتــی بــا ســرمایه اجتماعــی بــاال و
باشــکوه صندقهــا بــا مشــارکت حداکثــری اعتمــاد روزافــزون شــده بیــن جامعــه ،مــردم
 ،ضــرورت عبــور موفــق از بحران هــای و دولــت هســتیم.
امــروز در جهــان پرتالطــم ظالمانــه در دوره بــرای امــروز ایــران و فــردای
پســاتحریم اســت و متضمــن آینــده همــراه ایــران،مشــارکت امــری حیاتــی
بــا امیــد و تحــول پیــش برنــده خواهــد بــود .اســت
ربیعــی یــادآور شــد :معتقدیــم شــرایط وی افــزود :در صــورت مشــارکت
پیچیــده نظــام جهانــی و احقــاق حقــوق غیرحداکثــری ،دولتــی کــه پشــتوانه اعتمــاد
ایــران از اقتصــاد جهانــی و کســب جایــگاه اکثریــت جامعــه را نداشــته باشــد ،بــرای
ایــران در منطقــه و جهــان از یــک ســو ،حــل مســائل درهــمتنیــده داخلــی و خارجی
و از ســوی دیگــر ،در دوران پســاتحریم ، ،دچــار مشــکل خواهــد شــد .بنابرایــن
آســیبدیدگیهای اقتصــادی و روانــی بــرای امــروز ایــران ،بــرای فــردای ایــران،
ناشــی از جنــگ تحمیلــی اقتصــادی بــر مشــارکت ،امــری حیاتــی اســت.

نامه طالیی به وزیر کشور در اعتراض به حذف اسامی برخی
نامزدهای تایید صالحیت شده در لیست نهایی
مرتضــی طالیــی ،نائــب رئیــس ســابق
شــورای شــهر تهــران در نامــه ای بــه وزیــر
کشــور ،بــا اعــام اینکــه «پــس از تاییــد
صالحیــت اولیــه در هیــأت نظــارت تهــران»
در اقدامی کــه آن را فراقانونــی و عجیــب
خوانــده ،نــام برخــی نامزدهــای تاییــد
صالحیــت شــده در لیســت نهایــی از ســوی
هیــأت نظــارت مرکــزی انتخابــات شــوراهای
شــهر و روســتا حــذف شــده؛ خواســتار
رســیدگی بــه ایــن موضــوع از ســوی وزیــر
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا  ،در متــن نامــه طالیــی
بــه رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه آنچــه «
قانــون شــکنی محتمــل شــورای مرکــزی
نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای مجلــس
شــورای اســامی خوانده شــده ،آمــده اســت
کــه ایــن « زمزمــه خطرنــاک» امــروز بــا

انتشــار فهرســت اســامی کاندیداها ،بــه
حقیقــت پیوســت اســت.
وی افــزوده :همانگونــه کــه در ۲۷
اردیبهشــت امســال ،معــاون سیاســی
جنابعالــی در نامــهای بــه ریاســت محتــرم
هیــأت مرکــزی نظــارت ،اعــام نمــود ،ایــن
هیــأت بــه صراحــت قانــون در تبصرههــای
 ۴و  ۵مــاده  ، ۶۳حــق ورود بــه موضــوع
افــراد تاییــد صالحیــت شــده را نداشــته و
صرف ـ ًا صالــح بــه رســیدگی بــه اعتراضــات
نامزدهــای رد صالحیــت شــده در شهرســتان
و اســتان میباشــد .تاییــد صالحیــت
کاندیداهــا در مراحــل ماقبــل ،دارای اعتبــار
امــر مختومــه و خــارج از صالحیــت قانونــی
هیــأت مرکــزی نظــارت قــرار دارد.
طالیــی بــا غیرقانونــی و ظالمانــه خوانــدن
اقــدام هیــأت نظــارت در « عــدم اعــام

اســامی دهها نامــزد تاییــد صالحیــت شــده
و رد صالحیــت افــراد در سراســر کشــور »
ایــن اقــدام را «خــاف صریــح قانــون و
تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص

قانونگرایــی و افزایــش مشــارکت شــهروندان
در انتخابــات» توصیــف کــرده اســت.
وی افــزوده کــه « ایــن قانونشــکنی»
روی ـ ه خطرناکــی اســت کــه بــه زعــم او «
شــائبه جــدی در خصــوص تــاش هیــأت
مرکــزی نظــارت بــرای مدیریــت نتیجــه
انتخابــات و کمــک مســتقیم» بــه گــروه و
جریانــی کــه تمامیتخــواه خوانــده را ایجــاد
میکنــد.
طالیــی در پایــان نوشــته  :همانطــور کــه
پیشــتر ،وزارت محتــرم کشــور ،مخالفــت
خــود را بــا ایــن قانونشــکنی بیــان داشــته،
از جنابعالــی بــه عنــوان متولــی برگــزاری
انتخابــات ،درخواســت مینمایــم تــا در برابــر
ایــن تصمیــم غیرقانونــی ،اقــدام مقتضــی
نمــوده و مانــع تضییــع حــق دههــا کاندیــدای
انتخابــات شــوراها گردیــد.

هاشمی:

فضای چندصدایی تا انتخابات در صدا و سیما حاکم شود
رییــس شــورای اسالمی شــهر تهــران گفــت:
صــدا و ســیما حداقــل تــا انتخابــات فضــای
چندصدایــی را در ایــن رســانه حاکــم کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا« ،محسن هاشــمی»
روز سهشــنبه در آغــاز ســیصدمین جلســه
شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه  ۱۰روز
تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری
باقیمانــده اســت ،گفــت :امیداوریــم فضــای
بخــش قابــل توجهــی از جامعــه کــه تاکنــون
عــدم مشــارکت درانتخابــات اســت ،تغییــر
کنــد.
وی اظهــار داشــت :یکــی از عوامــل ناامیــد
کــردن مــردم از صندوق هــای رای ،احســاس
عــدم تاثیــر و ســخن گفتــن از بــاال بــه پاییــن
برخــی مســئوالن و نهادهــای نظارتــی اســت.

هاشــمی ادامه داد :عملکــرد تبعیــض آمیــز
صداوســیما نیــز ایــن احســاس را در مــردم

تشــدید می کنــد.
عبـوز از سیاسـت های ابالغـی رهبـر
معظـم توسـط مسـئوالن مدعـی
والیتمـداری پذیرفتـه نیسـت
بــه گفتــه وی ،بــا وجــود آنکــه رهبرانقــاب
در ســخنرانی ســالگرد ارتحــال امــام ،نقــش
حســاس و تعییــن کننــده مــردم در جمهــوری
اســامی را تبییــن کردنــد امــا هنــوز جریانــی
قدرتمنــد وجــود دارد کــه نقــش مــردم را
زینتــی و ظاهــری می دانــد و مبنــای شــرعی
و حقوقــی بــرای نظــر و حضــور مــردم قائــل
نیســت.
رییــس شــورای اسالمی شــهر تهــران
خاطرنشــان کــرد :بخــش مهــم دیگــر
ســخنان رهبرانقــاب در گالیــه و انتقــاد

از فضــای ایجــاد شــده علیــه کاندیداهــای
ردصالحیــت شــده و تصریــح بــر جبــران
توســط دســتگاه های مســئول نیــز بــا
بی تفاوتــی مخاطبــان ایــن انتقــاد و مطالبــه
رهبــری مواجــه شــد و شــاهد هیچگونــه
اقــدام وجبــران مســئوالنه ای نبودیــم.
هاشــمی تاکید کــرد :عبــور از توصیه هــا،
مطالبــات و دســتورات و سیاســت های
ابالغــی رهبرانقــاب توســط دســتگاه ها
و مســئوالن مدعــی والیتمــداری پذیرفتــه
نیســت.وی افــزود :افکارعمومی انتظــار دارد
نهادهایــی کــه افــراد و شــخصیت ها را
بــا عنــوان عــدم التــزام بــه والیــت فقیــه
ردصالحیــت می کننــد خــود بــه والیــت
فقیــه ملتــزم باشــند.

فرمانده سنتکام:

2

ایران همچنان بزرگترین تهدید
علیه منطقه است
فرمانــده ســنتکام در اظهاراتــی ضــد ایرانــی مدعــی شــد
کــه جمهــوری اســامی ایران همچنــان بزرگتریــن تهدیــد
علیــه ثبــات منطقــه اســت.

بــه گــزارش ایســنا ،کنــت مکنــزی فرمانــده نیروهــای
ســنتکام (ســتاد فرماندهــی مرکــزی نیروهــای آمریــکا
در خاورمیانــه) در بخشــی از صحبت هــای خــود در
یــک نشســت مجــازی بــا حضــور خبرنــگاران بــه طــرح
ادعاهایــی علیــه کشــورمان پرداخــت و ایــران را بزرگتریــن
تهدیــد علیــه ثبــات خاورمیانــه دانســت.
بنابــر گــزارش وب ســایت وزارت امورخارجــه آمریــکا،
مکنــزی در ادعاهــای خــود گفــت :اولویــت دیگــر مــا
مقابلــه بــا فعالیت هــای ثبــات زدای ایــران اســت کــه
همچنــان بزرگتریــن تهدیــد علیــه ثبــات در خاورمیانــه
بــه شــمار می آیــد.
وی همچنیــن مدعــی شــد :از نظــر مــن ،حضــور مــا در
منطقــه تاثیــری بازدارنــده در برابــر ایــران داشــته و کار
را بــرای آنهــا تــا بتواننــد بــه اقدامــات مخربشــان ادامــه
دهنــد ،دشــوارتر کــرده اســت.
ایــن فرمانــده آمریکایــی در ادامــه گفــت کــه واضــح اســت،
چیــن و روســیه بــه دنبــال نفــوذ بیشــتر و روابــط قویتــر
بــا کشــورها در منطقــه هســتند.

موافقت مجلس با کلیات الیحه
نظام رتبه بندی معلمان
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی کلیات الیحــه نظــام
رتبــه بنــدی معلمــان را بــه تصویــب رســاندند.

بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلس شــورای اســامی در
جلســه علنــی صبــح دیــروز (سهشــنبه) مجلــس شــورای
اســامی گزارش کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در
خصــوص کلیــات الیحــه نظــام رتبــه بنــدی معلمــان را
بررســی کــرده و در نهایــت بــا  ۲۲۷رای موافــق آن را بــه
تصویــب رســاندند.
اد  امه از ستون روبرو

رودررویـی در تمامی عرصه هـا بین سیاسـت و اخالق
وجـود دارد  .بـه همین دلیـل یک فرد مدعـی دینداری
تـا زمانـی که قبـول مسـئولیت نکـرده آرمانگراسـت
امـا همیـن کـه مسـئولیت پذیرفـت و پسـت گرفت
واقـع گـرا می شـود و محافظـه کار و مدافـع وضـع
موجـود و از چشـم مـردم می افتد .وقتی شـما اخالق
را از حکومـت دینـی می گیـری ماننـد ایـن اسـت که
ماهـی را از آب بیـرون آورده باشـی  .مسـئولی کـه
مهـر دیـن بـر پیشـانی دارد اگـر دروغ گفـت قدرت
معنـوی خـود را از دسـت می دهـد  .ایـن بازارهمـان
بـازاری اسـت که بـا یـک اطالعیـه مغـازه را تعطیل
می کـرد امـا اکنون بـا هزاران بخشـنامه و سـخنرانی
هم حاضـر به پاییـن آوردن قیمت و پرداخـت مالیات
نیسـت و ترجیـح می دهـد برای سـود بیشـتر جنس
قاچـاق بفروشـد چـون خـود را رقیب دولـت می داند
نـه همـراه و هم سرنوشـت او .
هـم اکنـون اگریـک نامزد ریاسـت جمهوری بـا ارائه
تحلیلـی سـاختاری از آنچـه گذشـته و مـا را بـه این
نقطـه رسـانیده  ،بـا چشـم بسـتن بـر روی خطـای
دیگـران تنهـا از خطاهـای گذشـته خـود بگویـد و از
مـردم عذرخواهـی کنـد و در پنـچ دقیقـه پایانی قول
بدهـد کـه جبـران خواهـد کـرد مـردم بیشـتر بـه او
اعتمـاد می کننـد تـا این کـه زمیـن و زمـان و نظام و
دولت هـا را زیـر پـای خـود خرد کنـد کـه می خواهد
خـود را باال بکشـد  .آمارهایی که برخـی از نامزدها در
مناظـره اخیـر مطـرح کردند بـرای زیر سـئوال بردن
عملکـرد هـر نظامی کافی بـود  .این آقایـان فراموش
کـرده اند که خودشـان هم بخشـی از نظام بـوده اند
و در خلـق چنیـن آمارهایـی نقش داشـته انـد  .وقتی
یکـی از کاندیداهـا اصـرار دارد که من به اهل سـنت
و زنـان و تمامی گروه هـای قومی میـدان می دهـم
متوجـه نیسـت کـه از طریـق همـان صدا و سـیمایی
کـه شـبانه روز حاکمیـت عدالـت را تبلیـغ می کند بر
وجـود بـی عدالتـی صحـه می گـذارد زیـرا کمتریـن
نتیجـه ای کـه از ایـن وعـده گرفتـه می شـود ایـن
اسـت کـه تاکنـون بـه اهـل سـنت و زنـان و برخـی
اقـوام بی اعتنایی شـده اسـت .
بـه نظـر می رسـد ایـن آقایـان پیـش از هـر چیـز
بایـد تکلیـف خودشـان را بـا مـردم روشـن کننـد و
بگوینـد تاکنـون کجـا بـوده انـد و چـرا بـر علیـه بی
عدالتی هایـی کـه از آن سـخن می گوینـد بیانیـه ای
صـادر نکـرده اند .
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کاهش  ۲۵درصدی حجم آب سد درودزن
رئیس اداره بهرهبرداری و نگهداری از ســد و نیروگاه درودزن در حاشــیه بازدید از
سدهای مالصدرا و درودزن  ،ضمن یادآوری اینکه ...

نامزدهای انتخابات از بیبرنامگی به تخریب دولت روی آوردهاند
دبیر حزب اعتدال و توســعه اســتان فارس با اشاره به ســیاهنمایی کارنامه دولت در
اظهارات برخی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری ...

خبرنگار                                                                    صفد ر د وام /عصر مرد م
یاد داشت
telegram.me/safdardavam

تا انتخابات                                                                   1400زهرا جعفری /عصر مرد م

وستفالیای ایرانی

فصل گرما و آب يخ زده قيمتى
تكريم به جايگاه ســرباز و هميارى به آنها همــواره مورد توجه مردم و در فرهنگ
اجتماعى ما گنجانده شده است ...

کاهش  ۲۵درصدی حجم آب سد درودزن

فصل گرما و آب يخ زده قيمتى
تكريـم بـه جايـگاه سـرباز و هميـارى بـا آنهـا همـواره مـورد توجـه مـردم و در
فرهنـگ اجتماعـى مـا گنجانـده شـده اسـت.
ظهـر ديـروز در اوج گرمـاى ناخوشـايند خردادمـاه شـيراز در حوالى دروازه شـاه
داعـى اللـه سـربازى را بـا هـدف رسـاندن بـه مقصـد كـه در مسـيرم بـود سـوار
خـودرو كردم.
در بدو ورود آب معدنى يخ زده جلب توجه كرد و نقطه عطف گفتگو شد از هواى گرم اين ايام شيراز.
ّامـا در البـه الى صحبت هـا نـرخ آب معدنـى فروخته شـده به سـرباز غريبـه كه مأمنى نـدارد گرماى ظهـر را از
يـادم بـردو آب سـردى از بـى انصافـى برخى به پيكـرم ريخت.
يـك آب معدنـى كوچـك تـك نفـره كـه نرخـش از  ٢هـزار تومان و اصلا  ٣هزار بيشـتر نيسـت به اين سـرباز پنج
هـزار تومـان فروختـه بودنـد و توجيـه افزايـش نرخ هم يـخ زدگى بوده اسـت؟!
يعنـى در حوالـى شـاهزاده قاسـم شـيراز و نقطه محـروم اين كالنشـهر براى نگهـدارى يك آب معدنـى در فريزر
يخچـال در سـاعاتى كوتـاه دو برابرافزايش قيمت مى شـود؟!
وجـدان را در يـك متـن كوتـاه تعريـف كـرده اند "كـه يگانه محكمه اى سـت كـه احتياج بـه قاضى نـدارد!" حاال
اگـر صدهـا بـازرس تعزيراتى در سـطح كالنشـهر شـيراز هم روانـه مراكز فروش شـوند تا اين مفهـوم براى برخى
فروشـندگان ما هضم نشـود مشـكالت مان رفع نخواهد شـد.
همـه مشـكالت اقتصـادى از تحريـم و پيامدهـاى تحريـم نيسـت هميـن رفتـار و اينگونـه كسـبه خـود آگاه و يا
ناخـودآگاه كاسـبان تحريـم محسـوب مـى شـوند كـه بـه نـرخ يـك آب معدنـى تـك نفـره دو هـزار تومـان جهت
نگهـدارى در يخچـال اضافـه مـى كنند.
بـا يك حسـاب سرانگشـتى اينچنين شـخصى اگـر در ماه تعـداد يك هزار آب معدنى بفروشـد كه حتمـأ اينچنين
خواهـد بـود ،درهميـن يـك قلـم جنس دو ميليـون تومان اجحاف بـه جامعه كرده اسـت و اين تنها يك فروشـگاه
بسـيار كوچك در گوشـه يك كالنشـهر اسـت كه با يك قلم جنس و به بهانه يخ زدن  ٣٠٠سـى سـى آب معدنى
در يـك مـاه هزينـه آبونمـان برق يك سـاله اش را از مردم بيچـاره مى گيرد؟!
بدانيـم و بدانيـم كـه براى عبور از سـختى ها و مشـكالت اقتصادى هـم عالوه بر اجراى سياسـت هاى صحيح
توسـط مسـئوالن كشـورى ،به فرهنگ هم داريم و آن فرهنگ انسـانى و اجتماعى اسـت و ديگر هيچ!
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ایسـنا:رئیس اداره بهرهبـرداری و نگهـداری از سـد و نیـروگاه درودزن در حاشـیه
بازدیـد از سـدهای مالصـدرا و درودزن  ،ضمـن یـادآوری اینکـه حجـم آب
درودزن تـا روز دوازدهـم خرداد(زمـان بازدیـد) ٤٥٦ ،میلیـون مترمکعـب اسـت،
گفـت :سـال گذشـته در چنیـن روزی  ٦٠٩میلیـون مترمکعـب حجـم ایـن سـد
گـزارش شـده بوده اسـت.
گـودرز علیدوسـت بـا بیان اینکه امسـال نسـبت به سـال گذشـته شـاهد کاهش
 ٢٥درصـدی حجم سـد هسـتیم ،درصد پر شـدن مخـزن این سـد در  ١٢خرداد
سـال گذشـته را  ٦٣.٤درصـد ذکـر و خاطرنشـان کـرد :درصـد پـر شـدن سـد تـا
 ١٢خـرداد امسـال  ٤٧.٥درصـد بـوده و  ٢٥درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال
گذشـته کاهش یافته اسـت.
او همچنیـن ادامـه داد :میـزان بارندگـی در سـال آبـی مهرماه  ١٣٩٨تـا مهرماه
 ١٣٩٩بالـغ بـر  ٥٧٨میلـی متـر بـوده و از مهرمـاه  ٩٩تـا  ١٢خرداد امسـال ٣٢٢
میلـی متـر ثبت شـده اسـت ،لـذا میتـوان فهمید کـه در این بـاره هم بـا کاهش
 ٤٤درصـدی مواجه هسـتیم.
رئیـس اداره بهـره بـرداری و نگهـداری از سـد و نیـروگاه درودزن ،کل حجـم
ورودی بـه ایـن سـد در سـال آبـی  ١٤٠٠- ۱۳۹۹را  ٥٥٠میلیـون متـر مکعـب
اعلام کـرد و گفـت :کل حجـم ورودی بـه سـد دروزدن از ابتدای مهرمـاه  ٩٩تا
 ١٢خـرداد امسـال  ٣٥٦میلیـون متـر مکعـب بـوده کـه در این بخش هم شـاهد
کاهـش  ٣٥درصـدی هسـتیم.
علیدوسـت اضافـه کـرد :کل خروجـی آب کشـاورزی در سـال آبـی ،١٤٠٠-٩٩
بالـغ بـر  ٣٥٣میلیـون متـر مکعـب بـوده و کل آبـی کـه بـرای مصـارف زیسـت
محیطـی رهـا شـده  ٥٧میلیـون متـر مکعـب محاسـبه شـده اسـت.
او همچنیـن خاطرنشـان کـرد :دبـی آب ورودی بـه ایـن سـد سـال گذشـته در
تاریـخ  ١٢خـرداد ،روزی  ٨.٧لیتـر بـر ثانیـه بـوده و در تاریـخ  ١٢خـرداد امسـال
(زمـان بازدیـد خبرنـگاران ایسـنا از سـدهای مالصـدرا و درودزن) بـه  ٦.٦لیتـر
بـر ثانیـه؛ بـا احتسـاب خروجی سـد کـه در حـال حاضر بـرای بهبود کیفیت سـد
باز اسـت؛ رسـیده.
رئیـس اداره بهـره بـرداری و نگهـداری از سـد و نیـروگاه درودزن بـا بیـان اینکـه
سـد و نیروگاه درودزن تامین کننده بخشـی از آب شـرب شهرسـتان مرودشـت و
کالنشـهر شـیراز اسـت ،گفت :در حال حاضر  ٣٠درصد از آب شـرب کالنشـهر

شـیراز و  ٩٠درصـد از آب شـرب شهرسـتان مرودشـت بـا اسـتفاده از ایـن سـد
تامیـن میشـود.
علیدوسـت بیـان کـرد :امسـال بـا توجـه بـه مصوبـات کارگـروه آب کشـاورزی
میـزان آبـی کـه برای کشـاورزی پایین دسـت اختصاص داده شـده متاسـفانه به
دلیـل سـطح زیـر کشـت بـاال و علیرغـم اینکـه نماینـدگان صنف کشـاورزی در
جلسـات کارگـروه حضور داشـتند و اعالم شـده بود کـه باید مطابق بـا حجم آبی
کـه کارگـروه مصـوب میکنـد و همچنین بـا توجه بـه برنامه منابع و مصارف سـد
و میـزان آبـی کـه بـرای کشـاورزی در نظـر گرفتـه میشـود ،کشـت انجام شـود
امـا متاسـفانه ایـن مهـم رعایت نشـد و سـطح زیـر کشـت باالیی که پایین دسـت
سـد درودزن اتفـاق افتـاد ،متناسـب بـا حجم آب خروجـی برای کشـاورزی نبود.
او یـادآور شـد :سـد درود زن از طریـق دو خـط آب را بـه کالنشـهر شـیراز

میرسـاند؛ خـط اول آبرسـانی بالـغ بر  ٣٥سـال اسـت که بـا  ١٢٠٠لیتـر در ثانیه
آب بـه شـیراز انتقـال میدهـد و خـط دوم آبرسـانی کـه اخیـرا بـه بهـره بـرداری
رسـیده نیـز در فـاز نخسـت آن  ٧٥٠لیتر بـر ثانیه آب را به شـیراز انتقال میدهد.
رئیـس اداره بهـره بـرداری و نگهـداری از سـد و نیـروگاه درودزن تصریـح کـرد:
بـا توجـه بـه کاهـش وروی سـد و کاهـش نـزوالت جـوی ،امسـال تقریبـا یکـی
از خشـک تریـن سـالها را طـی  ٥٠سـال اخیـر شـاهدیم بـه همیـن دلیـل از
کشـاورزان و مـردم میخواهیـم در مصـرف آب شـرب صرفـه جویـی الزم داشـته
باشـند تـا بـا کمتریـن تنـش تابسـتان امسـال پشـت سـر گذاشـته شـود.
مدیـر روابـط عمومی شـرکت آب منطقـهای فـارس در پاسـخ به سـئوال ایسـنا در
خصـوص حجـم آب سـد مالصـدرا بـه عنـوان یکـی از منابـع آبـی مهـم فارس،
اعلام کـرد کـه حجم آب این سـد در  ۱۷خرداد امسـال  ۱۷۸میلیون مترمکعب
بـوده کـه میـزان حجـم قابـل اسـتفاده ایـن سـد ،در حـال حاضـر  ۱۱۸میلیـون
مترمکعب اسـت.
محمدمهـدی شـریفی همچنیـن میزان بارندگی سـال آبی گذشـته (ابتدای مهر
 ۹۸تـا پایـان شـهریور )۹۹در ایـن سـد را  ۵۶۰میلیمتـر اعالم و خاطرنشـان کرد
کـه ایـن میزان در سـال آبی جـاری( از ابتدای مهـر ۹۹تاکنـون)  ۳۶۰میلی متر
کاهش یافته اسـت.
مدیـر روابـط عمومی سـازمان آب منطقـهای فـارس همچنین گفت :بـا توجه به
کاهـش نـزوالت جوی و کاهـش  ۲۰۰میلی متـری بارندگی در حوضه آبریز سـد
مذکـور (بیـن سـال آبـی قبل و سـال آبی فعلی) ،شـاهد کاهـش ۵۲درصدی آب
ورودی به سـد مالصدرا هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،بهـره برداری از سـد مالصـدرا ،کـه بارها احداث آن از سـوی
برخـی صاحبنظـران و کارشناسـان ،مـورد نقـد قـرار گرفتـه بود ،از سـال ۱۳۸۶
و بـا اهدافـی نظیـر تامیـن بخشـی از آب کشـاورزی اراضـی حدفاصل این سـد تا
سـد درودزن و همچنیـن تولیـد انـرژی برقابی آغاز شـد.
آب ذخیـره شـده در مخـزن سـد مالصـدرا که در باالدسـت سـد درودزن احداث
شـده اسـت ،بـه شـکل مسـتقیم مصرف شـرب نـدارد اما به شـکل غیرمسـتقیم
و بـا تغذیـه سـد درودزن ،در تنظیـم سـطح کمـی و کیفـی آب درودزن بـه عنـوان
مهمتریـن منبـع تامیـن آب بخـش قابـل توجهـی از شـهروندان فـارس ،نقـش
ایفـا میکنـد.

فعال سیاسی:

نامزدهای انتخابات از بیبرنامگی به تخریب دولت روی آوردهاند

*

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 واالترين 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

******
شمشین دوره انتخابات شوراها در شیرازبا"شما"
ائتلاف شـوراي متخصصين انقالبي(شـما) با شـعار "كارنامـه موفق ،برنامه مـدون ،توان اجرايي" بـا معرفي ١٣
كانديدا وارد كارزار ششـمين دوره انتخابات شـوراي اسلامي شـهر شيراز شد.
مسـئول سـتاد انتخاباتـي ايـن ائتلاف بـا بیـان اینکـه انتخاباتهـاي بـزرگ پـي در پـي در كشـور مـا نشـان از
حاكميـت مـردم سـاالري دينـي داشـته و بـه مثابـه سـدي در برابـر هجمههـاي معاندين و دشـمنان بوده اسـت
از رویکـرد ایـن ائتلاف بـرای ايجـاد فضـا و بسـتر جهـت مشـاركت و حضـور حداكثري همـه شـهروندان در اين
دوره از انتخابـات شـد.
سـید محسـن معیـن افـزود؛ مبنـاي تشـكيل ايـن ائتلاف را اجـراي دسـتورمقام معظـم رهبـري مبنـي بـر "من
انقالبـي ام" و تاكيـد بـر حمایـت از نیروهـای دارای سلامت نفـس و امانتدارعنـوان كرد و گفت :سلامت نفس
و تجربـه و تـوان اجرايـي از شـروط مهـم و بـي قيـد و شـرط براي اداره شـهر اسـت.
معيـن همچنيـن بـا بيـان اينكـه صـرف متعهـدن بـودن ،نشـانگر توانمنـدي افـراد نيسـت ،افـزود :در انتخـاب
گزينههـاي مـورد حمايـت ايـن ائتلاف تجربـه و تخصـص اعضـا در كنار سلامت نفس شـان به عنـوان اصول
مهـم مدنظـر بوده اسـت
حمایت ها
او ادامـه داد :در خصـوص تركيـب ايـن ليسـت تعاملات و مشـورتهاي زيـادي بـا افـراد ذي نفوذ شـهر انجام
شـد و بخشـي از نماينـدگان ،مـردم شـيراز و جامعـه روحانيـت ضمـن پذيرفتـن كليـات ليسـت ،از آن حمايـت
كردند.
مسـئول سـتاد انتخاباتـي ائتلاف متخصصين انقالبي با تأکید بر اینکه ما نسـبت به شـهر حسـاس هسـتيم،وبا
ایـن نـگاه از عناصـر بـا تجربـه و امتحان پس دادهها در ترکیب لیسـت اسـتفاده کردیم ،گفت :در تركيب ليسـت
ايـن ائتلاف از هشـت نفـر افـراد متخصص و مجرب اسـتفاده شـده و در كنار آن پنـج نفر از افـراد جديد داراي،
تخصـص ،ایده و مسـتعد اسـتفاده کردهایم.
هنر بزرگ
معیـن بـا بيـان اينكـه هنـر بـزرگ اسـتفاده از نيروهـاي توانمنـد و موجـود در شـهرداري اسـت ،عنـوان كـرد:
تغييـرات اتوبوسـي هنـر نيسـت ،هنـر ارزش دادن بـه نيروهـاي شـهرداری اسـت.
او يـادآور شـد :ايـن گـروه بـرای اداي دين به مردم شـيراز به عرصـه انتخابات آمـده و هرگز آخرت خـود را فداي
ايـن دنيـا نخواهد كرد.
سیاست لبخند
مسـئول سـتاد انتخاباتـي ائتلاف متخصصيـن انقالبـي خاطرنشـان کـرد :نبايـد براي رسـيدن به هـر هدفي به
هـر كاري دسـت بزنیـم و اخلاق را زيـر پـا بگذاريـم ،لـذا اعضـاي ايـن ائتلاف در مقابـل انتقـادات ،اهانتها و
نقدهـای تنـد احتمالـي بـا لبخنـد ،عفو و گذشـت برخـورد خواهنـد كرد.
او محمـد حسـن اسـدي ،محمـود رضـا طالبـان ،رضـا محمديـان ،حسـن صفايـي ،محمدرضا هاجـري ،محمد
فـرخزاده ،حمیدرضـا ناصـري ،محسـن هاديـان ،ابراهيم بيرقي پناه ،اميرسـجاد عابدي ،سـعيده قـادري ،منظر
روزيطلـب و محمدرضـا ذواالنـوار را بـه عنـوان  ١٣كانديـداي ايـن ليسـت معرفی كرد.

ابتکار:

باید در مقابله با افراطگری به میدان آمد
معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده در توییتـی نوشـت :در مقابلـه بـا افراطگـری و تهدیـد حقـوق
فـردی ،اجتماعـی ،سیاسـی و بـرای زندگـی بایـد بـه میـدان آمـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،معصومـه ابتکار روز سـه شـنبه در پیامـی توییتری کـه در صفحه خود منتشـر کرد ،یادآور شـد:
همـه قبـول دارنـد صحنـه بـازی ناعادالنه اسـت ،همه اوضاع سـختی را تجربـه میکنند.
وی افزود :برخی ناجوانمردانه تحریمها را ندیدند و جنگ روانی بپا کردند.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :ردصالحیتها بقدری غیرمنصفانه بود که رهبری هم ورودکردند.
وی تاکیـد کـرد :ولـی در مقابلـه بـا افراطگـری و تهدیدحقـوق فـردی ،اجتماعـی و سیاسـی ،و بـرای زندگـی باید
بـه میـدان آمـد؛ #رای_میدهم

ایرنـا :دبیـر حـزب اعتـدال و توسـعه اسـتان فـارس بـا
اشـاره بـه سـیاهنمایی کارنامـه دولـت در اظهـارات برخـی
نامزدهـای انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـتجمهوری
گفـت :ایـن نامزدهـا از بیبرنامگی به تخریـب دولت تدبیر
و امیـد روی آوردهانـد.
میراعظم هاشـمی افـزود :در همـه جـای دنیـا نامزدهـای
انتخابـات قبـل از هرچیـز بـه بیـان برنامههـای خـود
میپردازنـد و بـه مـردم میگوینـد کـه چـه در چنتـه دارنـد
و بعـد بـه مشـکالت اشـاره میکننـد و حتـی از بیـان
دسـتاوردها و موفقیتهـای رقیـب خـود هـم وحشـتی
ندارنـد و در کنـار بیـان کاسـتیها ،موفقیتهـا را هـم
نادیـده نمیگیرنـد.
ایـن فعـال سیاسـی اسـتان فـارس ادامـه داد :کسـی
کـه میخواهـد رئیـس جمهـوری کشـوری شـود کـه در
دنیـا دارای کالس سیاسـی اسـت ،نبایـد بـه جـای بیـان
برنامههـای خـود تمـام انـرژی اش را صـرف تخریـب و
حملـه بـه دولـت کنـد.
وی اظهـار داشـت :چنیـن بیپـروا و بـی محابـا تاختـن بـه
دولـت ناشـی از عـدم بلـوغ سیاسـی این افـراد اسـت و اگر
تصـور میکننـد چنیـن رویـهای بـرای آنهـا رای بـه دنبـال
دارد سـخت در اشـتباه هسـتند.
دبیـر حـزب اعتدال و توسـعه اسـتان فـارس تصریـح کرد:
بـه نظـر میرسـد برخـی نامزدهـای انتخابـات ریاسـت
جمهـوری چـون حرفـی بـرای گفتـن و هیـچ برنامـهای
بـرای ارائـه به مـردم ندارنـد ،با پرتـاب توپ به زمیـن دولت
مسـتقر ،میخواهنـد ذهن پرسشـگر مـردم را منحرف کنند
و از بیـان برنامـهای قابـل اجـرا فـرار کنند در حالـی که آنها
وظیفـه دارنـد از تریبونهایـی کـه در اختیارشـان گذاشـته
شـده قبـل از هـر چیـز بـرای بیـان برنامههـای خودشـان
اسـتفاده کنند.
دبیـر حـزب اعتدال و توسـعه اسـتان فارس گفـت :تاکنون
هیـچ یـک از نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری این
شـجاعت را نداشـتهاند کـه بـه موفقیتهـای دولـت نیـز
چشم شیشه ای

اشـاره کننـد ،امـا مـردم مـا بسـیار هوشـیار هسـتند و اگـر
احسـاس کننـد فـردی حرفـی برای گفتـن ندارد بـه او رای
نمیدهنـد ،مـردم بـه کسـی رای میدهنـد کـه از خـودش
چیـزی بـرای عرضه داشـته باشـد.
هاشـمی افزود :در ایـن دوره ،نامزدهای انتخابات ریاسـت
جمهـوری سیاسـت و راهـکار حملـه بـه دولـت را بـرای
رای آوری در پیـش گرفتهانـد در حالـی کـه بـا ایـن راهـکار
بـه جایـی نمیرسـند.
او اظهـار داشـت :اکثـر همیـن نامزدهـای انتخابـات
ریاسـت جمهـوری از همراهـان و حامیان دولتـی بودند که
سـنگ بنای تحریمهای سـخت برای کشـور را گذاشـت و
بعـد هـم خودشـان آن تحریمهـای کمرشـکن را کاغذپـاره
خواندند.
ایـن فعال سیاسـی ادامـه داد :در زمـان ترامـپ نیز همین
افـراد بـرای بـر زمیـن زدن برجـام بـا او همراهـی کردنـد و
بهانـه الزم بـرای خـروج از برجـام را بـه دسـت او دادنـد و
بعـد هـم شـروع بـه تاختن بـه دولـت کردند کـه چـرا برجام
بـه سـرانجام نرسـید در حالـی کـه عامـل اصلی ایـن اتفاق
خودشـان بودند.
هاشـمی گفت :طولـی نخواهـد کشـید که تمام کسـانی که
امـروز برجـام و  FATFرا زیر سـوال میبرند بـه این نتیجه
برسـند کـه باید هم برجـام و هـم  FATFرا بپذیرند و آن را
به سـرانجام برسانند.
او اضافـه کـرد :فرزنـدان مـا و تاریـخ کتبـی و شـفاهی در
آینـده اعتـراف خواهنـد کـرد کـه دولـت تدبیـر و امیـد بهتر
از تمـام دولتهـا از حقـوق ملی دفـاع کرد و بـه نامزدهای
انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـم توصیـه میکنـم کـه در
گفتـار خـود جانـب انصـاف را نگـه دارنـد و شـجاعانه بـه
دسـتاوردهای دولـت هـم اعتـراف کننـد.
انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـتجمهوری همزمـان بـا
انتخابات ششـمین دوره شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا
جمعـه  ۲۸خردادمـاه جـاری برگزار میشـود.
مناظـره نخسـت این دوره از انتخابـات  ۱۵خردادماه جاری

بـا حضـور هفـت نامـزد انتخابـات ایـن دوره برگزار شـد که
حملـه بـه دولـت و نهـاد قـوه مجریـه از سـوی داوطلبـان
حضـور در ایـن نهـاد ،واکنشهایـی در پـی داشـت.
«محمـود واعظـی» رییـس دفتـر رییـس جمهـوری
در واکنـش بـه اظهـارات عجیـب برخـی نامزدهـا در
یادداشـتی نوشـت« :نادیـده انگاشـتن توفیقـات این دولت
و سـیاهنمایی ،علاوه بـر اینکـه جفـا در حـق خانـواده
میلیونـی دولـت اسـت ،موجـب ناامیـدی مردم و مشـارکت
کمتـر آنهـا در انتخابـات خواهد شـد .دوران مسـئولیت این
دولـت کمتـر از دو مـاه دیگر بـه اتمام خواهد رسـید اما این
رویکـرد غیرمنصفانـه در خاطـره و یـاد ملـت بـزرگ ایـران
خواهـد مانـد».
«علیرضـا معـزی» معـاون ارتباطـات و اطالع رسـانی دفتر
رییـس جمهـوری در توییتـی تاکیـد کـرد :حتـی در مناظره
غیابـی بـا روحانـی هـم پیـروز نشـدند گـواه آنکـه مخالفـان
کوچکتریـن اشـارهای بـه تاثیـر جنـگ تحریمـی و کرونـا بر
اقتصـاد ایـران نداشـتند و تاریخیتریـن فشـار اقتصـادی و
مهیبتریـن بحـران سلامت عمومـی را سانسـور کردنـد.
حملـه نامزدهـای انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری بـه دولـت
مسـتقر درحالـی صـورت میگیـرد کـه نـه در پرسـشهای
طراحی شـده از سـوی طراحان مناظره در رسـانه ملی و نه
در پاسـخهای عجیـب و مبهم نامزدهـای انتخاباتی ،هیچ
اشـاره ای بـه مهمتریـن عامـل فلـج شـدگی اقتصـاد ایران
در سـه سـال گذشـته یعنـی تحریمهـا و فشـار حداکثـری
دولـت آمریکا نشـد.
نامزدهـا و برگـزار کننـدگان نشسـت بـه عمـد یـا بـه سـهو
فرامـوش کردنـد کـه دولـت «دونالـد ترامـپ» بـا هـدف
سـاقط کـردن نظـام جمهـوری اسلامی ،از راه فروپاشـی
اقتصـادی ،کارزار تحریمهـا را آغـاز و بـا سـرحد امـکان
افزایـش داد .امـا ایـن تنهـا بخشـی از داسـتان بـوده و
واقعیـت آن اسـت کـه مخالفان دولت ماهها و سالهاسـت
حسـن روحانـی و پاسـتور را بـه جـای دونالـد ترامـپ و کاخ
سـفید مـورد لعـن و نفریـن قـرار میدهنـد .چـه آن زمـان

گاهی جمع آوری زباله های شهری با تاخیر انجام می شود

کـه بـه تصمیـم نظـام پای میـز مذاکـره بـا آمریکا نشسـت
و برجـام را بـرای حراسـت از منافـع کشـور امضا کـرد و چه
آن زمـان کـه زیـر بار زیادهخواهـی ترامپ نرفـت؛ در هر دو
برهـه بـا شـدیدترین لحـن مـورد هجمـه قـرار گرفـت.
بـر اسـاس آماری کـه بهار سـال گذشـته رییـس جمهوری
از تاثیـر تحریمهـا ارائـه داد و قطعـا تاکنـون آمارها افزایش
تصاعـدی هـم داشـته ،درآمد کشـور در شـرایط تحریم ۵۰
میلیـارد دالر کمتـر شـده اسـت ،کشـور کمتریـن میـزان
صـادرات نفـت طـی حداقل سـه دهـه اخیـر را تجربـه کرد
و فـروش دو میلیـون و  ۷۰۰هـزار بشـکه نفـت پیـش از
تحریمهـا ،بـر اسـاس برآوردهـا بـه حـدود کمتـر از ۷۰۰
هـزار بشـکه رسـیده و درآمـد نفتـی دولـت  ۶۶درصـد
کاهـش یافـت .شـرکتهای فنـاوری و تحقیقاتـی ،حمل و
نقـل و کشـتیرانی ،شـرکتهای فـوالد ،آهـن ،آلومینیـوم،
شـرکت های سـاختمانی و بـرق ،شـرکت های پتروشـیمی،
بیمـه ،طلا ،بانک هـا ،تبـادالت پولـی و بانکـی ،معـدن،
سـوئیفت ،منابـع ارزی ایـران در جهـان ،سـپاه پاسـداران
ونیروهـای مسـلح ،بخـش عمرانـی ،سـازمان های
هوافضـا ،قضات ،اسـاتید ،مسـووالن لشـگری و کشـوری
کنونـی و سـابق ،دوره هـای آموزشـی ،دارو و غـذا و حتـی
اپلیکیشـنهای تلفـن همـراه ،نمونه هایـی از فهرسـت
تحریمهـای آمریکاسـت کـه از اردیبهشـت  ۹۷و همزمـان
بـا خـروج ترامـپ از برجـام شـروع شـد و روز بـه روز هـم بـر
تعـداد آنهـا افـزوده شـد.
بـا ایـن همـه مـوارد تروریسـم اقتصادی علیـه ملـت ایران؛
رقبـای سیاسـی و مخالفـان در هر دورهای بـه نوعی دولت
را مقصـر ایـن موضوع جلـوه دادند .برخـی نامزدها درحالی
مدعـی سـیاه بـودن و بیخاصیـت بـودن اقدامـات دولـت
هسـتند کـه طـی هشـت سـال گذشـته هیـچ اقدامی برای
کمـک بـه بهبـود شـرایط انجـام ندادنـد؛ لوایح مهـم دولت
را در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مجلـس یازدهم
مسـکوت گذاشـتند و حـال مدعـی هسـتند چـرا دولـت بـه
افغانسـتان و اروپـا صـادرات ندارد!
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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تامین برق پایدار نیازمند سرمایهگذاریهای جدید است
اســتاندار فارس گفت :تامین برق پایدار نیازمند سرمایهگذاری های جدید برای ایجاد
نیروگاههای برق است که اگر صنایع و سایر مشترکان ...
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سال بیست و ششم شماره 7212

استان فارسی ها  61میلیارد ریال صدقه دادند
مردم خیر و نیکوکار اســتان فارس در  2ماهه امسال بالغ بر  61میلیارد ریال صدقه
پرداختند ...

تقدیر از شماری راننده قانونمدار در شیراز
عصرمردم:
بـا همـکاری مشـترک مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز و پلیـس راهـور
اسـتان فـارس ششـمین مرحلـه تجلیـل از راننـدگان قانونمنـد شـیراز اجـرا شـد.
در حاشـیه اجـرای این طرح سـرهنگ ولـی کریمی معـاون انتظامی پلیس راهور
شـیراز بـا قدردانی از اعضا و مسـئوالن هیـأت مدیره مجمع خیرین فرهنگسـاز
و شهرسـاز شـیراز اظهـار داشـت :بـا همـکاری مناسـبی کـه مجمـع خیریـن بـا
پلیـس راهـور داشـته تاکنـون برنامه های مختلفی بـه صورت عملی بـا همکاری
پلیـس راهنمایـی و رانندگـی در موضوع فرهنگ سـازی اجرا شـده اسـت.
وی افـزود :اقدام نخسـت همیـاران مهربان ترافیـک در کنترل عابریـن پیاده از
گذرگاه هـای عابـر پیـاده برابر چـراغ راهنمایـی و رانندگی بود که خوشـبختانه در
چند سـال گذشـته روند خوبی داشـته اسـت.
کریمی گفـت :حضـور همیـاران مهربـان ترافیـک بـرای عبـور عابریـن پیـاده
از گذرگاه هـای عابـر پیـاده برابـر چـراغ راهنمایـی و رانندگـی در محدوده هـای
مرکـز و پرتـردد انجـام شـد و در حـال حاضـر نیـز بـه صـورت روزانـه در زمانـی
کـه شـرایط محیطـی مناسـب باشـد در تقاطع هـای محـدوده مرکـزی بـه پلیس
کمـک می دهنـد.
وی بیـان کـرد :در موضـوع اشـاعه فرهنگ ترافیـک ،الزم دانسـتیم همان طور
کـه بـا راننـدگان متخلـف برخوردهـای جـدی و یـا تحکمی داریـم ،از رانندگانـی
کـه وظایـف خودشـان را بـه نحـو احسـن انجـام می دهنـد و قوانین و مقـررات را
رعایـت می کننـد قدردانـی کنیم.
وی گفـت :شـاید ایـن تجلیـل ارزش مالـی نداشـته باشـد امـا همیـن کـه راننـده
ای متوجـه شـود بـه واسـطه رعایـت قانـون و مقـررات توسـط پلیـس راهنمایـی
و رانندگـی و مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز از آنـان تجلیـل
می شـود بـرای او مانـدگار بـوده و می توانـد سـفیر خوبـی در شـهر باشـد.
معـاون انتظامی پلیـس راهـور شـیراز با اشـاره به اجرای ششـمین مرحلـه تجلیل
از راننـدگان قانونمنـد و فهیـم شـیراز گفـت :امیدواریـم بـا اجـرای ایـن طـرح به
روزی برسـیم کـه تمـام راننـدگان قوانیـن و مقـررات را رعایـت کـرده و خودشـان
بتواننـد فرهنـگ صحیـح رانندگی را به عنوان یک مبلغ ،معلم و اسـتاد در سـطح
جوامـع کوچکتـر و حتـی خانواده هـا ترویـج دهند.
وی بـا بیـان اینکـه آیتم هـای قوانیـن رانندگـی زیـاد اسـت ومـا توقـع نداریم یک

راننـده همـه آیتم هـا را رعایت کند ،تصریح کرد :در مرحله نخسـت انتظار اسـت
راننـده ای کـه کمربنـد ایمنی خود را بسـته باشـد بین خطوط رانندگـی کرده و از
تلفـن همـراه اسـتفاده نکنـد و همچنین سـرعت مجازی کـه برای معابـر تعریف
شـده را مدنظر داشـته و توجه کافی به جلو داشـته باشـد و از حرکت مارپیچ بین
خطـوط و تغییـر خط خـودداری کند.
کریمی خاطرنشـان کـرد :وظیفه ما این اسـت از قشـر راننـدگان قدردانی کنیم و
امیدواریـم روزی برسـد کـه تمام راننـدگان را به عنوان راننـدگان قانونمند و فهیم
و بـا فرهنـگ ترافیک مورد تجلیل قـرار دهیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره به اینکه شـیراز نخسـتین کالن
شـهری اسـت کـه اجـرای طـرح تجلیـل از راننـدگان قانونمنـد را دنبـال کـرده
اسـت ،گفـت :آمادگـی انتقـال تجربیـات ایـن طـرح بـا همراهی مجمـع خیرین
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز بـر مبنـای تشـکر از راننـدگان فهمیـم را داریم.
احمدصادقـی نـژاد عضـو هیئـت مدیره مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز
شـیراز نیـز اظهـار داشـت :این مجمـع تاکنون خدمات زیادی را در سـطح شـهر
شـیراز بـه اجـرا درآورده و نمونـه آن نیـز همین برنامـه تقدیر از راننـدگان منضبط

و قانـون منـد اسـت کـه علیرغـم تشـویق و ترغیـب دیگـر راننـدگان در راسـتای
رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی ،معرفـی این طـرح الگویـی فرهنگی برای
اقشـار جامعه اسـت.
عضـو هیئـت مدیـره مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز بـه اجرای
طـرح تجلیـل از راننـدگان قانونمند اشـاره کرد و افـزود :از دسـتاوردهای اجرای
ایـن طـرح ایـن اسـت کـه باعـث می شـوند نظـم و انضبـاط در رانندگـی بیشـتر
شود.
وی افـزود :تـا کنـون  ۳۷۵نفر در طرح همیـاران مهربان ترافیـک آموزش دیده
و  ۱۲۵نفـر سـاعی از اقشـار جامعـه در تقاطع هـای پرتـردد شـهر شـیراز فرهنگ
فرامـوش شـده ترافیـک را بـه شـهروندان شـیرازی یـادآور شـده و فرهنگـی کـه
شایسـته شـهر شـیراز اسـت را آموزش و ارتقـا میدهند.
گفتنـی اسـت ایـن برنامـه در بلـوار مـدرس از سـمت ورودی پـل فسـا اجـرا شـد
کـه برخـی از راننـدگان شـیرازی و تعدادی از آنهـا از شهرسـتانهای همجوار وارد
شـهر شـیراز می شـدند و از راننـدگان منضبط توسـط همیـاران مهربـان ترافیک
بـا تندیـس نشـان مهربانـی و یـک جلـد دیوان حافـظ قدردانی شـد.

روحانی نژاد در دیدار با امام جمعه شیراز :

پیشانی فعالیت بنیاد مسکن رسیدگی به امور محرومان و توسعه روستاها است
عصرمردم:
نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد مسـکن کشـور بـا بیـان
اینکـه ایـران یكـی از  10كشـور حادثـه خیـز جهـان
شـناخته شـده اسـت عنـوان كـرد  :از حـدود  45حادثـه
طبیعـی ،احتمـال وقـوع حـدود  35حادثـه طبیعـی در
ایـران وجـود دارد .مـردم بایـد در برابر این حـوادث ایمن
باشـند و زندگـی عـادی بهم نریزد بنیاد مسـکن رسـالتی
مضاعـف در ایـن حـوادث دارد .
حجـه االسلام حسـین روحانـی نـژاد در دیـدار بـا امـام
جمعـه شـیراز افـزود :ماموریـت بنیـاد مسـکن در ایـن
حـوزه محدودیـت ندارد چـه در یک کالن شـهر و چه در
یـک روسـتا بعد از اسـکان موقت کار بازسـازی از سـوی
بنیـاد مسـکن بعـد از حـوادث آغـاز می شـود .
نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد مسـکن کشـور در ادامـه
گفـت :در ایـران شـاهد وقـوع حـوادث طبیعـی ماننـد
سـیل ،زلزلـه و توفـان هسـتیم كـه خسـارات مالـی و
جانـی فراوانـی وارد میكننـد امیدواریـم اآموزشهـا در
امـر پیشـگیری و مقابلـه بـا حـوادث طبیعـی مفیـد واقـع
شـود .ملـت ایـران هنـوز خاطره تلـخ زلزله بـم و رودبار را
فراموش نكرده اسـت ،اكثر شـهرهای ایـران در معرض
حـوادث طبیعـی بویـژه زلزلـه قـرار دارنـد.
وی خاطرنشـان كـرد :پیـش بینـی ایـن حـوادث و
همچنیـن پیشـگیری افزایـش خسـارات ناشـی از ایـن
حـوادث موجـب میشـود كـه تلفـات و خسـارات كاهش
یابد.
روحانـی نـژاد بـا بیـان اینکـه  ،آمـوزش كلیـد اصلـی
پیشـگیری از ایـن حـوادث و را ه حلی اساسـی و تاثیرگذار
اسـت گفـت :ایـن آموزشهـا باید بـه روز باشـد و از جنبه
تئـوری خـارج شـده تـا در عرصـه عمـل بتوانند بـه فریاد
خسـارت دیدگان برسـند.
وی ادامـه داد :آموزشـی میتوانـد مفیـد واقـع شـود كـه

هـدفدار باشـد و بدنبـال خـود ایجـاد برنامـه كـرده و
همچنیـن از اتلاف وقـت جلوگیـری كنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد مسـکن انقلاب
اسلامی گفت :احـداث مسـکن محرومـان یکـی از
مطالبـات جـدی مقـام معظـم رهبـری از بنیـاد مسـکن
انقلاب اسالمی اسـت کـه این بنیـاد با تمام توان سـعی
در اجـرای ایـن مطالبـه دارد.
حجـت االسلام روحانـی نـژاد اظهـار داشـت:
خوشـبختانه در حـال حاضـر در بنیـاد مسـکن انقلاب
اسلامی اقدامات بسـیار خوبـی در سـایه همدلـی و
همراهـی بـا مجموعـه اسـتانداری ها بـه وجـود آمـده
و حمایت هـای خوبـی هـم از سـوی اسـتانداران انجـام
شـده کـه مطلـوب ارزیابـی می شـود.
وی بـا اشـاره اینکـه نتیجـه ایـن همدلـی ارائـه خدمـات
بسـیار زیـاد و برجسـته در اسـتان قزویـن بـوده اسـت،
گفـت :خوشـبختانه هـم اکنـون سـاخت  886واحـد
مسـکن محرومـان شـهری شـروع شـده و در دسـت
احـداث اسـت کـه امیدواریـم هـر چـه سـریعتر بـه

بهره بـرداری برسـد.
کار بـرای تامین مسـکن نیازمندان یـک افتخار
برای بنیاد مسـکن اسـت
مهنـدس عطـا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسـکن اسـتان
فـارس نیـز در گزارشـی از عملکرد بنیاد مسـکن اسـتان
فـارس بـا بیان اینکه کار بـرای تامین مسـکن نیازمندان
یـک افتخـار بـرای بنیـاد مسـکن اسـت اظهار داشـت :
ایـن افتخـار شـامل حال همه کسـانی اسـت کـه دل در
گـرو حـل مشـکالت اقشـار آسـیب پذیـر دارنـد و دلسـوز
مـردم و جامعه هسـتند.
امام جمعه شیراز  :کار جهادی خستگی نمی شناسد
نماینـده ولـی فقیـه دراسـتان فـارس و امـام جمعـه
شـیراز نیـز بـا تقدیـر از خدمات بنیـاد مسـکن کار در این
نهـاد جهـادی را مایـه افتخـار دانسـت و اظهـار داشـت
 :فـارس اسـتان پهنـاوری اسـت کـه بخشـهایی از آن
همچنـان محـروم اسـت و بـا کار جهـادی کـه خسـتگی
نمی شناسـد بایـد در ایـن عرصـه فعالیـت کـرد .
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فـارس و امام جمعه شـیراز

بـا گرامیداشـت سـالروز ارتحـال امـام راحـل گفت:یكـی
از نعمت هایـی كـه خـدا بـه امـام خمینـی (ره ) ارزانـی
داشـت محبوبیـت ایشـان بیـن مـردم بود.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام افزود:ایشـان از محبویـت
خـود بـه نفع اسلام و انقلاب بهره گرفتند .هنوز عشـق
بـه امـام  ،عالقـه و محبـت بـه ایشـان پـس از سـال ها
میـان مـردم زنده اسـت .
آیـت اللـه دژکام گفـت  :امـام خمینـی از نظـر بیـان
سـخنرانی های قـوی و دلنشـین داشـتند و در جلسـات
درس اخلاق نیـز بـه شـیرینی صحبـت می كردنـد و از
نظـر قلـم نیـز در میـان علمـا بـی نظیـر بودنـد .یكـی از
خصوصیـات امـام راحـل (ره) كم حرف بودن ایشـان بود
كـه هیچـگاه بیهـوده سـخن نمی گفتنـد .
امـام جمعـه شـیراز با بيـان اينكه خيـران پيشـتاز احداث
مسـكن بـراي نيازمنـدان هسـتند گفت :تامين مسـكن
نيازمنـدان و محرومان ،شـريف ترين كار انسـاني اسـت
كـه برگرفتـه از آموزه هـاي معنوي ماسـت.
وی بـا بيـان فضايـل و مواهـب معنـوي كمـك بـه
نيازمنـدان ،اظهـار داشـت :احـداث مسـكن بـراي
محرومـان يـك معـروف اسـت و خداونـد وعـده بهشـت
را بـراي كسـاني كـه در معـروف و خيـر مشـاركت دارنـد،
داده اسـت .
آیـت اللـه دژکام ادامـه داد :خيرانـي كـه با بنياد مسـكن
مشـاركت دارنـد پيشـتاز در احـداث مسـكن بـراي
محرومـان و نيازمنـدان هسـتند و در سـالهاي گذشـته
اقدام هـاي مناسـبي انجـام داده انـد.
وی بيـان كـرد :توجـه بـه فضاهـاي مذهبـي ،مسـاجد
بـراي انجـام فعاليت هـاي مذهبـي و اعتقـادي مـردم
در طرح هـاي احـداث مسـكن بايـد بيشـتر و بهتـر
ديـده شـود و خيـران در احـداث ايـن بناهـا پيشـتاز
باشند.

دبیرکل اتاق ایران و عمان:

عمان میتواند دروازه صادرات کاال به آفریقا باشد
ایسـنا :دبیـرکل اتـاق مشـترک ایـران و عمـان بـا
اشـاره بـه روابـط تجـاری طوالنـی بیـن این دو کشـور
و توانمندیهـای بخـش خصوصـی فـارس بـرای
توسـعه ایـن روابـط ،تاکیـد کـرد کـه عمـان میتوانـد
دروازه صـادرات کاالهـای ایرانـی بـه یمـن و آفریقـا
باشـد.
آرزو جمالـی در نخسـتین جلسـه بررسـی راهکارهای
توسـعه تجـارت بـا عمـان که به صـورت وبینـار برگزار
شـد ،گفـت :کشـور عمـان جمعیتـی معـادل چهـار
و نیـم میلیـون نفـر دارد کـه بنـا بـه سیاسـتهای
توسـعهای ایـن کشـور مقـرر شـده کشـور عمـان در
 ۵سـال بـه عنوان هـاب تامیـن امنیت صنایـع غذایی
منطقـه شـود و در ایـن زمینـه افقهـای خوبـی برای
توسـعه صنایـع غذایـی در کشـور عمـان ایجـاد شـده
است.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اتـاق بازرگانـی فـارس،
جمالـی بـا بیان اینکه در کشـور عمان جذب سـرمایه
گذاریهـای داخلـی و خارجـی در این زمینـه در حال
انجـام اسـت ،افـزود :بـازار کشـور عمـان چنـدان
بـزرگ نیسـت اما این کشـور بـه دلیل جایـگاه خاصی
کـه در حـوزه مـواد غذایـی دارد ،بـازار بزرگـی بـرای
صنایـع غذایی اسـت.

ایـن فعال اقتصـادی خاطرنشـان کرد :کشـور عمان
دروازه خوبـی بـرای بازار کشـور یمن و آفریقـا دارد و با
توجـه بـه اینکه صنعت غذایی نقطه کلیدی در کشـور
عمـان اسـت ما نیز در اتاق مشـترک اسـتراتژی هایی
در حـوزه مواد غذایـی داریم.
او اضافـه کـرد :در حـوزه صنایـع غذایـی در کشـور
عمـان دو موضـوع صـادرات مـواد غذایـی بـه کشـور
عمـان و صـادرات مجـدد از طریـق کشـور عمـان
مطـرح اسـت کـه در هـر دو بخـش فرصـت بسـیار
خوبـی بـرای تجـار فـارس خواهـد بـود.
جمالـی ادامـه داد :در حـال حاضـر در حـوزه صنایـع
غذایی ومحصوالت کشـاورزی صـادرات محصوالتی
از جملـه میـوه و تـره بـار ،خرمـا ،دام زنـده ،گوشـت،
مـرغ ،انـواع ابزیـان ،فرآورده هـای لبنیاتـی ،عسـل،
زغفـران ،برنـج  ،آرد و انـواع دانههـا و عصارههـا و
انـوع روغنهـای حیوانـی و نباتـی ،فراوردههـای
گوشـتی ،ماهـی ،قند و شـکر و فراوردههـای قنادی،
آب معدنـی  ،کنسـرو و  ...بـه عمـان انجـام میشـود.
دبیـرکل اتـاق مشـترک ایـران و عمـان عنـوان کـرد:
از ایـن محصـوالت دو کاالی اساسـی جـو و ذرت و
دانـه کلـزا از کشـور مـا بـه عمـان صـادر میشـود و
همچنیـن عمـان در حـال سـرمایه گـذاری و توسـعه

مرغـداری اسـت.
او تصریـح کـرد :باتوجـه بـه تنـوع محصـوالت و
کاالهـای ایرانـی و اسـتان فـارس بـازار کشـور عمان
فرصـت خوبـی بـرای بـازار محصـوالت کشـاورزی،
انـواع کنسـرو و فعالیت هـای کنسـروی ،انـواع
سـس ،سـس گوجـه فرنگـی و خیارشـور ،انـوع آرد
و ماکارونـی ،کیـک و شـیرینی کارخانـهای ،انـواع
نوشـیدنی ،جبوبـات و غذاهـای نیمـه آمـاده اسـت.
جمالـی افـزود :عمـده خریـد در کشـور عمـان بـه
صـورت امانـی و اعتبـاری انجـام میشـود و افـراد
واسـطه در بـازار ایـن کشـور بسـیار زیـاد هسـتند لـذا
تجـار و بازرگانـان مـا بایـد بـا افـرادی فعالیـت تجاری
خـودرا دنبـال کننـد کـه مـکان و جـای مشـخصی
داشـته باشـند.
او بیـان کـرد :واردات محصـوالت مـواد غذایـی بـه
کشـور عمـان نیازمنـد مجوزهـا و استانداردهایسـت،
امـا در بسـیاری از محصـوالت گواهـی بهداشـت و
اسـتاندارد ایـران مـورد تاییـد ایـن کشـور اسـت.
جمالـی گفـت :در موضوع صـادرات مجدد از کشـور
عمـان ،دو روش صـادرات بـا گواهـی مبـدا ایـران و
صـادرات بـا تغییـر گواهی مبـدا ایران انجام می شـود
کـه در حـوزه موادغذایـی معضلـی بـرای صـادرات بـا
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گواهـی مبـدا ایـران وجود نـدارد.
او افـزود :سـال گذشـته بـه دلیـل فشـار تحریمهـا
تعـداد بیشـتری از کاالهـای ایرانـی در فهرسـت
تحریمهـا قـرار گرفـت و تعـداد بیشـتری از کاالهـای
مـا بـا برچسـب کاالی عربـی صـادر میشـد.
جمالـی عنـوان کـرد :یکـی از راههـای ورود و تقویت
صـادرات مـواد غذایـی بـه کشـور عمـان حضـور در
نمایشـگاه مـواد غذایـی ایـن کشـور اسـت کـه بایـد
اسـتان فـارس بـرای معرفـی کاالهـای خـود پاویونی
در ایـن نمایشـگاه داشـته باشـد.
او در خصوص بازگشـت پـول و ارز نیز گفت :موضوع
بازگشـت پـول و ارز در تجـارت بسـیار مهـم اسـت و
تجـار و بازرگانـان در مـراودات تجاری با کشـور عمان
حتمـا بـا قراردادهـای صادراتـی کار خـود را انجـام
دهنـد و شـرایط بازگشـت پـول را در قراردادهای خود
ذکـر کننـد که متاسـفانه شـرکتهای ایرانی بسـیاری
در ایـن زمینـه دچار خسـران شـدند.
جمالـی افـزود :کشـور عمـان حسـاب ارزی بـاز
نمیکنـد و حسـاب ریالـی دارد امـا برای انتقـال پول،
اتـاق مشـترک ایـران و عمان در حال انجـام کارهایی
اسـت کـه بـه زودی آن را بـه تجـار و بازرگانـان ایرانی
در بـازار ایـن کشـور اعلام میکنیـم.

میزان کاهش عوارض ساختمانی  1400شهرداری شیراز
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با اعالم این خبر گفت :مطابق مصوبه
شورای شهر شیراز مبنی بر اعطای تسهیالت تشویقی به ...

استاندار فارس:

تامین برق پایدار نیازمند سرمایهگذاریهای جدید است
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :تامیـن بـرق پایـدار نیازمنـد
سـرمایهگذاری های جدیـد بـرای ایجـاد نیروگاههـای برق اسـت که اگر
صنایـع و سـایر مشـترکان ،هزینههـای مصـارف بـرق خـود را بـه موقـع
پرداخـت کننـد ،ایـن موضـوع محقـق میشـود.
عنایتاللـه رحیمـی ،سهشـنبه در کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد
در شـیراز افـزود :صنعـت بـرق درآمدهـای خـود را از فـروش انشـعاب
و فـروش انـرژی بـه دسـت مـیآورد و اگـر هزینههـای ایـن صنعـت
توسـط صنایـع پرداخت نشـود امکان سـرمایهگذاری جدید برای توسـعه
نیروگاه هـای تولیـد بـرق و ایجـاد شـبکههای توزیـع وجـود نخواهـد
داشـت.
وی ادامـه داد :صنایـع بایـد بدهیهـای جـاری خـود را بـه صنعـت برق
پرداخـت و یـا ابتـدا تقسـیط و بعـد پرداخـت کنند.
او اظهـار داشـت :صنایـع بـزرگ کـه مصرف بـاالی برق دارنـد باید در زمینـه تولید بـرق از منابـع تجدیدپذیر مانند
نیروگاههـای خورشـیدی و بادی تلاش کنند.
اسـتاندار فـارس ،بخشـی از مشـکالت واحدهـای تولیـدی اسـتان را مربـوط بـه بدهیهـای بانکـی دانسـت و
اضافـه کـرد :بانکهـا سـپردههای مـردم را در اختیـار تولیدکنندگان قـرار میدهنـد و بازپرداخت وامهـای بانکی
موجـب میشـود بانکهـا بتواننـد در زمینـه رونـق تولیـد ،سـرمایهگذاری در ایجـاد واحدهـای جدیـد ،ایجـاد
اشـتغال و توسـعه اسـتان بیـش از پیـش فعالیـت کننـد.
رحیمی افـزود :نوسـانات اقتصـادی برخـی تولید کننـدگان را در زمینه بازپرداخت تسـهیالت بانکی دچار مشـکل
کـرده کـه مـا نیـز حمایـت از تولیدکننـدگان ،مهلت دهـی برای بدهیهـا ،بخشـودگی جرائم و اعطای تسـهیالت
مجـدد در قالـب سـرمایه در گردش و سـرمایهگذاری جدید را در دسـتور کار قـرار دادهایم.
موضـوع بدهـی بنگاههـای بـزرگ اقتصـادی بـه شـرکت بـرق منطقـهای فـارس در کارگروه تسـهیل و رفـع موانع
تولیـد بررسـی و اسـتاندار فـارس خواسـتار تقسـیط بدهـی این واحدها شـد.

مدیر کل کمیته امداد :

استان فارسی ها  61میلیارد ریال صدقه دادند
عصرمردم:
مـردم خیـر و نیکـوکار اسـتان فـارس در  2ماهـه امسـال بالـغ بـر 61
میلیـارد ریـال صدقـه پرداختنـد.
محمـد بذرافشـان  ،مدیـر کل امـداد فـارس گفـت :در  2ماهـه نخسـت
امسـال مـردم نیکـوکار ایـن اسـتان  61میلیـارد و  564میلیـون ریـال
صدقـه پرداخـت کردنـد.
بذرافشـان افـزود :سـال گذشـته  45میلیـارد و  373میلیـون ریـال
صدقـه توسـط خیـران و نیکـوکاران اسـتان از طریـق پرداخـت صدقات
الکترونیـک ،صنادیـق ثابـت و سـیار سـطح اسـتان و مراکـز نیکـوکاری
پرداخـت شـده اسـت کـه در ایـن امسـال بـا همیـاری و همدلـی مـردم
و فعالیت هـای جهـادی کارکنـان ایـن حـوزه ،شـاهد رشـد  34درصـدی
صدقـات در اسـتان بودیـم.
مدیـر کل امـداد فـارس تصریـح کـرد :سـهم مشـارکت مـردم نیـک اندیـش اسـتان در  2ماهـه امسـال از طریـق
پرداخـت الکترونیـک و صنادیق سـطح اسـتان مبلـغ  36میلیارد و  686میلیون ریال بوده اسـت که در مقایسـه با
مبلـغ  12میلیـارد و  494میلیـون ریالی مدت مشـابه سـال گذشـته ،شـاهد رشـد  194درصدی هسـتیم.
او بـا اشـاره بـه روش هـای نویـن پرداخـت صدقـات اضافه کـرد :در شـرایط کنونـی جامعه بـه دلیل پیشـگیری از
بیمـاری کرونـا و جلوگیـری از تمـاس مسـتقیم دسـتها با پـول ،همچنین عدم مراجعه مسـئوالن امـور خیران به
درب منـازل و رعایـت بهداشـت صدقـه دهنـدگان مردم فهیـم می توانند صدقه خـود را از طریق تلفـن همراه و به
شـیوههای نویـن الکترونیکـی پرداخت کنند.
بذرافشـان خاطـر نشـان کـرد :کـد  USSDکمیتـه امـداد فـارس بـا شـماره گیـری  *8877*071*2#از طریـق
تلفـن همـراه ،نصب اپلیکیشـن های سـکه ،سـنا ،ارسـال عـدد  1به شـماره  ، 8877تمـاس تلفن ملـی نیکوکاری
 096887و سـایت امـداد امـام(ره) بـه نشـانی  emdad.irاز دیگـر راه هـای پرداخـت صدقـه بـه صـورت غیـر
حضوری اسـت.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اعالم کرد:

میزان کاهش عوارض ساختمانی  1400شهرداری شیراز
عصرمردم:
معـاون مالـی و اقتصـادی شـهرداری شـیراز بـا اعلام ایـن خبـر گفت:
مطابـق مصوبـه شـورای شـهر شـیراز مبنـی بـر اعطـای تسـهیالت
تشـویقی بـه پرداخـت کننـدگان نقـدی عـوارض سـاختمانی ،بـا ابلاغ
شـهردار شـیراز و بـه اسـتناد مصوبـه شـورای اسالمی شـهر شـیراز
چنانچـه مؤدیـان عوارض سـاختمانی شـامل پروانـه سـاخت و پایان کار
نسـبت بـه پرداخـت نقـدی بدهـی خـود تـا  5تیرمـاه سـال جـاری اقدام
کننـد از  40درصـد تسـهیالت تشـویقی شـهرداری شـیراز بهرهمنـد
میشـوند.
محمد هادی هاشـم پـور افزود:مؤدیانـی کـه درخواسـت صـدور پروانـه
سـاختمانی یـا پایـان کار سـاختمانی دارنـد یـا تمایـل بـه پرداخـت کلیـه
عـوارض سـاخت و سـاز ملـک شـان را دارنـد ،چنانچـه تـا  5تیرمـاه نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام نمایند
می تواننـد از 40درصـد تسـهیالت تشـویقی بهـره منـد شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن کاهـش تنهـا شـامل کسـانی می شـود کـه بدهـی خـود را بـه صـورت نقـدی و یـک جـا
پرداخـت نماینـد گفت:مهلـت بهـره منـدی از کاهـش 40درصـدی محـدود و غیـر قابل تمدید اسـت و ایـن اقدام
تنهـا در راسـتای اتخـاذ سیاسـت های حمایتـی و تشـویقی بـرای رونـق سـاخت و سـاز های شـهر شـیراز و ارایـه
تسـهیالت الزم در ایـن خصـوص و وصـول درآمدهـای شـهرداری شـیراز در سـال  1400اسـت.
هاشـم پـور مشـارکت شـهروندان در پرداخت عـوارض و بهای خدمات را عامـل افزایش راندمان خدمات شـهری
دانسـت و افزود :بی شـک این مشـارکت می تواند شـهر را ضمن برخورداری از اقتصادی پویا و پایدار ،در مسـیر
دسـتیابی بـه شـاخصه های توسـعه یافتگـی و همچنیـن گسـترش زیرسـاخت های عمرانی،رفاهـی و خدماتـی
یـاری نماید.
معـاون مالـی و اقتصـادی شـهرداری شـیراز در پایـان افـزود :شـهروندان و سـرمایهگذاران میتواننـد از فرصـت
پیشآمـده بـرای پرداخـت نقـدی بدهـی خـود اقـدام کننـد که امید اسـت در سـالی کـه بر لـزوم پشـتیبانی و مانع
زدایی هـا از سـوی مقـام معظـم رهبـری تاکیـد گردیده اسـت ایـن تخفیـف  ،محرک خوبـی در امر ساختوسـاز و
سـرمایهگذاری در شـهر باشد.

خسارت  ۴۱هزار میلیارد ریالی خشکسالی به کشاورزی فارس
مهر:معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :در سـال گذشـته و
اوایـل سـال جـاری خشکسـالی بالـغ بـر ۴۱هـزار میلیـارد ریال بـه بخش کشـاورزی خسـارت زد.
جعفـر صبـوری پـور صبح سـه شـنبه در جمـع خبرنـگاران افزود :خسـارت خشکسـالی در زیر بخـش باغبانی ۱۹
هـزار و  ،۴۰۰زراعـت  ۱۲هـزار و  ،۲۰۰زیـر بخـش دامـی  ،۸۵۰۰و زیرسـاختها  ۹۰۰میلیـارد ریال برآورد شـد.
وی ،بـه اسـتفاده از امکانـات و ظرفیتهـای اتحادیـه و تشـکلها برای مدیریت خشکسـالی گریـزی زد و افزود:
جبـران ایـن خسـارت علاوه بـر اعتبـارات اسـتانی نیازمند اعتبـارات ملی اسـت .به گفتـه صبوری پور ،در سـطح
اسـتان بـرای مقابلـه و کاهـش اثرات خشکسـالی از محل اعتبـارات اسـتانی ،ظرفیت صندوق حمایت از توسـعه
سـرمایه گـذاری و تشـکلهای بخـش در تأمیـن بـذر گنـدم ،تأمیـن کودهـای آلی و پتاسـه بـرای تقویـت مزارع،
تأمیـن سـوپر جاذب هـا ،پوشـشها ،سـفید کـردن سـاقه و هـرس شـدید درختـان ،تأمیـن علوفـه و نهادههـای
دامی بـرای مقابلـه بـا کـم آبـی برنامـه ریزی و اقدام شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بـه منظـور بازسـازی و بازتوانـی بهـره بـرداران خسـارت دیـده و برگشـت بـه چرخـه تولیـد
طرحهـای اجرایـی کوتـاه مـدت ،میـان مـدت و بلنـد مـدت تهیـه شـده اسـت ،بیان کـرد :بـه منظـور تخصیص
اعتبـار خسـارت وارده بـا تأییـد اسـتاندار بـه وزارت جهاد کشـاورزی و کشـور برای طـرح در هیئت دولت ارسـال و
در حـال پیگیـری اسـت.
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابـراز کرد :کاهـش  ۴۵درصدی
نـزوالت جـوی نسـبت بـه بلند مدت ،علاوه بر کاهش منابع آب سـطحی ،باعث افت شـدید منابـع آب زیرزمینی
و عـدم تأمیـن نیـاز رطوبتـی محصـوالت باغی ،زراعـی و علوفـهای منجر به بروز خسـارت و کاهش تولید شـد.

سالمت
چهارشنبه  19خرداد 1400

علت زانو درد در سنین جوانی

باشــگاه خبرنگاران :ذبیح اهلل حسن زاده ،متخصص ارتوپد و جراح در مورد دردهایی که
در زانوی جوانان ایجاد می شود ،اظهار کرد :معموال درد زانو در جوانان یعنی افراد  ۲۰تا ۴۰
ســال ،شایع است و دیده میشود که معموال در نقطهای خاص از زانو دچار آسیب دیدگی و
احساس درد میشوند.
حســن زاده افزود :آســیبهای زانو معموال دو دلیل دارد ،یکی آسیب خود زانو است و
دیگری آســیبهای اطــراف زانو .به طور کلی هر گونه تغییر شــکل در زانو مثل زانوهای
ایکســی یا پرانتزی میتواند برای بیمار ،در ســنین خاص درد زانــو را ایجاد کند و نیاز به
پیگیری دارد.
او ادامه داد :ممکن اســت برخی از پزشــکان متخصص پس از مراجعه بیمار با معاینه و
عکســبرداری به این نتیجه برسند ،آسیبی که در زانو وارد شده تنها آرتروز است و اغلب با
همین تشخیص بیمار را قانع کرده و داروهای مورد نظر را برایش تجویز میکنند.
حســن زاده در مورد بیماری آرتروز گفت :این بیماری معموال در افرادی که باالی  ۴۰و
 ۴۵سال هستند ،بروز میکند و اغلب در جوانان قابل مشاهده نیست مگر اینکه سابقه ضربه
یا فشار و آسیب ورزشی داشته باشند.
این متخصص ارتوپد و جراح تصریح کرد :توصیه ما این اســت که بیمار ،به توضیحات
پزشک معالج گوش بدهد و نکاتی که جراحان ارتوپد مطرح میکنند را رعایت کند .در موارد
این چنینــی متخصصان ارتوپدی معموال نکاتی را به بیمار آموزش میدهند اما متاســفانه
بیماران ،ترجیح میدهند با تجویز یک قرص و پماد نتیجه بگیرند.
حسن زاده بیان کرد :درد زانو در سنین پایین ،آرتروز نیست بلکه عارضهای به نام نرمی
غضروفهای اطراف زانو است که به درد ُقدام زانو مشهور است.
او در مــورد راهکارهای درمانی این عارضه گفت :ســه عنصر اساســی وجود دارد که
مشــکالت و دردهای زانو در جوانان را کاهش میدهد .ابتــدا تحرک و فعالیت فیزیکی و
ســبک زندگی ،نکات ساده و پیش پا افتاده اما موثر را رعایت کنند .از نشستنهای طوالنی
روی دو زانــو و چهار زانــو پرهیز کنند و حتما تحرک کافی و پیاده روی روزانه را داشــته
باشــند .حرکتهای کششی و نرمشهای روزانه را ترک نکنند ،زیرا در طوالنی مدت دچار
مشکل میشوند.
این متخصص ارتوپد و جراح ادامه داد :پیاده روی مناســب با کفش اســتاندارد بر روی
سطح مناسب و بدون شیب یک عامل موثر در تقویت عضالت و استخوانهای ماست.
او ادامه داد :اســتفاده مداوم از ســرویس بهداشــتی ایرانی ،اســتفاده مداوم از پلهها و
نشســتنهای طوالنی ،رانندگیهای زیاد و سفرهای زمینی باعث میشود که غضروفهای
زانو دچار ساییدگی و آسیب شوند که ابتدا به شکل شیاری شدن غضروفهای کشکک زانو
در میآید و یا دچار خط خوردگی و آسیبهایی میشود و در طوالنی مدت منجر به جدا شدن
غضروف از بافت زیرینش میشود که به آن نرمی کشکک زانو میگویند.
حســن زاده گفت :دومین مورد اســتفاده از تغذیه مناسب که حاوی لبنیات و مواد مغذی
اســتخوان و غضروف ســاز اســت .جوانان با مصرف غذاهای دریایی میتوانند درد ناشی
از نرمی غضروفهای اطراف زانو را کاهش دهند .متاســفانه اکثرا جوانان خودشــان را به
بهانههای مختلف از مصرف لبنیات محروم میکنند در حالی که لبنیات و مواد حاوی کلسیم
یکی از پایههای اساسی پر انرژی بودن عضالت و استخوانهای بدن است.
او ادامه داد :همچنین کاهش مصرف نوشــابه که یکی از عوامل سرعت دهنده به روند
پوکی اســتخوان اســت ،نقش بسزایی در سالمت جوانان خواهد داشــت .استفاده کافی از
ویتامین دی نیز یک امتیاز محسوب میشود و جلوی نرمی و پوکی استخوانها را میگیرد.
این متخصص ارتوپد و جراح گفت :توصیه سوم ،استفاده از مکمل هاست .گاها مشاهده
میشــود که افراد تمایل دارند در کنار تغذیه و تحرک مناسب از مواد دارویی غضروف ساز
نیز استفاده کنند که این میتواند بخش اندکی از بیماریشان را التیام دهد .باید توجه داشت
که داروهای غضروف ساز به تنهایی نمیتوانند نقش موثری داشته باشند و معجزه کنند ،اما
داروهایی که حاوی آنتی اکســیدان هستند میتوانند در کنار درمانهای دیگر ،موثر باشد و
به طور کلی مکملها  ۲۰تا  ۲۵درصد در بهبود شرایط فرد تاثیرگذارند.

کاهش  ۳۲درصدی خطر دیابت با مصرف روزانه
دو وعده میوه

مهر :یک رژیم غذایی سالم شامل مصرف میوه های کامل ،اما نه آب میوه ،ممکن است
در کاهش خطر دیابت نوع  ۲نقش داشته باشد.
تعداد مبتالیان به دیابت از  ۱۰۸میلیون نفر در سال  ۱۹۸۰به  ۴۲۲میلیون نفر در سال
 ۲۰۱۴افزایش یافته است .شیوع این بیماری در کشورهای با درآمد کم و متوسط با سرعت
بیشــتری ادامه دارد .تاکنون حدود  ۴۵۱میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت هستند
که پیش بینی میشود تعداد آنها در سال  ۲۰۴۵بیش از  ۶۹۳میلیون نفر باشد.
ســاالنه ،دیابت نوع  ۲عامل مرگ بیش از  ۲میلیون نفر اســت و هفتمین علت اصلی
ناتوانی در سطح جهانی محسوب میشود .با افزایش تعداد موارد ابتالء به این بیماری ،ارائه
راهکارهایی برای جلوگیری از دیابت نوع  ۲بسیار مهم است.
محققان دانشگاه ادیت کووان اســترالیا نشان دادند افرادی که حداقل دو وعده میوه در
روز مصرف میکنند نسبت به افرادی که کمتر از نیم وعده مصرف میکنند دارای حساسیت
بیشتری به انسولین هستند .دیابت نوع  ۲با اختالل در ترشح انسولین و افزایش مقاومت به
انسولین مشخص میشود .در نتیجه ،سطح گلوکز خون افزایش مییابد و باعث ایجاد طیف
وسیعی از عالئم و عوارض میشود.
ایــن بیماری مزمن زمانی اتفاق میافتد که پانکراس (لوزالمعده) نتواند انســولین کافی
تولید کند یا بدن نتواند از انسولین تولیدی خود به طور مؤثر استفاده کند .هورمون انسولین
نقش مهمی در کنترل سطح قند خون دارد.
به عالوه ،دیابت نوع  ۲شــایعترین نوع دیابت اســت .افراد در هر سنی ،حتی در دوران
کودکی ،به این بیماری مبتال میشــوند با این حال اغلب در افراد میانســال و مســن رخ
میدهد .کســانی که دارای اضافه وزن ،چاقی یا سابقه خانوادگی دیابت هستند ،در معرض
خطر بیشــتری قرار دارند .همچنین این بیماری میتواند ناشی از عدم تحرک بدنی و سایر
شرایط سالمتی مانند فشارخون باال باشد.
مطالعات قبلی نشان داده است که یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم میتواند
بــه کاهش خطر ابتالء به دیابت نوع  ۲کمک کند .حال محققان عنوان میکنند مصرف دو
وعده میوه در روز با  ۳۲درصد کاهش خطر ابتالء به دیابت در مدت  ۵سال همراه است.

اولین داروی آلزایمر در آمریکا تایید شد

ایســنا :تنظیم کنندگان مقررات دارویی در ایاالت متحده پس از حدود  ۲۰ســال اولین
داروی جدید بیماری آلزایمر را تایید کردند.
کارشناســان ســامت در انگلیس میگویند :اولین داروی بیماری آلزایمر پس از حدود
 ۲۰ســال توسط تنظیم کنندگان مقررات دارویی در ایاالت متحده تایید شد که با این اقدام
شرایط برای مصرف آن در انگلیس نیز فراهم می شود.
این دارو که با نام «آدوکانوماب» ( )Aducanumabشناخته میشود به جای عالئم
آلزایمر ،علت اصلی این بیماری را که شایعترین شکل زوال عقل است ،هدف قرار می دهد.
هرچنــد برخی از محققان در مورد تاثیــر بالقوه آن اختالف نظر دارند زیرا در مورد نتایج
بدست آمده در آزمایشات مطمئن نیستند.
با این حال سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAاعالم کرده است :شواهد قابل توجهی
وجود دارد که نشــان میدهد داروی آدوکانوماب ،پالک های آمیلوئید بتا را در مغز کاهش
می دهد و این مزایای قابل توجهی برای بیماران خواهد داشت.
در ماه مارس  ۲۰۱۹آزمایشات بین المللی داروی آدوکانوماب که روی حدود  ۳۰۰۰بیمار
در حال انجام بود ،متوقف شــد زیرا بررسی ها نشــان داد که این دارو در ُکند کردن روند
ضعف حافظه و مشکالت تفکر ،بهتر از داروهای دیگر عمل نمیکند.
تحلیل و
ِ
اما اواخر همان ســال یک شــرکت آمریکایی دیگر موســوم به  Biogenداده های
بیشــتری را تحلیل کرد و نتیجه گرفت که ایــن دارو تا زمانی که در دوزهای باالتر تجویز
رفتن
شود ،موثر است .بنابر اعالم این شرکت ،این دارو به طور قابل توجهی سرعت تحلیل ِ
توانایی شناختی را کاهش می دهد.
داروی آدوکانومــاب ،آمیلوئید را هدف قرار میدهــد .پروتئینی که در مغز افراد مبتال به
آلزایمر توده های غیرطبیعی ایجاد میکند که می توانند به ســلولها آسیب برسانند و زوال
عقل را تحریک کنند و این عوارض شــامل مواردی چون مشکالت حافظه و تفکر ،مشکل
در برقراری ارتباط و گیجی هستند.
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موثرترین راهکارها برای جلوگیری از ریزش مو
باشگاه خبرنگاران :نرگس جوزدانی متخصص
تغذیه و رژیم درمانی درباره ریزش مو اظهار کرد:
ریزش مو به دالیل گوناگونی بســتگی دارد و تنها
یک عامل باعث تشدید آن نمیشود.
او افــزود :مصرف کافی پروتئیــن مانند :تخم
مرغ ،لبنیات ،گوشت و حبوبات در طول روز برای
پیشــگیری از ریزش مو موثر بوده و رعایت آن از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
جوزدانــی تصریح کرد :مکملهــای امگا  ۳و
مکملهای بیوتین ،مکملهای ( B۵دارای منابع
گیاهی هستند) ،اســید فولیک (منبع اصلی آنها
میوه اســت) ،مکمل روی یا زینــک از دیگر مواد
غذایی برای پیشــگیری از ریزش مو مهم هستند
و باید گفت که منبــع اصلی بیوتین در پروتئینها
یافت میشود و تنها کشــوری در دنیا هستیم که
ذخایر روی در خاک کشــورمان فقیر اســت و به
همیــن علت ایرانیها در دریافــت روی و آهن با
مشکل مواجه میشوند.
او ادامــه داد :ویتامینهــای گــروه  B۶برای
پیشــگیری از ریزش مو بســیار مفید هستند و در
پایــه پروتئین ها ،موز و اســفناج وجود دارند ،اگر

مهر :تحقیقات نشان می دهد نوشیدن آب گوجه
فرنگی بدون نمک می تواند به دفع پیش ســازهای
حمله قلبی کمک کند.
حمله قلبی یک فوریت پزشــکی جدی است که
به موجب آن خون رســانی به قلب به طور ناگهانی
مسدود میشود که معمو ًال ناشی از تجمع کلسترول
اســت .کلســترول یک ماده مومی است که عروق
خونــی را مســدود میکند و قلب بــرای فعالیت به
مقدار کافی خون در اختیار ندارد .فشار خون باال هم
میتواند باعث تجمع کلسترول شده و در خطر حمله
قلبی نقش داشته باشد.
یافتــن راههایی برای کاهش فشــار خون باال و
کلســترول برای جلوگیری از تهدیــد به حمله قلبی
ضروری است.
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که نوشیدن
آب گوجــه فرنگی بدون نمک باعث کاهش فشــار
خون و کلســترول  LDLدر بزرگســاالن ژاپنی در
معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی شد.

مهر :ســازمان غذا و داروی آمریکا ،داروی دیابت
ســماگلوتید با دوز باال موســوم به  ،Wegovyرا
برای مدیریت طوالنی مدت وزن تأیید کرد.
ســازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد نســخه
جدید از داروهای معــروف دیابت میتواند به عنوان
داروی کاهش وزن مصرف شود.
مطالعات بــر روی این دارو نشــان داده اســت
شــرکت کنندههایی کــه از  Wegovyاســتفاده
میکردند به طور متوســط  ۱۵درصــد کاهش وزن
داشتند ،یعنی حدود  ۱۵.۳کیلوگرم .در مقابل ،در گروه
کنترل ،متوسط کاهش وزن حدود  ۲.۵درصد بود.
دکتــر «هارولد بیز» ،عضو تیــم تحقیق ،در این
باره میگوید« :با داروهای موجود ،ممکن اســت  ۵تا
 ۱۰درصد کاهش وزن وجود داشــته باشید ،که حتی
گاهی اوقات این اتفاق هم نمیافتد».
وی در ادامه افزود« :حتی کاهش  ۵درصداز وزن
فرد میتواند فواید ســامتی مانند بهبود انرژی ،فشار

بیتوتــه :پنیر لیقــوان تبریز یک پنیر ســنتی
پرطرفدار اســت .پنیر لیقوان اصل با شیر گوسفند
محلی تهیه می شــود ولی شــما می توانید با شیر
گاو هم پنیر لیقوان درست کنید ،پنیر لیقوان بافت
ســفتی دارد و روی سطحش ســوراخ هایی وجود
دارد.
البته اگر میخواهید پنیر لیقوان خوشــمزه و با
طعم اصیل تبریزی داشــته باشید حتما باید از شیر
گوسفندی پرچرب برای تهیه آن استفاده کنید.
پنیر لیقوان به دلیــل این که برای اولین بار در
روســتای لیقوان تبریز تولید می شــده به این نام
شناخته می شود.
درامد تولید پنیر لیقوان برای آذربایجان و بافت
روستایی این استان یک مساله حیاتی است .امروزه
تولید پنیر لیقوان صرفا به روســتای لیقوان محدود
نمی شود .منبع تامین شیر تولید پنیر لیقوان مناطق
روستایی شــمال غرب ایران اســت .درآمد غالب
حدود  2500روســتای آذربایجان شرقی از فروش
شــیر به واحدهای تولید پنیر لیقوان تبریز ،تامین
می شود.
پنیــر لیقوان محلی بین  3ماه تا یک ســال در
آب نمک نگهداری می شــود تا برسد و به عنوان
چرب ترین پنیر سنتی ایرانی شناخته می شود.
میزان مصرف روزانه پنیر لیقوان بهتر اســت در
حد  2 – 1واحد در روز باشد که هر واحد به اندازه
یک قوطی کبریت اســت .حتما  3تا  4ساعت قبل
از استفاده پنیر را در آب جوشیده سرد قرار دهید که
نمک اضافه اش گرفته شود.
پنیــر لیقوان تبریــز که به صــورت محلی در
روســتاهای تبریز تولید می شــود کامال ارگانیک

دریافت منابــع پروتئینی بدن ما کافی نباشــد تا
زمان مصرف مکملها میتوان جلوی ریزی مو را

گرفت ،اما به محض قطع کردن مصرف مکملها
ریزش مو مجدد شروع به فعالیت میکند .جوزدانی

آب گوجه فرنگی در کاهش خطر حمله
قلبی موثر است

تایید داروی چاقی که به کاهش
 ۱۵درصدی وزن کمک می کند

خواص پنیر لیقوان

بوده و یکی از سالم ترین پنیرهای سنتی است که
می توانید در سفر به آذربایجان شرقی از روستاییان
محلی خریداری نمایید.
پنیر لیقوان بافت بسیار حجیم و و در عین حال
نرمــی دارد و مصرف یک قوطــی کبریت از پنیر
لیقوان اصل گوســفندی می تواند کلسیم مورد نیاز

یک هفته شما را تامین کند.
از آنجایــی که پنیر لیقوان با مایه پنیر درســت
می شود که حاوی باکتری های پروبیوتیک است،
برای هضم غذا و دستگاه گوارش بسیار مفید است.
به همین دلیل تهیــه و مصرف پنیر لیقوان با مایه
پنیر برای افردی که مبتال به ناراحتی های گوارشی
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درباره عوامل موثر بر پرپشــت شدن موها گفت:
پروتئینها و ویتامین  Aو روی بر پرپشــت شدن
موها تاثیرگذار هســتند و ایــن  ۳عامل ترکیبی
هســتند که روی ضخامت و شــفافیت و خوش
حالتی مو دخالت دارند.
او بیان کرد :برخی از مکملهای مو به صورت
مصرف ترکیبی بهتر هســتند ،اما مصرف جداگانه
آنهــا باعث خشــکی و ریزش مو خواهند شــد؛
بنابراین عوامــل درونی مانند مصرف مکملها در
جلوگیــری از ریزش مو اولویت قــرار میگیرند و
سپس نوبت به شامپو و انواع نرم کنندهها میرسد.
جوزدانــی با بیــان اینکه اولویــت جلوگیری
از ریــزش مو رعایت رژیم غذایــی اصولی و پایه
اســت ،تاکید کرد :روش مزوتراپی از موادی مانند
ویتامینها به صورت تزریقی در زیر پوست استفاده
میشود که باعث افزایش سرعت گردش خون در
سر میشــود .این متخصص تغذیه و رژیم درمانی
کرد :وقتی سرعت خون رسانی به سر افزایش پیدا
میکند رســیدن مواد مغذی به ســر هم به همان
نســبت افزایش مییابد؛ بنابراین ماساژ سر برای
رشد مجدد موها امری تاثیرگذار است.

کلسترول  LDLنوع مضر کلسترول است که در
داخل دیواره عروق خونی جمع میشود.
در این مطالعه ،به  ۱۸۴شرکت کننده مرد و ۲۹۷
زن به میزان دلخواه آب گوجه فرنگی بدون نمک در
طول یک سال داده شد.
در پایان مطالعه ،فشــار خون  ۹۴شــرکت کننده
مبتال به فشــار خون باال یا فشار خون درمان نشده
به طور قابل توجهی کاهش یافته بود.
محققان دریافتند فشــارخون سیســتولیک (عدد
باالیــی به هنــگام خوانش) از میانگیــن  ۱۴۱.۲به
 ۱۳۷.۰میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک (عدد
پایینی) از متوســط  ۸۳.۳بــه  ۸۰.۹میلی متر جیوه
کاهش یافت .فشار خون ایده آل معمو ًال بین ۹۰/۶۰
میلــی متر جیوه و  ۱۲۰/۸۰میلــی متر جیوه در نظر
گرفته میشود.
همچنیــن ســطح کلســترول  LDLدر ۱۲۵
شرکت کننده دارای کلسترول باال از میانگین ۱۵۵.۰
به  ۱۴۹.۹میلی گرم در دسی لیتر کاهش یافته بود.

خون ،قند خون و ســطح کلسترول را به همراه داشته
باشد ،اما این مقدار اغلب بیمارانی را که روی کاهش
وزن متمرکز هستند راضی نمیکند».
به گفته بیز« ،به نظر میرسد  Wegovyبسیار
بی خطرتر از داروهای چاقی قبلی اســت .شایعترین
عوارض جانبی این دارو ،مشــکالت گوارشی از جمله
حالت تهوع ،اسهال و استفراغ بود».
این دارو خطر بالقوه ای برای نوعی تومور تیروئید
به همراه دارد ،بنابراین نباید توسط افرادی که سابقه
خانوادگی برخی از تومورهــای تیروئید و غدد درون
ریز دارند مصرف شود Wegovy .همچنین خطر
افسردگی و التهاب لوزالمعده را نیز به همراه دارد.
 Wegovyیک نسخه ســنتز شده از هورمون
روده اســت که اشــتها را کنترل میکند .بیماران آن
را به صورت هفتگی زیر پوست خود تزریق میکنند.
مانند سایر داروهای کاهش وزن ،این دارو باید همراه
با ورزش و رژیم غذایی سالم همراه باشد.

هستند یا سیستم ایمنی ضعیفی دارند مفید است.
به دلیل چربی اشباع باالی پنیر لیقوان ،مصرف
آن به افرادی که کلســترول یــا چربی خون دارند
توصیه نمی شود.
مقــدار پروتئین بســیار باالی پنیــر لیقوان به
خصوص کازئیــن این پنیر را از لحــاظ محتوای
پروتئین با گوشت همردیف می کند.
پنیر لیقــوان برای افرادی که به الکتوز شــیر
حساســیت دارند جایگزین بســیار مناسبی برای
تامین کلسیم است.
روش تشخیص پنیر لیقوان اصل
پنیر لیقوان اصل ،پنیر ســفید نرمی اســت که
نسبتا خرد نمی شود.
پنیر لیقوان اصل با شیر گوسفندی تهیه می شود
که کامال سفید رنگ است و به دلیل چربی باالی
شیر گوسفندی ،بافت حجیم و نرمی دارد و هنگام
برش ،پنیر تکه تکه نمی شود.
در حال حاضر اغلب کارخانه ها پنیر لیقوان را با
شــیر گاو تهیه می کنند که معموال کمی زرد رنگ
است به همین دلیل کارخانجات چربی شیر گاو را
می گیرند تا پنیر ســفیدتر دیده شود ولی همین امر
موجب می شــود بافت پنیر حالت نرم نداشته باشد
و ســفت شود .هرچه چربی شــیر کمتر باشد ،پنیر
سفت تر خواهد شد .البته پنیر لیقوان گاوی به دلیل
این که چربی کمتــری دارد می تواند برای افرادی
که نگران مصرف چربی هستند ،مناسب تر باشد.
بــرای جبران ســفتی پنیر در ایــن گونه موارد
معمــوال آب و افزودنی های دیگــر به پنیر اضافه
می شــود که همین مساله ســبب خرد شدن پنیر
هنگام تکه کردن پنیر خواهد شد.
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کارهایی که هر روز باید با کودک خود انجام دهید

تبیان :کودک شما بیش از هر چیزی به عشق ،توجه و وقت کافی نیاز دارد .شما
بهعنوان والدین ،مهمترین تأثیر را در زندگی فرزندتان خواهید داشت و با انجام یک
سری کارها میتوانید کمک کنید تا کودک احساس امنیت کرده و اعتماد به نفس خود
را تقویت کند .حتی در پرمشغلهترین روزهای خود میتوانید به کودکتان نشان دهید
که در طول فعالیتهای روزمره خود از او مراقبت میکنید.
شما بهعنوان پدر و مادر باید خواستههای فرزندانتان را تأمین کنید .کارهای خاصی
وجود دارد که باید هر روز در ارتباط با کودکتان انجام دهید تا باعث شود کودکتان
احساس دوست داشته شدن و ارزشمندی کند.
با کودک خود صحبت کنید
مطالعات نشان داده است که  85درصد از ساختار اصلی مغز کودک در پنج سال اول
زندگی ساخته میشود .صحبت کردن با کودک کمک میکند تا او لغات جدید و معانی
آنها ،نحوه برقراری ارتباط با دیگران ،مکالمه و گوش دادن را یاد بگیرد.
سعی کنید روزانه با کودک خود درباره چیزهایی که به آنها عالقه دارد ،صحبت
کنید .با او درباره کارهایی که انجام میدهید ،چیزهایی که از پنجره اتومبیل میبینید
و احساسات آنها صحبت کنید .چیزهایی را برای آنها توصیف کرده و به سؤاالت
آنها پاسخ دهید .درباره خدا و اینکه چقدر او را دوست دارد و از او مراقبت میکند،
صحبت کنید.
محبت جسمی را از کودک دریغ نکنید
کودکان در هر سنی نیاز به محبت دارند ،پس هیچگاه به بهانه لوس شدن محبت را
از او دریغ نکنید .دالیل مهم علمی وجود دارد که نشان میدهد بغل کردن و بوسیدن
کودک چقدر میتواند برای او مفید باشد .یک آغوش  20ثانیهای باعث میشود تا
کودک باهوشتر ،شادتر ،سالمتر و مقاومتر رشد کند .کودک برای رشد طبیعی به
تحرکات حسی نیاز دارد .لمس فیزیکی مثل در آغوش گرفتن ،یکی از مهمترین
تحرکاتی است که برای رشد مغز سالم و بدن قوی در کودکان الزم است.
نشان دادن عشق از طریق بغل و بوسیدن کودک در رشد کلی و شکلگیری
شخصیت کودک تأثیر زیادی دارد .نیازی به زیادهروی نیست بلکه یکبار در روز
بوسه یا در آغوش گرفتن کودک باعث میشود تا کودک احساس ارزشمندی کرده و
از عزتنفس باالیی برخوردار شود.
اوقات باکیفیتی را با کودک سپری کنید

گاهی برخی والدین آنقدر حواسشان گرم کارهای روزمره میشود که وقتی فرزندشان
از آنها چیزی میخواهد حتی سرشان را باال نمیآورند .اگر نمیتوانید هر دقیقه از روز را
بهطور کامل با فرزندتان سپری کنید اما میتوانید ساعات خاصی از روز را به فرزندتان
اختصاص دهید .زمان باکیفیت به معنای تمرکز توجه خود بر روی کودک است .شما
با این کار این پیام را به کودک میرسانید که« :تو برای مهم هستی و من دوست
دارم وقتم را با تو سپری کنم ».کودک احساس میکند دوست داشته شده است زیرا
والدینش تصمیم گرفتهاند که وقت خود را تنها با او بگذرانند.
کودکانی که وقت خود را با والدین میگذرانند و در کنار هم فعالیتهای مختلفی
مثل آشپزی ،ورزش یا کارهای خانه را انجام میدهند ،احساس مثبت بودن میکنند.
از کلمات محبتآمیز استفاده کنید

کلمات تأیید آمیزی مثل «من بهت افتخار میکنم»« ،تو قوی هستی ،ادامه بده» ،
«من بهت اعتماد دارم» و کلمات اینچنینی استفاده کنید.
هنگام تربیت کودک ،آرامش خود را حفظ کنید
تحقیقات جدید نشان میدهد که داد زدن روی بچهها میتواند بهاندازه کتک زدن
مضر باشد .فریاد زدن ممکن است کودک را ساکت کند و او را برای مدت کوتاهی
مطیع کند اما باعث نمیشود که او رفتار و نگرش خود را عوض کند و بهعبارت دیگر،
این امر باعث میشود که کودک از شما بترسد .ترس از تنبیه باعث میشود که کودک
به شما دیگر اعتماد نکند و تمام مسائل را با شما مطرح نکند که در نتیجه باعث
تضعیف روابط بین کودک و والدین خواهد شد .همچنین داد و فریاد بر سر کودک در
گذر زمان باعث انتقال خشم از شما به کودک خواهد شد و این خشم و ممنوعیتها
بیرحمانه در کودکتان رشد میکند تا جایی که در بزرگسالی امکان تبدیلشدن کودک
به یک شخص عصبی و حتی یک مجرم را دارد .بنابراین:
خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید اولویتهای زندگیتان را تغییر دهید.مث ً
ال اگر به خاطر بینظمی سر کودکتان داد میزنید سریع به خود بگویید کدام مهمتر
است ،نظم خانه یا اینکه فرزندم از من بهخوبی یاد کند؟ خانه یا اخالق و روحیه و
حسن تربیت فرزندم؟
بهجای فریاد زدن ،احساسات خود را برای کودکتان توضیح دهید.اگر کودکتان کار ناشایستی انجام داد با آرامش اما محکم با او صحبت کنید طوریکه عزتنفسش خدشهدار نشود اما بفهمد که کاری که انجام داده درست نبوده است.
با کودکتان بخندید
خندیدن یک قسمت مهم در رشد کودک است .مطالعات نشان میدهند کودکان
میتوانند تا روزی  400 -300بار در روز بخندند اما در بزرگسالی میزان خنده افراد به
کمتر از  15بار در روز کاهش مییابد .ازآنجاییکه تأثیر خندیدن کودکان در رشد آنها،
بسیار مفید است الزم است والدین فرزندشان را به خندیدن تشویق کنند .خندیدن در
رشد عزتنفس ،یادگیری حل مسئله ،تقویت سیستم ایمنی بدن ،کاهش استرس و
تقویت مهارتهای اجتماعی نقش مهمی دارد؛ بنابراین سعی کنید هرروز باکارهایی
مثل قلقلک دادن همدیگر ،شکلک و ادا درآوردن ،تقلید صدا و خواندن آهنگهای
بامزه چنددقیقهای را باهم بخندید .این کار عالوه بر آنکه باعث تقویت روابط شما با
فرزندتان میشود ،در رشد جسمی و روانی کودکتان بسیار تأثیرگذار است.

کلمات میتوانند تأثیرات طوالنیمدت داشته باشند .کلماتی که در ارتباط با فرزندتان
به کار میبرید میتوانند باعث رشد او شده یا عزتنفس او را از بین ببرد .ابراز محبت
و استفاده از کلمات تأیید آمیز میگویند« :من به تو اهمیت میدهم» .این کلمات حس
درونی و ارزش کودک را پرورش داده و باعث تقویت عزتنفس در کودک میشود،
که این ،زمینهساز موفقیتهای آینده او خواهد شد؛ بنابراین در گفتارتان به نکات زیر
توجه کنید:
 هنگام صدا کردن کودکتان از کلماتی نظیر« :عزیزم»« ،پسرم یا دخترم»،«دلبندم» و ...استفاده کنید.
بارها در روز به کودکتان بگویید که چقدر دوستش دارید.در مواردی مثل بازی کردن ،کمک در انجام کارهای خانه ،درس خواندن و ...از2
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آگهي حراج حضوری
1400-192

نوبت اول:

03 / 18

نوبت دوم 03 / 19 :

1400/

1400/

سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اداره امور ،بهره برداری ،تعمیر و نگهداشتت دو بتا

آگهي حراج حضوری 1400-192

رودﻛﻲ ﺟﺪول 1400-2346
افقی:
-1اثری از غالمحسین ســاعدی -عهدنامه
ننگین قاجاری
-2عالمت مفعول بی واسطه -پدر -حمام های
قدیمی داشتند
-3مرکــز بودائیــان تبت -از کشــورهای
باستانی -جنسی برای کفش و لباس
-4از وسایل باغبانی -آشیانه -پایان -جواب
های
-5فرصت -عامل انتقال وراثت -ســوره ای
قرآنی
-6مخفف نیــروی زمینی ارتــش جمهوری
اسالمی -دریاها
-7از بستنی ها -خانه پرنده -لحظات نخست
-8نوعی شتر -عمق -واحد پول ژاپن -قدرت
و توانایی
-9خواب وحشتناک -پدر -بزرگی
-10عنوان پادشاهان روس -ده -رشد و نمو
-11خصلت -رطوبت -آس -آسیب سطحی
به خودرو
-12کاهش ســطح -هنــگام -از بازی های
کودکانه -از مواد افیونی
-13چــرخ خودرو -جــاری -نــام یکی از
انگشتان دست
-14امر به دیدن -اطمینان قلبی -ضمیر اول
شخص مفرد
-15کاخ تهرانی -نهایت ندارد
عمودی:
-1دارای قامتی بی تناسب -از میادین قدیمی
شیراز
-2از صفات مبهم -آشوب -پای بندی به عهد

ردیف

مشخصات جایگاه عرضه گاز طبیعي فشرده شده

CNG

1

جایگاه سوخت  CNGشهیدباهنر با یک دستگاه کمپرسور  DRESSERبا ظرفیت  1200متر مکعب در

یک سال

جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده ( )CNGواقع در شهرشیراز  ،شهرک بهارستان (میانرود)  -جنب

2

آتش نشانی معروف به جایگاه سوخت  CNGبهارستان یک  ،با یک دستگاه کمپرسور  Kwangshinبا

یک سال

ظرفیت  1500متر مکعب در ساعت و سه دیسپنسر ( 6نازل)
 متقاضیاني که مایل به شرکت در حراج مذکور مي باشند ،مي توانند بعد از تاریخ نشر اولین آگهي جهت بازدید از ستاعت  7:30التي 14:20
 متقاضیانی که مایل به شرکت در حراج مذکور می باشند ،می توانند بعد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از ساعت  7:30الی  14:20روز های
هایمراجعه
حراج
موضوع
های
محل
نمایند.مراجعه نمایند.
موضوع حراج
محل
کاری به
های
کاری بهروز
 عدم مراجعه جهت بازدید موضوع حراج به منزله رویت بوده و چنانچه برنده حراج بعدا اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد.
نخواهد شد.
پذیرفته
جهل نماید
حراج
سهبرنده
چنانچه
بوده و
رویت
حراج به منزله
موضوع
بازدید
ســپردهمراجعه
 ارائه  عدم
تمدید باشد .به نفع
دیگر قابل
ســه ماه
اظهار وبهبرای
بعداصدور
تاریخ
ماهه از
اعتبار
بانکی با
ضمانتنامه
صورت
حراج به
جهتدر
شــرکت
قصردشت
شهر شعبه
..700805822742بانک
سپرده
حساب
ضمانتنامهو يا
شهرداری شیراز
نقل
حمل و
مدیریت
باشتد .بته نفتع
تمدیتد
برای سه ماه دیگر قابتل
صدور و
نقدازبهتاریخ
وجهماهه
واریزسه
رسیداعتبار
بانکي با
مسافربه صورت
در حراج
شرکت
سپرده
ســازمان ارائه

بنام سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
میشیراز
شهرداری
مزایدهنقل
موضوع حمل و
زمان مدیریت
سازمان
باشد.و یا رسید واریز وجه نقد به حسا سپرده ..700805822742بانک شهر شعبه قصردشتت
مسافرشمسی
یک سال
 مدت
شیرازپایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  1400/03/29اخذ و واریز نمایند .شایان ذکر است به
حداکثر تا
فوق را
سپرده
کنندگان می
شــرکت

شهرداری
مسافر
بایستنقل
مدیریت حمل و
سازمان
بنام
شد.
نخواهد
داده
اثر
ترتیب
مذکور
تاریخ
از
بعد
های
سپرده
 مدت زمان موضوع مزایده یک سال شمسي مي باشد.
 متقاضیان جهت اخذ اسناد حراج،بعد از درج دومین آگهی شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز بولوار امیرکبیر -شهرک والفجر-
نمایند 1400/03.اخذ و واریز نمایند .شایان ذکر است به
مورخ /29
شنبه
روز
اداری
وقت
پایان
حداکثر تا
مدیریتفوق را
بایست سپرده
اتوبوسرانی-مي
شرکت کنندگان
مسافر واحد قراردادها مراجعه
حمل و نقل
سازمان
بولوارشهدای
نخواهددرشد.
راس داده
ترتیب اثر
تاریخ مذکور
های بعد
محل باغ بهار نارنج واقع در بولوار چمران بعد از کوچه  40برگزار می گردد.
ساعت13
1400/03/30
شنبهازمورخ
سپرده یک
 حراج روز
است.
آگهي در
متقاضیان
ممهور به
شناسایی و
 کارت
 ارائه
ي نماینده به آدرس شیراز بولوار امیرکبیر -شهر
الزامی معرف
حراجاز طریق
روزاً و یا
شخص
امضاءدومین
مهر واز درج
حراج،بعد
اسناداسناد
جهت اخذ
متقاضیان
 هزينه آگهي و حق الزحمه کارشناسی مورد حراج و سایر هزینه های مربوطه بعهده برنده خواهد بود.
والفجر -بولوار شهدای اتوبوسراني -سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر واحد قراردادها مراجعه نمایند.
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
بهار نارنج واقع در بولوار چمران بعد از کوچه  40برگزار مي گردد.
محل باغ
 13در
ساعت
درراس
1400
/03/30
جزئياتشنبه
حراجو روز یک

است.
مندرج
حراج
اسناد
مزايده
مورخ به
مربوط
اطالعات
 ساير
1145193شناسایي و اسناد ممهور به مهر و امضاء متقاضیان در روز حراج الزامي است.
آگهی:ارائه کارت
شناسه
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
کل خواهد بود.
ادارهبرنده
 هزینه آگهي و حق الزحمه کارشناسي مورد حراج و سایر هزینه های مربوطه بعهده


شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در این صورت سپرده ها مسترد مي گردد.



سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد حراج مندرج است.

3

ا

ر

5

ي

ي

ع
و

ا

ن

د

س

ر

ب

ي

ط

ي

ر

ا

ن

ر

1

2

4
6

7
8
9

ر

م

ل

10

ا

12

س

11

13

ن

15

ر

14

ج

و

ن

و
ا

و

م

ا

ه

ر

و

و

س

م

م

ر

ي

ش
ت

ب

س

ت

ن

ا

ت

م

د

م

ا

ن

ي

س
م

ا

ف
ه

ن

خ

و

ر

ا

س

ي

ب

ل

س

ت

ي

م

ه

ا

م

و

ي

ر

ا

د

ا

ج

س

ا

ي

ي

-3جمــع درهم -شــوم و چرک -از
خودروهای مونتاژ داخل
-4گل ناامیــدی -نبرد -ســنگینی-
خدعه و نیرنگ
-5صــدای خوش -ســهل انگاری-
مذکر
-6موی پیچیده مجعد -برابر
-7نــژاد -مکان -از عالیــم رایج در
امالی عربی
-8شــیوه -محبــوب تریــن چهره
تاریخی در فرانسه -سفید ترکی
-9از ســیاره های منظومه شمسی-
رایحه -پاسخگوی انابه

مدت اجاره(سال)

ساعت و سه دیسپنسر ( 6نازل)

180/000/000
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-10چهره -گلی زیبا -ساز چوپان
-11اســب ترکــی -برتــری -چاه
بی پایان
-12منقــار پرنده -کشــتی جنگی-
کوشک -ضمیر سوم شخص جمع
-13توبره -کاشف الکل -چوپانی
-14از توابــع الرســتان -واحد پول
چین -هنوز نرم نشده
-15از غذاهای ســنتی ایــران -از
ضدعفونی کننده ها -شــهری در جزیره
قشم

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

فترآورده

جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده ( )CNGواقع در شهر شیراز  ،بلوار باهنر جنوبی معروف به

180/000/000
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آگهی

جایگتاه عرضته گتاز

طبیعي فشرده شده ( )CNGواقع در شهرشیراز طبق جدول ذیل به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز بهرهبرداری از شرکت ملي پخت
نوبت اول 1400/ 03 / 18 :روزنامه افسانه
نوبت دوم 1400/ 03 / 19 :روزنامه عصرمردم
های نفتي اقدام نماید لذا با توجه به موارد ذیل دعوت بعمل مي آید جهت اخذ اسناد مزایده بته آدرس :شتهر والفجتر بلتوار شتهدای اتوبوستراني
ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد نســبت به اداره امور ،بهره برداری ،تعمیر و نگهداشت دو
برداری
مجوز بهره
دارای
اطالعاتشرایط
های واجد
ذیل به
جدول
طبق
شهرشیراز
واقع در
فشــرده شده
طبیعی
مدیریتگاز
سازمان عرضه
باب جایگاه
ستازمان بته
ستایت
بیشتتر وبته
شرکت به
درصورت نیاز
ضمناَ
نمایند.
مراجعه
قراردادها
( )CNGواحد
شهرداری شیراز،
نقل مسافر
حمل و
از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام نماید لذا با توجه به موارد ذيل دعوت بعمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس :شهرک
فرمایید .مراجعه نمايند .ضمن َا درصورت نياز به
قراردادها
واحد
شیراز،
حمل-و نقل
مدیریت
سازمان
بلوار شهدای
والفجر
حاصل
تماس
شــهرداری218
مسافرداخلي -217
38232723
های 24
شماره تلفن
اتوبوسرانی)و یا
shaffaf.shiraz.ir
ادرس (
اطالعات بيشتر به سایت سازمان به ادرس ( ) shaffaf.shiraz.irو یا شماره تلفن های  38232723-24داخلی  218-217تماس حاصل فرمایید .
مبلغ سپرده شرکت در حراج

جواب جدول شماره 1400/2346

طرح :عصرمردم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی مزایده فروش امالک

نوبت دوم1400/3/19 :
نوبت اول1400/3/12 :
شهرداری فسا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شــورای محترم اسالمی شهر به شماره /99/744ص مورخ  1399/12/9نسبت به
فروش نقدی دو قطعه زمین با کاربری مســکونی -تجاری به شرح ذیل اقدام نماید .از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به
عمل می آید با توجه به اطالعات ذیل در مزایده شرکت نمایند متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن
 09177311070و  09173326537تماس حاصل نمایند.
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3156/2267

-

245/9

2

3156/2263

-

ﻗﻄﻌﻪ

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

250/09

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﻓﺎز دو ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن

50/000/000

ﻓﺎز دو ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن

70/000/000

ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي

ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

614/750/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

875/315/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(
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- 2لطیفه های فیه مافیه
آنچه که از جنس لطیفه در کتاب مســتطاب فیه مافیه به ما می رسد،
غالب ًا در متن مباحث و مجالس کتاب تنیده شد و کم و بیش دارای مقدمه
یا مؤخره ای مناسب با مبحث و مجلس است.
در نقل لطیفه ها ،این مقدمه ها و مؤخره ها تا آنجا که به مفهوم اصلی
صدمــه ای وارد نمی کند ،حذف شــده و نیز در یک مورد به دلیل رعایت
احتیاط یکی دو کلمه از متن برداشته شده و به جای آن سه نقطه گذاشته
شــده است .تیتر لطیفه ها تمام ًا دست ساز و از ارتکابات این بنده است .در
متن اصلی صد البته چنین تیترهائی وجود ندارد.
***
سر جنبانیدن شاهانه
شاعری تازی گوی پیش پادشاهی آمد و آن پادشاه تازی نمی دانست.
شاعر برای او شعر عظیم غرا به تازی گفت و آورد .چون پادشاه بر تخت
نشســته بود و اهل دیوان ،جمله حاضــر ،امرا و وزرا ،آن چنان که ترتیب
است.
شاعر به پای ایستاد و شــعر را آغاز کرد .پادشاه در آن مقام که محل
تحســین بود ،ســر می جنبانید و در آن مقام که محل تعجب بود ،خیره
می شــد و در آن مقام که محل تواضع بــود ،التفات می کرد .اهل دیوان
حیران شــدند که پادشــاه ،کلمه ای به تازی نمی دانست؛ این چنین سر
جنباندن مناسب در مجلس او چون صادر شد؟ مگر که تازی می دانست؟
چندین ســال از ما پنهان داشــت ،و اگر ما به زبان تازی بی ادبی ها گفته
باشیم ،وای بر ما.
او را غالمی بود ،خالص .اهل دیوان جمع شــدند و او را اسب و استر و
مــال دادند ،و چندان دیگر بر گردن گرفتند که :ما را از این حال آگاه کن
که پادشاه تازی می داند یا نمی داند و اگر نمی داند ،در محل سر جنبانیدن
چون بود؟ کرامات بود؟ الهام بود؟
تا روزی غالم فرصت یافت در شــکار و پادشاه را دلخوش دید ،بعد از
آنکه شــکار بسیار گرفته بود از وی پرسید ،پادشاه بخندید گفت :واهلل من
تازی نمی دانم ،اما آنچه سر می جنبانیدم ،یعنی می دانستم که مقصود او
از آن شعر چیست و سر می جنبانیدم و تحسین می کردم ،که معلوم است
مقصود او از آن شعر چیست.
این رشوه نیست؟
شــیخ نساج بخاری مردی بزرگ بود و صاحبدل ،دانشمندان و بزرگان
نزد او آمدندی به زیارت ،بر دو زانو نشستندی.
شیخ اُ ّمی بود .می خواستند که از زبان او تفسیر قرآن و احادیث بشنوند.
می گفت :تازی نمی دانم .شما ترجمه آیت یا حدیث را بگوئید ،تا من معنی
آن را بگویم .ایشــان ترجمه آیت می گفتند ،او تفسیر و تحقیق آن را آغاز
می کرد و می گفت که مصطفی در فالن مقام بود که این آیت را گفت و
احوالی آن مقام چنین اســت؛ و مرتبه آن مقام را و راه های آن را و عروج
آن را به تفصیل بیان می کرد.
روزی علــوی معروف ،قاضی را به خدمت او مدح می کرد و می گفت:
که چنین قاضی ای در عالم نباشد ،رشوت نمی ستاند ،بی میل و بی مهابا،
خالص مخلص .جهت حق ،میان خلق عدل می کند.
گفت :اینکه می گوئی که او رشــوت نمی ستاند ،این یک باری دروغ
است تو مرد علوی ای ،از نسل مصطفی .او را مدح می کنی و ثنا می گوئی
که او رشــوت نمی ستاند ،این رشوت نیســت؟ و از این بهتر چه رشوت
خواهد بودن که در مقابله او ،او را شرح می گویئ؟
انتخاب اصلح
گفت :مادر را چرا کشتی؟
گفت :چیزی دیدم الیق نبود
گفت :آن بیگانه را می بایست کشتن
گفت :هر روز یکی را کشم!؟
چوب خدا
آن یکی بر درخت قمرالدین «زردالو» میوه می ریخت و می خورد.
خداوند باغ ،مطالبه کرد :گفت :از خدا نمی ترسی؟
گفت :چرا ترســم؟ درخت از آن خدا و من بنده خدا ،می خورد بنده خدا
از مال خدا.
گفت :بایست تا جوابت بگویم ،رسن بیارید و او را بر این درخت بندید
و می زنید تا جواب ظاهر شدن.
فریاد برآورد که از خدا نمی ترسی؟
گفت :چرا ترســم؟ که تو بنده خدائی و ایــن چوب خدا ،چوب خدا را
می زنم بر بنده خدا.
من هم می بینم
پادشــاهی ،دلتنگ بر لب جوی نشسته بود ،امرا از او هراسان و ترسان
و به هیچ گونه روی او گشــاده نمی شد .مسخره ای داشت ،عظیم مقرب.
امرا او را پذیرفتند که اگر تو شاه را بخندانی ،تو را چنین دهیم.
مسخره قصد پادشاه کرد و هرچند که جهد می کرد ،پادشاه به روی او
نظر نمی کرد و سر برنمی داشت ،که او شکلی کند و پادشاه را بخنداند ،در
جوی نظر می کرد و سر برنمی داشت.
مسخره گفت پادشاه را :در آب جوی چه می بینی؟
گفت :غلتبانی «آدم بی غیرت» را می بینم.
مسخره جواب داد :که ای شاه عالم! بنده نیز کور نیست!
***
آن یکی پرسید اشتر را که هی
اشتر را گفتند :که از کجا می آی؟
گفت :از حمام
گفتند :که از پاشنه ات پیداست.
در مثنوی هم آمده است:
آن یکی پرسید اشتر را که هی
از کجا می آئی ای اقبال پی
گفت :از حمام گرم کوی تو
گفت :خود پیداست از زانوی تو
***
قدرت نمائی
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لطیفه های مولوی در فیه مافیه
بخش دوم و پایانی

پژوهشگر :منوچهر احترامی

یکی خری گم کرده بود ،ســه روز روزه داشــت ،به نیت آنکه خر خود
را بیابد .بعد از سه روز خر را مرده یافتند .رنجید و از سر رنجش ،روی به
آســمان کرد و گفت :که اگر عرض این سه روز که «روزه» داشتم ،شش
روز از رمضــان روزه نخورم ،پس من مرد نباشــم ،از من صرفه خواهی
بردن؟
***
بی دل از بی نشان چه گوید باز؟
پادشاهی به درویشی گفت که :آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی
و قرب باشد ،مرا یاد کن.
گفت :چون من در آن حضرت رســم ،تاب آفتاب آن جمال بر من زند،
مرا از خود یاد نیاید ،از تو چون یاد کنم؟
***
دلدار مجنون و دل شتر
مجنون قصد دیار لیلی را داشت .اشتر را آن طرف می راند ،تا هوش با
او بود .چون لحظه ای مستغرق لیلی می گشت و خود را و شتر را فراموش
می کرد .اشــتر را در ده بچه ای بود؛ فرصت می یافت بازمی گشــت و به
ده می رســید .چون مجنون به خود می آمد ،دو روزه راه را بازگشته بود.
همچنین سه ماه در راه بماند.
عاقبت افغان کرد که :این شــتر بالی من است ،از اشتر فرو جست و
دوان شد.
***
غربیل شناسی علمی
پادشــاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم
نجوم و َرمل و غیره آموخته بودند و اســتاد تمام گشته؛ با کمال کودنی و
بالهت روزی پادشه انگشتری در مشت گرفت .فرزند خود را امتحان کرد
که بیا بگو در مشت چه دارم؟
گفت :آنچه داری گرد است و زرد است و مجوف است.
گفت :چون نشــانه های راســت دادی ،پس حکم کن که آن چه چیز
باشد؟
گفت :می باید که غربیل باشد.
***
نامه ای که هرگز فرستاده نشد
مجنون خواســت که پیش لیلی نامه ای نویسد .قلم در دست گرفت:
خیال تو مقیم چشم است .و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در صمیم
جــان جای دارد :پس نامه پیش کی نویســم ،چون تــو در این محله ها
می گردی؟
قلم بشکست و کاغذ بدرید.
***
آنجا کیست؟
در زمــان مصطفی ،کافــری را غالمی بود مســلمان .صاحب گوهر.
سحری خداوندگارش فرمود که :تاس ها برگیر که به حمام رویم.
در راه ،مصطفی در مســجد با صحابه نمــاز می کرد .غالم گفت :ای
خواجه این تاس را لحظه ای برگیر تا دوگانه بگذارم ،بعد از آن به خدمت
روم .چون در مســجد رفت نماز کرد مصطفــی بیرون آمد و صحابه هم
بیرون آمدند .غالم تنها در مســجد ماند .خواجه اش تا به چاشتی منتظر و
بانگ می زد که :ای غالم! بیرون آی؟
گفت :مرا نمی هلند.
چون کار از حد گذشــت خواجه سر در مسجد کرد تا ببیند که کیست
که نمی هلد؟
جز کفش و سایه ای ندید و کسی نمی جنبید.
گفت :آخر کیست که تو را نمی هلد؟
گفت :آن کس که تو را نمی گذارد که اندرون آئی.
***
من چه کنم؟
بچه در صحرا به مادر گفت :که مرا در شب تاریک سیاهی ُهول ،مانند
دیو روی می نماید و عظیم می ترسم.
مادر گفت :که مترس ،چون آن صورت را بینی ،دلیر بر وی حمله کن،

ابوالقاسم فقیری

پیدا شود که خیال است.
گفت :ای مادر ،اگر آن ســیاه را مادرش چنین وصیت کرده باشد ،من
چه کنم؟
***
من بی تقصیرم
شیخ محمد سررزی میان مریدان نشسته بود .مریدی را سر بریان (کله
پاچه) اشتها کرده بود .شیخ اشارت کرد که :او را سر بریان می باید بیارید.
گفتند :شیخ ،به چه دانستی که او را سر بریان می باید؟
گفت :زیرا که سی سال اســت که مرا بایست نمانده است( .بایست=
آنچه را که الزم است) و خود را از همه بایست ها پاک کرده ام و ُمنزهم.
همچو آینه بی نقش ،ساده گشــته ام چون سر بریان .در خاطر من آمد و
مرا اشتها کرد و بایست شد.
دانســتم که آن از آن فالن است ،زیرا آینه بی نقش است اگر در آینه
نقش نماید ،نقش غیر باشد.
***
خانه دوست کجاست؟
عیسی را گفتند :به خانه تو می آئیم.
گفت :ما را در عالم خانه کجا و کی بود؟
***
عیسای کارتن خواب
عیســی در صحرایی می گردید بارانی عظیم فرو گرفت .رفت در خانه
سیه گوش ،در کنج غاری پناه گرفت لحظه ای تا باران منقطع گردد وحی
آمد که :از خانه سیه گوش بیرون رو ،که بچگان او به سبب تو نمی آسایند.
ندا کرد که :یارب! فرزند ســیاه گوش را پناه است و جای است و فرزند
مریم را نه پناه است و نه جای و نه خانه است و نه مقام است؟
(سیاه گوش= پستانداری است گوشتخوار از تیره گربه سانان ،از جنس
یوزپلنگ که از یوزپلنگ کوچک تر است و قدش به اندازه روباه می رسد و
مخصوص نواحی گرم آسیا و شمال آفریقاست .موه های پشت وی حنائی
پررنگ و زیر شکمش سفید است .گوش های «سیاه گوش» سیاه پررنگ
و داخل گوش هایش کام ً
ال سفید است -فرهنگ معین)
مطالعه
یوســف مصری را دوستی از سفر رســید .گفت :جهت من چه ارمغان
آوردی؟
گفت :چیست که تو را نیست؟ و تو به آن محتاجی؟
اال جهت آنکه از تو خوبتر هیچ نیست.
آینه آورده ام تا هر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی.
***
حلوا خوردن آدم هویج خور
روســتائی به شهر آمد و مهمان شــهری شد .شهری او را حلوا آورد و
روســتایی به اشتها بخورد .آن را گفت :ای شهری! من شب و روز به گزر
«هویج» آموخته بودم .این ســاعت طعم حلوا چشیدم ،لذت گزر از چشم
افتاد .اکنون هر باری حلوا نخواهم یافتن و آنچه داشــتم بر دلم سرد شد
چه چاره کنم؟
***
حسادت
یه
بر
در
حج
راه
در
شــخصی
(بریه= صحرا -بیابان) و تشــنگی
افتاد
ّ
ّ
عظیم بر وی غالب شــد .تا از دور خیمه ای خرد و کهن دید .آنجا رفت.
کنیزکــی دید .آمد ز داد آن شــخص که :من مهمانــم؛ المراد ،و از آنجا
فرود آمد .نشســت و آب خواســت .آبش دادند که خورد .آن آب از آتش
گرم تر بود و از نمک شــورتر .از لب تا کام ،تا آنجا که فرو رفت ،همه را
می سوخت.
این مرد از غایت شــفقت در نصیحت آن زن مشــغول گشت و گفت:
شــما را بر من حق است ،جهت این قدر آسایش که از شما یافتم ،شفقتم
جوشیده است ،آنچه به شــما گویم پاس دارید .اینک بغداد نزدیک است
و کوفه و واســط و غیرها ،از شــهرهای بزرگ ،اگر مبتال باشید ،نشسته،
نشســته و غلتان ،غلتان می توانید خود را به آنجا رســانید که آنجا آبهای
شــیرین خنک بسیار اســت و طعام ها ،گوناگون و حمام ها و خوشی ها و
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لذت های آن شهر را بشمرد.
لحظه ای دیگر آن عرب بیامد که شــوهرش بود .تائی چند از موشان
دشتی صید کرده بود.
زن را فرمود که آن را پخت و چیزی از آن به مهمان دادند.
مهمــان چنان که بود ،کور و کبود «نصفه ،نیمــه» از آن تناول کرد.
بعد از آن نیمشب مهمان بیرون خیمه خفت .زن به شوهر می گوید :هیچ
شــنیدی که این مهمان چه وصف ها و حکایت ها کرد .قصه مهمان تمام
بر شوهر بخواند.
عرب گفت :های ،ای زن! مشــنو از این چیزها که حســودان در عالم
بسیارند ،چون بینند که بعضی را که به آسایش و دولتی رسیده اند ،حسدها
کنند و خواهند که ایشان را از آنجا آواره کنند و از آن دولت محروم کنند.
***
یارا! بهشت صحبت یاران همدم است
مولوی جالل الدیــن محمد می فرمود که :قافلــه ای بزرگ به جایی
می رفتند .آبادانی نمی یافتند و آبی نه .ناگاه چاهی یافتند بی دلو .سطلی به
دســت آوردند و ریسمان ها ،و این سطل را به زیر چاه فرستادند .کشیدند،
سطل بریده شد ،دیگری را فرستادند؛ هم بریده شد.
بعد از آن اهل قافله را به ریســمان می بستند و در چاه فرو می کردند،
برنمی آمدند.
عاقلی بود او گفت :من بروم ،او را فرو کردند .نزدیک آن بود که به قعر
چاه رسد .سیاهی ،با هیبتی ظاهر شد.
ایــن عاقل گفت :من نخواهم رهیدن ،بــاری تا عقل را با خود آرم ،و
بی خود نشوم تا ببینم که بر من چه خواهد رفتن.
این ســیاه گفت :قصه دراز مگو ،تو اســیر منی ،نرهــی اال به جواب
صواب ،به چیز دیگری نروی.
گفت :فرما
گفت از چاه ها کجا بهتر؟
عاقل گفت :من اســیر و بیچاره وی ام .اگر بگویم بغداد یا غیره ،چنان
باشد که جای وی را طعنه زده باشم.
گفت :جایگاه آن بهتر که آدمی را آنجا مونسی باشد ،اگر در قعر زمین
باشد ،بهتر آن باشد و اگر در سوراخ موشی باشد ،بهتر آن باشد.
گفت :احسنت! احسنت! رهیدی ،آدمی در عالم تویی
(این چاه را در قصه های عامیانه هم می بینیم .در آنجا این سیاه در چاه
به صورت دیوی است -ابوالقاسم فقیری)
***
بیله دیگ ،بیله چغندر!
شــخصی بود ســخت الغر و ضعیــف و حقیر ،همچــون عصفوری
«گنجشکی» ســخت حقیر در نظرها ،چنانکه صورتهای حقیر او را حقیر
نظر کردندی و خدا را شکر کردندی.
اگرچه پیش از دیدن او ُمشــتکی بودندی از حقارت صورت خویش ،و
با این همه ،درشــت گفتی و الف های ُزفت (درشت -تندمزه) زدی و در
دیــوان ملک بودی و وزیر را آن درد کردی و فرو خوردی .تا روزی وزیر
گرم شــد و بانگ برآورد که ای اهل دیوان! این فالن فالن فالنی را از
خاک برگرفتم و بپروریدیم .و به نان و خوان و نان پاره و نعمت ما و آبای
ما ،کسی شد به اینجا رسید تا ما را چنین ها گوید.
در روی او برجســت و گفت :ای اهل دیــوان و اکابر دولت و ارکان.
راست می گوید به نعمت نان ویژه او و آبای او پرورده شدم و بزرگ شدم.
الجرم به این حقیری و رسوائی ام ،اگر به نان و نعمت کسی دیگر پرورده
شدمی ،بودی که صورتم و قامتم و قیمتم به از این بودی.
***
مقصود این بود
کنیزک به خدمت خاتون آمد و گفت :بقال سالم می رساند و می گوید
بیا تا با تو چنین و چنان کنم.
گفت :به این سردی؟
گفت :او دراز گفت ،اما مقصود این بود.
***
یادداشت ها
- 1مجلس گفتن ،ســختن گفتن اســت در جمــع مخاطبان .عطار
می گوید:
گفت سعدالدین اکافی مگر
می فشاند اندر سخن روزی گهر
مجلس او پاره ای شوریده شد
محمد منور می نویســد شیخ «ابوسعید ابوالخیر» گفت روزی در میان
مجلس که این تصوف عزتی است در ُذل .توانگری است در درویشی ...و
نیز ،بوعلی دقاق مجلس می گفت و گرم شده بود.
- 2گویــا عارضه االخون -واال خونی از قدیم االیام گریبانگیر جماعت
دست به قلم بوده است .مولوی از بلخ به قونیه رفته است .سعدی شیرازی
را ســالهای متمادی در نظامیه بغداد ادرار (مقــرری -وظیفه انعام) بوده
است.
عبید قزوینی در شیراز رحل اقامت افکنده بوده است.
فرخی با کاروان حلّه از سیستان متواری شده است .از صائب تبریزی،
و طالب آملی و سعید سرمد کاشی بگیر و بیا تا الی غیر النهایه.
- 3مــن بنده اعتراف می کنم که زبان ســعدی و مولوی را به مراتب
راحت تر از زبان تعداد کثیری از هم قرنی های خودم می فهمم .اگر اشکال
از من است خدا از سر تقصیرات من بگذرد و اگر اشکال از آن تعداد کثیر
است ،خدا ایشان را به راه راست هدایت کند و اگر هر دو ،هر دو.
منابع و مآخذ:
اســرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی ســعید ،محمدبن منور ،کتابخانه
منوچهری -انتشارات صفی علیشاه ،تهران -چاپ اول .1376
مصیبت نامه شــیخ فریدالدین عطار نیشــابوری -مؤسســه فرهنگی
اندیشه ُدرگستر -تهران -چاپ اول 1382
مقاالت شــمس ،شــمس الدین محمد تبریــزی ،ویرایش متن جعفر
مــدرس صادقی مقاالت مولوی (فیه مافیه) مولــوی جالل الدین محمد
بلخی ویرایش متن جعفر مدرس صادقی .1377

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311006000022مورخ  1400/2/9هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرخ پسران فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 408
صادره از شــیراز در یکباب خانه به مســاحت  275/15مترمربع پالک  34فرعی از  5322اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از 5322
اصلی واقع در استهبان بلوار امام حســین(ع) کوچه  8خریداری از مالک رسمی آقای جلیل خداپرست محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،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 اول1400/3/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/3/19 :
 /765م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311006000045مورخ  1400/2/25هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد توسلی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه
 20490صادره از اســتهبان در یکباب انباری به مســاحت  424مترمربع پالک  19فرعی از  5463اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5463اصلی واقع
در استهبان فلکه دانشجو انبار آئینه خریداری از مالک رسمی وراث صغرابیگم توسلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/3/19 :
 /764م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

آگهی
چهارشنبه  19خرداد 1400
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سال بیست و ششم شماره 7212

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی تجدید مناقصه
نوبت دوم1400/3/26 :
نوبت اول1400/3/19 :
شهرداری داراب در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر داراب نسبت به اجرای سه فقره
مناقصه به شرح جدول زیر به شرکتهای واجدالشرایط و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه و ارائه
پیشنهادات از تاریخ  1400/3/26تا پایان وقت اداری مورخ  1400/4/6با توجه به شرایط زیر به شهرداری داراب واقع در
خیابان شهید مدرس به شماره تماس  07153525066و کدپستی  7481865317اقدام نمایند.
-1مدت اجرای قرارداد :هشت ماه شمسی
-2مبلغ تضمین (سپرده) شــرکت در مناقصه باید به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره
 IR940170000000105801087000نزد بانک ملی به نام شهرداری داراب ارائه گردد.
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردای
ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-7تاریخ گشایش پیشنهادها1400/4/7 :
ردﻳﻒ

ﺷﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

2

اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزي ﻣﻴﺪان ﻗﻠﻢ و ﻛﺘﺎب

1

3

ﭘﻴﺎدهروﺳﺎزي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

شناسه آگهی1145537 :

ﺑﺮآورد رﻳﺎل

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رﻳﺎل

28/306/457/459

1/450/000/000

100/004/286/989

5/000/300/000

9/255/612/898

/2023م الف

500/000/000

نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034001630مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت جهانشــاهی فرد
فرزند مختار به شماره شناســنامه  981صادره از شیراز نسبت به دو
سهم مشاع از هشت سهم سهام اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه احداثی
به مســاحت  1262/73مترمربع پالک  10فرعی از  2034اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد
تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به
واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1741م 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  140060311034001616مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی جهانشــاهی فرد
فرزند مختار به شــماره شناســنامه  946صادره از شیراز نسبت به
دو سهم مشاع از هشت سهم ســهام اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه
احداثی به مســاحت  1262/73مترمربع پالک  10فرعی از  2034اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک
مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفــی و اجاره عرصه ملک از مالک
رسمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1742م 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  140060311034001354مــورخ  1400/2/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین طائری فرزند اصغر
به شماره شناسنامه  707صادره از الر در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  26/67مترمربع پالک  9فرعی از  2034اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا در
یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به واسطه
اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ 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 اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1745م 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  140060311034001609مــورخ  1400/3/3هیأت 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 منصور زارعی فرزند عباس
به شماره شناســنامه  16776صادره از برازجان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  172/40مترمربع پالک  787فرعی از  2156اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2156اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رسمی آقای کاکاجان کشاورز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1746م 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  140060311034000749مورخ  1400/2/1هیأت 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 خانم ناهید صفــری فرزند غالمعباس به
شماره شناسنامه  1541صادره از شیراز در ششدانگ اعیانی یکباب خانه
به مســاحت  211/44مترمربع پالک  14153فرعی 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
واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول1400/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/19 :
/199م 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  140060311034001396مورخ  1400/2/27هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نــادر حیدری فرزند
محمدعلی به شماره شناسنامه  13592صادره از شیراز در ششدانگ
اعیانی یکباب ساختمان به مساحت  127/07مترمربع پالک  4000فرعی
از  2053اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2053اصلی واقع در بخش
 4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه
ملک از مالک رســمی به واســطه اجاره نامه رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول1400/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/19 :
/198م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه عمومی اجرای آسفالت
و لکه گیری معابر
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 75اســب بخار به شماره موتور  LFW1379Jو سریال
 TC81553به نام بهمن احمدی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پریسا پریسوز فرزند اکبر به شماره شناسنامه 12285
صادره از ممسنی در مقطع لیسانس رشته حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی صدرا
به شماره سریال  7816312377مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد صدرا به نشانی ممسنی -بلوار
هفت تیر کوچه  9درب اول سمت راست ارسال نماید.

چاپ اول1400/3/10 :
چاپ دوم1400/3/19 :
شــهرداری اوز در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل
از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز شــرایط
اقدام نماید.
اجرای آسفالت بلوار وحدت و کوچه شماره چهار خیابان شیخ
محمد فقیهی که شامل پخت؛ پخش؛ حمل؛ خرید قیر و اجرای
قیر  MCو مصالح ســنگ شکنی به مســاحت  9315مترمربع
می باشد.
متقاضیان می توانند ظرف مــدت  10روز کاری از تاریخ چاپ
آگهی نوبت دوم (روز اول آگهی محاســبه می شــود) که به
فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شــد با مراجعه به
امور مالی شهرداری اوز با ارایه اصل رتبه بندی و معرفی نامه
و گواهینامه صالحیت پیمانکاری نســبت به دریافت و تحویل
اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مبلغ برآورد اولیه  7/900/000/000ریال می باشد.
ســپرده شــرکت در مناقصه معادل  5درصد برآورد اولیه
می باشد.
ســپرده نفرات اول تا ســوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد
نمی گردد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1142327 :
/1934م الف
مسعود کراماتی
شهردار اوز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311028000001مورخ  1400/1/8و رأی اصالحی
شــماره  140060311028000002مورخ  1400/1/8هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیبکوه تصرفات مالکانه،
بالمعارض متقاضی آقای اصغر محبی نژاد به شــماره شناسنامه 2801
کد ملی  2570260592صادره از فســا فرزند قاســم ششدانگ یک
قطعه باغ غیرمحصور به مســاحت  22763مترمربع به پالک شماره
 18فرعــی از  3856متخــذه از  7فرعــی از  3856واقع در قطعه 4
بخش ده فارس حوزه ثبت ملک شیبکوه شهرستان فسا (زاهدشهر)
خریداری شــده مع الواسطه از خانمها شــهال و خدیجه الزمان عزت
الزمان و آقای محمدهادی شــهرت همگی بازیاری فرزندان مرحوم
عباس بازیاری و خانم وجیهه اتحاد جهرمی فرزند نجفقلی لذا به جهت
عدم دسترســی به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/3/19 :
 /153م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  140060311034000606مــورخ  1400/1/29هیأت 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 بالمعــارض متقاضی خانم مینا برازش فرزند محمود
به شماره شناسنامه  2281031810صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  128/17مترمربع پــاک  6030فرعی از  2082اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  140فرعــی از  2082اصلی خریداری از
مالک رسمی آقای علی زارع 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 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 اول1400/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/19 :
/197م 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  140060311034001626مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان جهانشــاهی فرد
فرزند مختار به شماره شناســنامه  1361صادره از شیراز نسبت به
یک سهم مشاع از هشــت سهم سهام اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه
احداثی به مســاحت  1262/73مترمربع پالک  10فرعی از  2034اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک
مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره ملک از مالک رســمی
به واسطه اجاره نامه عادی 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
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1744م 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  140060311034001624مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم جهانشــاهی فرد
فرزند مختار به شــماره شناسنامه  2879صادره از شیراز نسبت به
یک ســهم مشاع از هشت سهم سهام اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه
احداثی به مســاحت  1262/73مترمربع پالک  10فرعی از  2034اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک
مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفــی و اجاره عرصه ملک از مالک
رسمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1740م 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  140060311034000602مــورخ  1400/1/29هیأت 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 علی نادری نســب فرزند
دادرس به شماره شناســنامه  4573صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  155/48مترمربع پالک  12745فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی آقای عباداهلل دهقانی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/19 :
/196م 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  140060311034001629مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی جهانشــاهی فرد
فرزند مختار به شــماره شناســنامه  490صادره از شیراز نسبت به
دو سهم مشاع از هشت سهم ســهام اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه
احداثی به مســاحت  1262/73مترمربع پالک  10فرعی از  2034اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک
مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفــی و اجاره عرصه ملک از مالک
رسمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/3 :
/1743م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311006000024مورخ  1400/2/11هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای رضاقلی نصیریان فرزند حســین به شماره
شناســنامه  347صادره از اســتهبان در یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  32080مترمربع پالک  9فرعی از  2700اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2700اصلی واقع در اســتهبان رونیز محمدآباد دهویه
رونیز خریداری از مالک رســمی (توضیح اینکه متقاضی دارای ســند
رســمی از پالک مذکور می باشد) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ 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 اول1400/3/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/3/19 :
 /762م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار
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 ۱۷۹فوتی جدید کرونا در کشور
 ۸۸۴۶بیمار دیگر شناسایی شدند

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
طی  ۲۴ساعت در کشــور  ۱۷۹بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادند و همچنین در این بازه
زمانــی  ۸هزار و  ۸۴۶بیمار دیگر نیز شناســایی
شدند.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون

 ۴میلیون و  ۲۵۲هزار و  ۷۷۸نفر ُدز اول واکسن
کرونا و  ۶۸۲هزار و  ۴۸۳نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده
در کشــور بــه  ۴میلیــون و  ۹۳۵هــزار و
ُ ۲۶۱دز رسید.
از روز دوشــنبه تا دیروز  ۱۸خرداد  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و ۸۴۶

بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
که هزار و  ۲۱۶نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیمــاران کووید ۱۹در کشــور به
دو میلیون و  ۹۸۰هزار و  ۱۱۶نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۷۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۸۱هزار و
 ۳۶۲نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۵۷۸هزار
و  ۲۶۳نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۶۲۰نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۰میلیون و  ۹۳۸هزار و  ۳۳۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۰۱ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۱ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

انهدام کانال خرید و فروش داروهای تقلبی کرونایی در تلگرام

ایرنــا :رئیس پلیــس فضای تولیــد و تبادل
اطالعــات پایتخت از شناســایی و دســتگیری
فردی در خصوص خرید و فروش داروهای تقلبی
مربوط به کرونا در فضای مجازی و کشف بیش از
 ۳۰۰عدد انواع این دارو خبر داد.
بــه گزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از پایگاه
اطالع رســانی پلیس فتا ،سرهنگ داود معظمی
گودرزی در تشــریح این خبر افــزود :فردی به
پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرد و مدعی شد
در فضای مجازی اقــدام به خرید داروی مربوط
به کرونا کرده و زمانی که جهت اســتفاده آن با
پزشک مشورت نموده متوجه شده داروها فاسد و
تاریخ گذشته است.
وی ادامه داد :شــاکی در ادامه اظهارات خود
گفت بــا توجه به نیاز مادرم به ایــن داروها ،در
فضای مجازی جستجو کردم و در فضای تلگرام
با شخصی ناشناس که خود را از وارد کنندگان این
دارو معرفی کرد آشنا شدم و پس از صحبت های

اولیــه بنده مبلغ زیادی جهــت خرید این داروها
بــرای وی واریز کردم و پس از دریافت داروها با
بررســی پزشک مشخص شد این داروها به هیچ
عنوان قابل استفاده نیستند.
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت :کارشناســان
پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را آغاز کردند و
با بهره گیری از روش های علمی و اقدامات فنی
فرد مذکور را در فضای مجازی شناســایی کردند
و متوجه شدند مجرم با ایجاد یک کانال تلگرامی
در فضــای مجــازی اقدام به فــروش داروهای
فاسد و غیرقابل اســتفاده تحت عنوان داروهای
کرونا به افــرادی که نیازمند این دارو هســتند
می کند.
معظمی گودرزی گفت :با به دست آمدن اطالعات
هویتی متهــم و پس از تشــریفات قضایی ،در
نهایت مجرم در مخفیگاه خود در یکی از مناطق
غربی تهران دســتگیر و بیش از  ۳۰۰قلم داروی
غیرقابل استفاده مربوط به کرونا از محل اختفای

وی کشف گردید.
وی ادامه داد :متهم پــس از انتقال به پلیس
فتــا هرگونه جرمی را انکار مــی کرد اما پس از
روبرو شــدن با شــاکی پرونده و ادلــه دیجیتال
ضمن پذیرش بزه انتســابی به فروش داروهای
فاسد اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان
توصیه کرد :باید توجه داشــت که خرید و فروش
هرگونــه دارو در فضای مجازی ممنوع اســت و
عالوه بر جرم بودن این اقــدام ،غالب این افراد
نیز کالهبردار هستند ،بسیاری از این افراد اصال
دارویی در اختیار ندارند و با یک جســت و جوی
ســاده در فضای مجازی به اطالعاتی دست پیدا
می کنند و مدعی داشــتن داروهای نادر هستند.
شهروندان همچنین در صورت اطالع از هرگونه
فعالیــت مجرمانه در فضای مجــازی می توانند
مراتب را از طریق ســایت پلیس فتا به نشــانی
 www.Cyberpolice.irگزارش کنند.

یک زلزله و  ۹پس لرزه در تبریز
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با تشریح
آخرین وضعیت مناطق متاثــر از زلزله در تبریز،
اعالم کرد که خوشــبختانه هیچ مورد خســارت
ناشی از زمین لرزه گزارش نشده است.
اســماعیل نجار در گفتوگو با ایســنا ،درباره
آخرین وضعیت شــهر تبریز و دیگر مناطق متاثر
از زلزله بامداد دیروز در اســتان آذربایجان شرقی
گفت :در ســاعت  ۳:۱۳بامداد دیروز زلزلهای به
بزرگی  ۴.۲ریشــتر در عمق هشــت کیلومتری
زمیــن تبریــز را لرزاند که بالفاصلــه تیم های
ارزیاب به منطقه اعزام شدند و نتایج بررسیهای

آنان نشان داد که خســارتی درپی این زلزله رخ
نداده است.
وی با بیان اینکه اعضای ســتاد پیشــگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران
استان آذربایجان شرقی و به خصوص شهرهای
تبریز و شبســتر به حالت آماده بــاش درآمدند،
گفت :هالل احمر ،اورژانس ،آتش نشانی ،نیروی
انتظامی و  ...از جمله این دســتگاهها بودند که
همچنان نیز از آمادهباش بیشتری برخوردار هستند.
رییس ســازمان مدیریت بحران کشور با بیان
اینکه میتوان گفت کــه زلزله بامدادی در تبریز

به خیر گذشته اســت ،گفت :پس از اولین زلزله،
 ۹لــرزه دیگر نیــز در همین محدوده از ســوی
مرکز ژئوفیزیک به ثبت رسیده که بزرگترین آن
 ۴ریشــتر بوده و در ســاعت  ۷:۴۴صبح دیروز
رخ داد.
نجار دربــاره آمادگی مردم نیــز گفت :مردم
همیشه باید برای مقابله حوادثی نظیر زلزله آماده
باشند وقتی صحبت از آموزشهای قبل از زلزله
میشــود منظور ارتقای همین آمادگیهاســت،
اما نباید بترســند یا اختاللی در روند زندگیشان
به وجود بیاید.

بین الملل

آتش سوزی در کارخانهای در هند
جان  ۱۸تن را گرفت

در حادثه آتش ســوزی در یــک کارخانه تولید مواد شــیمیایی در هند
دست    کم  ۱۸تن کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که در حومه شهر "پونا" در هند رخ داد،
آتش سوزی موجب کشته شدن دست   کم  ۱۸تن شد.
بنابر اعالم مقامات محلی ،هنگام شــروع آتش سوزی حدود  ۳۷کارگر
داخــل کارخانه گرفتار شــدند که نیروهای آتش نشــان بــا خراب کردن
دیوارهای ساختمان تالش کردند افراد گرفتار در آتش را نجات دهند.
بــه گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبــری بی بی ســی ،علت این
آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.

افزایش قربانیان حادثه برخورد دو قطار در پاکستان

شــمار قربانیان حادثه برخورد دو قطار با یکدیگر در پاکستان دست کم
به  ۵۱تن افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،در حادثه برخورد دو قطار با یکدیگر که روز دوشنبه در
پاکستان رخ داد تاکنون دست کم مرگ  ۵۱تن تایید شده و تالش ها برای
یافتن دیگر قربانیان و نیز نجات بازماندگان این حادثه ادامه دارد.
بنابر اعالم مقامات محلی در این حادثه بیش از  ۱۰۰نفر مصدوم شدند.
گفته شده هر دو قطار مجموعا حدود  ۱۱۰۰مسافر داشته اند.
به گزارش ایســنا به نقل از  ،cbsnewsپلیس پاکستان اعالم کرده
است :چالشــی که هم اکنون با آن مواجه هســتیم نجات هر چه سریعتر
مسافرانی است که در بدنه قطار محبوس هستند .شمار قربانیان این حادثه
روند افزایشی دارد و امیدها برای نجات دادن مسافران حادثه دیده کمرنگ
شده است.

بازداشت صدها عضو یک شبکه جرایم
سازمان یافته در استرالیا

پلیس اســترالیا اعالم کرد :در جریان یک عملیات گسترده مشترک با
پلیس آمریکا با هدف نابودی شبکههای جرایم سازمان یافته ،صدها نفر در
 ۱۸کشور بازداشت شده و مأموران با نفوذ به شبکههای ارتباطی مجرمان،
میلیونها پیام رمزگذاری شده را خواندند.
به گزارش ایســنا ،پلیس اســترالیا دیروز (سهشنبه) گفت به کمک اداره

تحقیقات فدرال ایاالت متحده آمریکا موفق شــده اســت شمار زیادی از
اعضــای باندهای تبهکار در ارتبــاط با تجارت جهانی مــواد مخدر را در
استرالیا ،آسیا ،آمریکای جنوبی و خاورمیانه به دام بیفکند.
اســکات موریسون ،نخست وزیر اســترالیا گفت که این عملیات ،ضربه
سنگینی به شــبکههای جرایم سازمان یافته نه فقط در این کشور بلکه در
سراسر جهان وارد کرده است.
وی به خبرنگاران در سیدنی گفت :این یک لحظه مهم در تاریخ اجرای
قانون استرالیاست.
اســترالیا میگوید  ۲۲۴نفر از جمله اعضــای باندهای غیرقانونی دزدی
موتورســیکلت را دســتگیر کرده و نیوزیلند نیز گفته است که  ۳۵نفر را در
ارتباط با همین شبکه بازداشت کرده است.
بنابر گزارش برخی رســانهها ،پلیس اروپا نیز در این عملیات شــرکت
داشــته و قرار است در کنار اینترپل و افبیآی ،جزئیات بیشتری را در این
زمینه طی یک نشست خبری ارائه دهند.

جراحت  14نظامی آمریکایی در یک حادثه
مشکوک در ویرجینیا

در یک ســانحه در مرکز ویرجینیا ،اتوبوس نظامی حامل نیروهای گارد
ملی آمریکا دچار حادثه شده و شماری از نظامیان مجروح شدند.
به گــزارش گروه بین الملل خبرگزاری فــارس ،در جریان یک حادثه
مشــکوک رانندگی در «پرنس جورج کانتی» در جنوب ریچموند واقع در
ویرجینیا ،چند نظامی آمریکایی مجروح شدند.
به گزارش وبگاه «آرمی تایمز» این حادثه صبح دوشنبه به وقت محلی
رخ داد و اتوبــوس نظامی حامل نیروهــای گارد ملی آمریکا در حادثه ای
مشــکوک در مرکز ویرجینیا واژگون شــد .پلیس منطقــه مدعی انحراف
این اتوبوس به کنار جاده شــده اســت .در این حادثــه  14نظامی آمریکا
مجروح شدند.
ارتش آمریکا بدون اشــاره به جزئیات بیشــتری از این حادثه از انجام
تحقیقات در این زمینه خبر داده است.
برخــی منابع خبری دیگر به ذکر جزئیاتی بیشــتر از این حادثه پرداخته
و نوشــتند که این اتوبوس حامل  25نظامی آمریکا بود .وبگاه اســترایپس
با اشــاره به این حادثــه از اعزام چهار تــن از مجروحان به بیمارســتان
خبر داد.
این وبگاه به نقل از ســخنگوی ارتش آمریکا از انجام تحقیقات بیشــتر
در این زمینه خبر داد.
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دستگیری سارقان موبایل در شیراز

فرماندهي قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دســتگيري  2ســارق و کشف  40فقره
موبایل قاپی در شهرستان شیراز خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره سرقت موبایل قاپی در مرکز و جنوب
شهر شیراز توســط راکب و ترکنشین یک دستگاه موتورسیکلت ،موضوع
شناســایی و دســتگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان
پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.
وی گفت :با انجام اقدامــات فنی و اطالعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی،
یکی از متهمان شناســایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش
دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس با بیان اینکه دیگر همدست این متهم
نیز شناســایی و دســتگیر شــد ،افزود :متهمان در بازجوییهای پلیسی به
 40فقره سرقت موبایل قاپی در سطح شهر شیراز اعتراف کردند.
ســرهنگ حبیبی با اشاره به اینکه در بازرســی از مخفیگاه این سارقان
 25دســتگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد ،گفت :متهمان پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شدند.
اين مقام انتظامي تصريح كرد :شــهروندان در هنگام اســتفاده از تلفن
همراه در معابر نســبت به اطراف خود هوشیار باشند و در مکاتبات طوالنی
در یک مکان مناسب ایستاده و با مخاطب خود صحبت کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان از دستگيري زن و شوهر دعانويس
كه اقدام به كالهبرداري از شهروندان ميكردند ،خبر داد.
سرهنگ محسن لشــکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی اعالم شکایتها و نارضایتی های تعدادي از شهروندان
مبنی بر کالهبرداری با ترفند فالگیری و رمالی ،موضوع بهصورت ویژه در
دستور كار مأموران پلیس امنيت عمومي قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران انتظامي در بررســيهاي اوليه مطلع شــدند كه
زن و شــوهري با ترفندهــاي متقلبانه تاكنون از  10نفر شــهروندان مبلغ
 220ميليون ريال كالهبرداري كردهاند.
فرمانده انتظامی ســرچهان خاطر نشان كرد :ماموران با اقدامات فني و
تخصصي هويت متهمان را شناسايي و در اقدامي غافلگيرانه آنان را در يكي از
محالت اين شهرستان دستگير كردند.
سرهنگ لشكري با بيان اينكه متهمان در بازجويي اوليه به كالهبرداري
از شــكات اقرار و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شــدند،
به شهروندان هشدار داد هرگز به اين افراد اعتماد نكنند و فريب وعدههای
دروغین آنان را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك آن را
به مركز فوريتهاي پليسي  110گزارش كنند.

كشف كاالي قاچاق ميلياردي در آباده

کشف مواد از جاساز یک موتور

دستگیری رمال و دعانویس کالهبردار در سرچهان

فرمانده انتظامي آباده از توقيف  2دستگاه خودرو و كشف مقادير زيادي
كاالي قاچاق به ارزش  3ميليارد و  100ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :مامــوران پليس مبــارزه با مواد مخــدر آباده طي
 24ساعت در راستاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز هنگام نظارت بر محورهاي
مواصالتي به  2دستگاه كاميون و سواري پرايد حامل بار مشكوك شدند و
آنها را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرسي از اين خودروها 5 ،دستگاه كولر گازي 2 ،دستگاه
ماشــين لباسشويي ،يك دستگاه ماشين ظرفشــويي و  2دستگاه ماكروفر
خارجي قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان آباده با بيان اينكه ارزش محمولههاي قاچاق
برابر نظركارشناسان 3 ،ميليارد و  100ميليون ريال برآورد شده است ،افزود:
در اين خصوص  2نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایی شدند.

فرمانده انتظامي داراب از كشف  69كيلو و  500گرم ترياك در بازرسي
از زين يك دستگاه موتورسيكلت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :مأموران انتظامي اين شهرســتان از خبري مبني بر حمل مواد مخدر
توسط راكب يك دستگاه موتورسيكلت از محورهاي فرعي به سمت داراب
مطلع شدند.
وي ادامــه داد :بالفاصله ماموران پس از هماهنگــي قضایی به محور
مورد نظر اعزام شــدند و ضمن مشــاهده موتورســيكلت دستور ايست را
صادر كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان داراب با اشاره به اينكه راكب موتورسيكلت
بدون توجه به دســتور پليس اقدام به فرار كرد ،گفت :پس از طي مسافتي
تعقيب و گريز متهم با توجه به كوهستاني بودن منطقه وسايط نقليه را رها
و متواري شد.
ســرهنگ نوشــاد با بيان اينكــه در بازرســي از زين موتورســيكلت
توقيف شــده 69 ،كيلو و  500گرم ترياك كشف شد ،تصريح كرد :تالش
براي دستگيري متهم متواري ادامه دارد.

فرمانده انتظامي شيراز از دســتگيري  72متهم و محکوم تحت تعقيب
طي یک هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در پي اجراي حكم قضایی مبني بر دســتگيري محكومين متواري و
تحــت تعقيب و به جهت حساســيت موضوع و ممانعــت از قانون گريزي
هنجارشــكنان اجتماعي ،اين ماموريت به صورت ويژه در دســتور كار اين
فرماندهي قرار گرفت.
وي ادامه داد :ماموران پليس اين شهرستان با انجام يک سري کارهاي
فني و پليســي موفق به شناسايي مخفيگاه اين افراد در نقاط مختلف شهر
شيراز شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بيان اينكه در این خصوص مأموران
انتظامي با هماهنگي دستگاه قضایی طي چند عمليات غافلگيرانه و به مدت
 7روز موفق شــدند  72نفر از محكومان و متهمان متواري و تحت تعقيب
را دستگير كنند ،گفت :متهمان براي رسيدگي و ادامه انجام مراحل قانوني،
روانه دادسرا شدند.

كشف  15کیلو ترياك در وانت پيكان

دستگيري  72متهم تحت تعقیب در شيراز

كشف  32هزار لیتر گازوئیل قاچاق

فرمانده انتظامی کازرون گفت :در بازرســي از يك دســتگاه كاميون
 32هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان کشف شد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :در پي تشــديد اقدامات انتظامــي و برخورد قاطع با قاچاقچيان
سوخت ،روز دوشــنبه ماموران انتظامي كازرون حين گشت زني در حوزه
اســتحفاظي به يك دستگاه كاميون كشنده مشكوك شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی با بيان اينکه ماموران در بازرســي از اين خودرو موفق به کشــف
 32هزار ليتر گازوئيل قاچاق شدند ،افزود :در اين راستا يک نفر دستگير و
پس از تشکيل پرونده جهت انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون با بیان اينكه ارزش ســوختهای
کشــف شده برابر نظر كارشناســان 3 ،میلیارد و  840میلیون ریال برآورد
شــده اســت ،گفت :برخورد با قاچاق به صورت ويژه در دســتور كار اين

رئيس پليس راه شمالي اســتان از كشف  15کیلو ترياك در بازرسي از
يك دستگاه وانت پيكان خبر داد.
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افزود :ماموران پليس راه شــيراز-كازرون هنگام اعمال قانون خودروهاي
عبوري در تنگه ابوالحيات به يك دستگاه وانت پيكان كه به طرز خطرناكي
سبقت غير مجاز داشت دستور ايست دادند.
وي افزود :راننده بدون توجه به دســتور پليس متواري و ماموران پليس
راه پس از طي مســافتي موفق شدند خودرو را توقيف و راننده كه حركات
مشكوكي داشت را دستگير كنند.
رئيس پليس راه شــمالي اســتان با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو
 15کیلو مواد مخدر از نوع ترياك کشــف شد ،تصريح كرد :متهم به همراه
پرونده براي انجام مراحل قانوني تحويل مرجع قضایی شد.

کشف  32راس گوسفند قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشــف  32راس گوســفند قاچاق توسط
ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :ماموران انتظامی الرســتان در اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و
احشــام با اقدامات فني و تخصصي از دپو احشــام قاچاق در یک گله دانی
در اطراف اين شهرســتان مطلع شدند و بالفاصله موضوع را در دستور کار
خود قرار دادند.
وي بيان داشــت :ماموران با هماهنگي مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شــدند  32راس احشــام كشف و
يك دستگاه پژو  206كه در آن محل پارك بود نير توقيف كنند.
فرمانده انتظامی الرســتان با اشــاره به اینکــه در این خصوص  2نفر
دســتگیر و براي انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند ،افزود:
برابر نظر کارشناســان ارزش احشام مکشــوفه یک میلیارد و  300میلیون
ریال برآورد شده است.

انهدام باند فروش اسلحه در فضای مجازی

رییــس پلیس امنیت عمومی تهــران بزرگ از
انهدام باند فروش ســاح و تجهیــزات نظامی در
فضای مجازی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار علــی ذوالقدری در
حاشیه دســتگیری این افراد گفت :ماموران پایگاه
هفتم پلیــس اطالعات و امنیــت عمومی تهران
بزرگ در راستای مقابله با عوامل ناامنی و برخورد
جدی با مجرمان اقدام به رصد فضای مجازی کرده
و در این راســتا با یک صفحه کــه اقدام به تبلیغ
فروش ســاح و مهمات در فضــای مجازی کرده
بود ،روبه رو شدند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات بعدی مشــخص
شــد که این افراد به صــورت باندی فعالیت دارند،
گفت :با اقدامات انجام شده و کسب مجوز از مقام
قضایی هویت اعضای این باند و مخفیگاه آنان در
حوالــی بزرگراه خلیج فارس مورد شناســایی قرار
گرفت و درپی آن ماموران در عملیاتی به این محل
رفته و چهار نفر را دستگیر کردند.
رییــس پلیس امنیــت عمومی تهــران بزرگ
با اشــاره به انجام بازرســی از مخفیگاه این افراد
گفت :در بازرســی انجام شده از مخفیگاه متهمان
دو قبضه سالح جنگی ،فشنگ ،ادوات و تجهیزات

نظامی و مقادیری موادمخدر نیز کشف و ضبط شد.
وی بــا اشــاره به انجام بازجویــی از چهار متهم
دستگیر شــده ،گفت :این افراد در جریان اعترافات
خــود اقرار کردنــد که این ســاحها را از یکی از
اســتان های جنوبی کشــور تهیه کردهاند و تالش
برای دســتگیری این افراد نیز با هماهنگی استان
مربوطه در حال انجام است.
به گفته ذوالقدری ،هر چهار متهم دستگیر شده
پــس از تشــکیل پرونده بــرای انجــام مراحل
قانونی و ادامه روند رســیدگی به جرم به دادســرا
معرفی شدند.

دستگیری انتشاردهنده مطالب تنشزا انتخابات در فضای مجازی

ایرنــا :پلیس از شناســایی و دســتگیری فردی
خبــر دارد کــه اقدام به تشــویش اذهــان عمومی
و انتشــار مطالــب تنــشزا در ارتباط بــا انتخابات
ریاست جمهوری در فضای مجازی میکرد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از پایگاه خبری
پلیس ،ســرهنگ اکبــر نصرتی رئیــس پلیس فتا
اســتان آذربایجانغربی در تشــریح این خبر افزود:
فردی که مطالب تنشزایــی در خصوص انتخابات
در فضــای مجازی انتشــار داده بود ،شناســایی و
به دست قانون سپرده شد.

وی ادامــه داد :بــا رصد و پایش شــبانهروزی و
مستمر کارشناســان این پلیس ،صفحه اینستاگرامی
با محتــوای مطالب تنشزا در خصــوص انتخابات،
شناســایی شــد .با توجه بــه اینکه ایــن موضوع
میتوانســت موجب تشــویش اذهان عمومی شود،
موضوع به صورت جدی و ویژه در دســتور کار قرار
گرفــت که پس اقدامــات فنی و پلیســی گرداننده
صفحه اینســتاگرامی مذکور شناسایی و برای انجام
مراحل قانونی ،تحویل مقامات قضایی شد.
ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینکــه قبل از

بارگزاری ،نشــر و بازنشر مطالب در فضای مجازی،
باید از صحت و ســقم آن اطمینــان حاصل کنیم،
گفت :فرد خاطــی در مواجهه با ادلــه پلیس عمل
خالف قانون خود را بیاطالعی از مصادیق تخلفات
انتخاباتی اعالم کرد.
سرهنگ نصرتی خاطر نشان کرد :تشویش اذهان
عمومی ،سیاهنمایی و بیان مطالب خالف واقع علیه
کشــور ،ایجاد اختالف بین اقشار جامعه از مصادیق
تخلفات انتخاباتــی بوده و برابر قانــون با خاطیان
برخورد خواهد شد.
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ترانه   های مح ّلی ایران

تازه ترین اثر صادق همایونی بوســیله دفتر پژوهش   های فرهنگی
انتشار یافته است :ترانه   های محلی ایران.
همایونی پیشــینه ی ترانه را دورانی می    داند که در ایران ،ســرودن
شــعر بر مبنای اوزان هجایی بوده اســت ،امــا مهمترین ویژگی یک
ترانه محلی را آن می    داند که ســراینده ی آن ناشناس باشد .در فصل
اول ،همایونی به بعضی اشــعار هجایی پیش یا بعد از اســام اشــاره
کرده اســت .در فصل دوم ویژگی   هــای ترانه   های محلی را یاد کرده،
و هر ویژگی را با شــواهد ی از ترانه   های محلی همراه نموده اســت.
این ویژگی   ها عبارتند از :ســادگی واژه   هــا و اوزان – جلوه طبیعت و
اقلیم در ترانه   ها – جلوه گاه زیباشناســی مردم – بی پروایی در بیان
– آمیختگی با آداب و رســوم و باورها – برخورداری از اندیشــه   های
متنوع – برخورداری از اعتبار هنری شایان – عشق صادقانه به مظاهر
حیات – و گمنامی    سرایندگان.
در فصل بعد به گونه شناسی ترانه   های محلی پرداخته ،شامل دوبیتی   ها
( اعم از عاشقانه   ها و دوبیتی   های غیر عاشقانه ) – شربه   های ترکی رایج در
فارسی – روایی   ها – منظومه   ها و حماسه   ها – منظومه   های عاشقانه –
شادمانه   ها – سرگرمی   های زنان ( شوخی – طنز – تمسخر – طعنه )
لیکو   ها – الالیی   ها – ترانه   های فصلی – نوروزیه   ها – کارنواها (مثل
ســرود خرمن کوبان ) سوگ   سرودها (شامل گوگریوهای بختیاری –
شربه   های ممسنی – موتک بلوچستانی – مراسم َچ َمر در ایالم و لرستان )
– ترانه   های مذهبی و اعتقادی – دعا و مناجات و مراســم ماه رمضان
– ترانه   های اندرزی – چیستان و واگوشک .در پایان نیز از ترانه   های
افغانی و تاجیکی یاد کرده اســت .ترانه   های محلی بســیار متنوعند ،و
شــادی   ها ،غم   ها ،جنگ   ها ،عشق   ها ،نفرت   ها و ...را در بر می    گیرند و
حتی بعضی خصوصیات اقوام مختلف را عریان می    سازند.
سه نکته ی مهم در این کتاب به چشم می    آید:
اول :بررسی ســیر تطور ترانه   ها ،از ترانه   های هجایی تا ترانه   های
بازمانده ،که کاری اســت تحلیلی .در این میان ،دلبستگی همایونی به
ترانه   های مازندرانی آشــکار است ،شــاید علت آن باشد که همایونی،
ترانه   های مازندرانی را واجد حداکثر ویژگی   هایی می    داند که برای یک
ترانــه ی خوب قائل اســت ،و این موضــوع ،با توجه بــه تفاوت   ها و
غرابت   هایی که میان این ترانه   ها ،با ترانه   های محلی فارس ( به عنوان
ترانه   هایی که همایونی با آن   ها مأنوس است و بسیاری از آن   ها را هم
گردآوری کرده است) در خور توجه است.
دوم :تقسیم بندی ترانه   ها در این کتاب ،و خصوص ًا توجهی که به
وجه حماسی بعضی از آن   ها دارد ،در خور اعتناست.
و مورد سوم :کارگردآوری ترانه   های محلی ( مثال ترانه   های فارس   )،
فرق بســیار دارد با کار شاق بررسی ترانه   های محلی ایران ،که عالوه
بر گستردگی کار ،و نیاز به صرف نیروی چند برابر ،چنین کاری نیازمند
درک همه جانبه ی ترانه   هایی است که به لهجه   ها و زبان   های مختلف
سروده شــده اند ،همچنان که دریافت مشترکات و تفاوت   هایی که در
ویژگی   های این ترانه   ها موجودند ،نیازمند دقت و تجربه ی بسیار زیادی
است ،و به این نکات باید توجه داشت.
اما کســانی که با کتاب   هــا و مقاالت و ســخنرانی   های همایونی
آشــنا هســتند ،متوجه یک تفاوت در کتاب حاضر ،نسبت به سایر آثار
ارزشــمند او می    شــوند :در حالی که همایونی در آثاری مثل تعزیه در
ایران و کتاب   هایــش در باره ی ترانه   های محلــی ،فصل یا صفحاتی
را بــه جایــگاه تعزیه   ها و ترانه   هــای محلی در نگاهــداری و انتقال
بســیاری از گوشه   های موســیقی اصیل ایرانی اختصاص داده ،اما در
کتــاب حاضر اثــری از طرح این موضوع مهم نیســت .تنها دلیلی که
برای این نقیصه می    توان تصور کرد ،محدودیتی اســت که معموال در
چنین مجموعه   هایی به نویســنده تحمیل می    شــود .دست اندرکاران
ارائه اثر در نظر می    گیرند ،تا مجموعه ای
چنین مجموعه   ها ،کف و سقفی برای ِ
یکدســت – نه چندان چاق و نه الغر – فراهم شود .این محدودیت
را در مجله   هــای فرهنگــی نیز ســراغ داریــم ،مثــا حداکثرتعداد
واژگان یک مقاله را دو هزار واژه تعیین می    کنند ،و چه بســا نویسنده
در بســیاری مــوارد ،ناچار می    شــود تنها بــه کلیات بپــردازد .آنچه
باعث می    شــود براین گمان پابفشــاریم ،از یک ســو فصلی است که
در "تعزیــه در ایران " ســراغ داریم کــه در آن همایونی به این مهم
پرداختــه ،و دیگــری اختصار بســیاری از بخش   های کتــاب حاضر،
در مقایســه با دیگر آثار همایونی ،مثل " زنان و سروده   هایشــان " و
" ترانه   هــای محلی فارس "  .هر چند علیرغم محدودیتی که بر ســر
راه نویســنده قرار گرفته ،انصاف ًا همایونی بهترین اســتفاده را برده ،و
خواننــده ی این اثر ،با مهم ترین موضوع   ها یی که در تحقیق در باره ی
ترانه   های محلی مطرح هستند ،آشنا می    شود.
همان طور که پیشــتر گفتیم ،دوستداران موسیقی اصیل ایرانی ،باید
بیش از هر چیز ،حفظ و نجات بسیاری از گوشه   های موسیقی را مرهون
دو شــاخه ی مهم از فرهنگ مردم ایــران بدانند :تعزیه   ها و ترانه   های
محلی .بد نیست با زمینه ای که همایونی مهیا کرده ،از مردی یاد کنیم،

که در جمع آوری و ضبط موســیقی این دو شاخه سرآمد دیگران بود ،و
از هر دو شاخه نیز ( تعزیه   ها و ترانه   ها ) مثالی ارائه نماییم.
ابوالحســن صبا بر ایــن دو منبع تاکید داشــت :اول نغمه   هایی که
بیشــتر سینه به سینه از سال   ها پیش حفظ شده است ،و دیگر مجالس
روضه خوانــی و تعزیه .صبا در مورد ضبط آهنگ   های محلی می    گفت:
با این که نت موســیقی خیلی پیشــرفت کرده اما هنوز قادر نیست که
نواهــای محلی ،حاالت و گوشــه   های مخصوص آنهــا را ثبت کند و
بهترین راه این است که عین این نواها و آهنگ   ها در محل ،و بر روی
صفحه ضبط شوند.
" یکــی از کارهــای با
ارزش صبــا جمــع آوری
آهنگ   های محلــی بود.
بــرای این کار ،شــخص
می    بایســتی عالقمنــد و
بــا صالحیت باشــد .صبا
خوشــبختانه ایــن هر دو
را داشــت و در این زمینه
کوشــش   هایی کــرد که
ارزش بســیار داشت .صبا
اولین موســیقیدان ایرانی
اســت کــه به موســیقی
مردمی    و محلــی توجه و
عنایتی خاص نشــان داده
است .در  ،1308زمانی که
صبا از طرف کلنل وزیری
برای تاســیس مدرســه
موســیقی به رشت رفت،
فرصتی بــرای او بود که،
دفتر نت به دست ،بسیاری
از نواهای موسیقی محلی
را ثبت و ضبط کند .حاصل
این پژوهش   ها ســه گونه
اثر است:
 -1قطعاتــی کــه صبا
ملهم از موســیقی محلی
خلق کرده اســت ،قطعاتی
نظیــر زرد ملیجــه و
کوهســتانی .دربــاره زرد
ملیجه ،که نام گنجشــک
کوچکی اســت ،رســول
دریاگشــت می    گویــد:
منطقــه سرســبز و
کوهســتانی دیلمان واقع در جنوب شهرستان الهیجان را زادگاه شعر،
ادب و موســیقی گیالن می    دانند .وجود جنگل   های خرم و همیشــه
ســبز ،هوای مطبوع و نشــاط آور ،آبشــار  های طبیعی ،آوای دره   های
عمیــق ،صدای خوش الحان پرندگان این منطقه جغرافیایی از کشــور
مــا را از زیباترین و خــرم ترین مناطق ایران کرده اســت که طبیعت
بــه نحو دلپذیری در آنجا جلوه دارد .گنجشــک کوچکی با پرهای زرد
در این مناطق دیده می    شــود کــه نام آن به گویــش محلی گیلکی
" زرد ملیجک" ،یعنی " گنجشــک زرد " اســت .این پرنده کوچک و
زیبا ،در هنگام پرواز و بال زدن ،صدای دلنوازی از بال   هایش به گوش
می    رســد که الهام بخش صبا برای ساختن ترانه زرد ملیجه بود .قطعه
کوهستانی او در "دشتی" به نام "گوسفند دخان" به معنای صدا کردن
و جمع کردن گوســفندان اســت .این قطعه بیان یک دهکده تاریک و
غروب آفتاب روی کوه   ها اســت و با صدای پای گله گوسفندان که از
پایین کــوه می    آیند پایان می یابد .وقتی آن را اجرا می    کرد ،همه اینها
جلوی چشمهایش مجسم می    شد و خودش با صدای بلند احساس خود

آگهی مزایده عمومی شماره ص 2124/00/03/مورخ
1400/3/8
شــهرداری جهــرم در اجــرای مصوبه شــماره 4
صورتجلسه شماره  2مورخ  1400/1/31شورای محترم
اسالمی شــهر جهرم در نظر دارد یکباب مغازه جهت
استفاده تعویض روغنی به مســاحت  49/5مترمربع
(فاقد امتیاز آب و برق و تلفن و گاز) واقع در محوطه
ترمینال مسافربری شــهید حاج بهمن رحمانیان ،به مدت دو سال به
صورت اجاره ،با قیمت پایه ماهیانه نه میلیون ریال جهت ســال اول و
قیمت پایه ده میلیون ریال جهت سال دوم از طریق مزایده عمومی به
بخش خصوصی واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشــد ،محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد حراست شهرداری
جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مبلغ سپرده شــرکت در مزایده  50میلیون ریال که به
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه
به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه
مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد ،برندگان اول تا ســوم در
صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به
نفع شــهرداری ضبط می گردد .مدت زمان اجاره دو سال می باشد.
متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر به سایت www.jahrom.ir
و یا با شــماره تلفن  071-54234770تمــاس و جهت دریافت اوراق
مزایده و ســایر اطالعات و جزئیات محل اجاره که در اسناد مزایده
مندرج می باشد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم ،واقع در
چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142909 :
/1961م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم

آگهی مناقصه عمومی شماره ص 2126/00/03/مورخ
1400/3/8
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف  1صورتجلسه
شماره  1مورخ  1400/1/17شورای محترم اسالمی شهر
جهرم ،در نظر دارد تعداد  8دستگاه خودرو مورد نیاز
با راننده با قیمت پایه هر ساعت  180/000ریال و به ازای
هر کیلومتر خارج از شهر بیشتر از  50کیلومتر ،هر کیلومتر  5/000ریال
از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از بخش
خصوصی واجد شرایط مندرج در اســناد مناقصه به مدت یک سال
اجاره نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشــد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و
مختار می باشد .به پیشــنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شــد .مبلغ ســپرده ســی و پنج میلیون ریال که به صورت
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهــرم یا واریز وجه به
حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد .هزینه
مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشــد .برندگان اول تا سوم در
صورتی که پس از اعالم شــهرداری حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط می گردد .متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن  54234770تماس و
جهــت دریافت اوراق مناقصه و ســایر اطالعــات و جزئیات که در
اسناد مناقصه مندرج می باشد ،به معاونت توسعه ،مدیریت و منابع
شــهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری
مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142908 :
/1960م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم

صادق همایونی

چاپ اول  -1392دفتر پژوهش   های فرهنگی

(به مناسبت سالگرد درگذشت استاد صادق همایونی)
عبدالرحمن مجاهد نقی
را تشریح می    کرد.
 -2آوازهایی که صبا آنها را با سلیقه خود تنظیم کرد و به نت در آورد
و در ردیف موســیقی ایران گنجاند .نمونه   هایی از این نوع کار دیلمان،
طبری و گیلکی است و نیز رقص چوبی که از قاسم آبادی   های گیالن
گرفت .صبا ،در میان مکان   هایی که دیده بود و مسافرت   هایی که کرده
بود به دیلمان بیشتر از همه عالقه داشت .در آنجا بود که قطعه مشهور
دیلمان را ســروده بود .او عقیده داشــت که هیچ کس دیلمان را خوب
نمی    خواند چون خواننده   ها معموال آن صدای دورگه ی دهقانی را که در
حرکات پی در پی روزانه،
مخصوصا به هنگام پایین
آمدن از کوه ،حالت خاصی
پیدا می    کند ،ندارند.
 -3ترانه   های محلی ،که
صبا آنها را به نت نوشته و
ضبط کرده است .در ساختار
آثار صبا ،روحیه صمیمانه و
انسانی او نیز مشهود است،
از جملــه قطعه بــه زندان
در "شوشــتری" که بیان
احســاس گروهی محکوم
لر بود که مدت   ها به دنبال
آنهــا رفته و آهنگ   هایی را
که زمزمه می    کردند به نت
درآورده بود .این آهنگ نیز
مورد عالقه صبا بود.
شــاخه دیگر از فعالیت
موســیقیایی صبا در زمینه
ضبط موســیقی شهری و
مذهبی اســت .صبــا ،که
بــه فرهنگ عامــه توجه
داشــت و اهمیــت خاصی
بــرای آن قایل بــود ،تمام
ملودی   های عوام ( ملودی
دســته ســینه زنی ،روضه
خوانــی و تعزیــه خوانی )
را بــا جــرأت و بصیــرت
خاصــی وارد ردیف   هــای
موســیقی ایــران کــرده
اســت .گوشــه   هایی چون
"شــهابی" ( به یاد شهاب
الســادات ) و "صــدری"
(به یــاد واعــظ خــوش
آواز صدر المحدثین ) نمونه   هایی برجســته از این نوع شــهامت است
که هیچ کس شــکی در ارزش ردیفی آنها ندارد .او کاروان دشــتی را
نیز،که به گفته رکن الدین مختاری از ســینه زن   های عزادار اخذ شده،
به صورتی زیبا ارائه می    دهد { .هوشنگ اتحاد .پژوهشگران معاصر ایران –
ج  – 8صص  410 -411به نقل از منابع}
برای تأکید بیشــتر بــر توجه خاص بســیاری از برترین چهره   های
موسیقی معاصر ما بر اهمیت توجه و تدقیق در نوحه   ها و تعزیه   ها – به
عنوان یکی از مهم ترین منابع استخراج گوشه   هایی از موسیقی ایرانی
– به این جمله   های حسین قوامی     نیز توجه کنید:
" ســال  1314یا  1315بود که با اقبال آذر آشــنا شدم .از صدایش
خوشم می    آمد .سال   ها آشــنایی ادامه داشت .در سال  1353در منزل
کاشانچی میهمان بودیم ،اقبال آذر در سرسرا بود ،پیغام داد قوامی    بیاید
کارش دارم .شــنیده بــودم یک بار از او پرســیده بودند چه کســی از
خوانندگان را قبول داری ،گفته بود قوامی    را و این برای من تشــویقی
اســتادانه بود .رفتم ،ادای احترام کردم و گفتــم :احضار فرموده بودید.
آگهی مزایده عمومی شماره ص 2125/00/03/مورخ
1400/3/8
شهرداری جهرم به اســتناد ردیف  5صورتجلسه
شــماره  1مورخ  1400/1/17شورای محترم اسالمی
شهر جهرم ،در نظر دارد ،بهره برداری از کشتارگاه
دام واقع در ابتدای بلوار رهبری ،به صورت اجاره،
از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه ماهیانه  50/550/000ریال به
بخش خصوصی به مدت یک سال واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29
می باشد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشــد .به پیشنهادهای مشــروط و مخدوش و فاقد
سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب
اثر داده نخواهد شــد .مبلغ سپرده  60میلیون ریال که به صورت
ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز وجه
به حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد.
هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد .برندگان اول تا
سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند
جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن  54234770تماس و جهت
دریافت اوراق مزایده و ســایر اطالعات و جزئیات که در اسناد
مزایده مندرج می باشــد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری
جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه
نمایند.
نوبت چاپ اول1400/3/10 :
نوبت چاپ دوم1400/3/19 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
1400/3/31
شناسه آگهی1142904 :
/1959م الف
علیرضا نظری جهرمی -شهردار جهرم
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گفت :می    خواســتم شــعری برایت بخوانم .چــون صندلی دیگری در
سرسرا نبود ،پای صندلی او دو زانو نشستم .اقبال آذر گفت :این شعر را
برایت می    خوانم یادگاری ،و خواند:
راست گویان ِ حجازی به نوا می    گفتند
که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق
اقبال ،کلمه ی راســت گویان را ،یک دو دقیقه در راســت پنجگاه
چرخاند ،بعد حجاز را در گوشــه ی حســینی و کشته را در کشته مرده،
جور را یادم نیســت که چه طور خواند و بعد از مخالف در آخر به عراق
فرود آمد .با استادی و قدرت به وضع دلنشینی می    خواند.
پرســید :چطور است قوامی ،خوشت آمد؟ قادر نشدم چیزی در پاسخ
بگویم ،همان جا خم شــدم زانویش را بوســیدم .گفت :می    خواســتم
بدانی که ما هم چیزهایی می    دانیم .ســال   های ســال من و شــازده
میــرزا ظلی دوســت بودیم .او از من چیزهایی یــاد گرفته و من هم از
او تاثیر پذیرفته ام .یک بار رفته بودم اراک ،روز عاشــورا شــد و تعزیه
مفصلــی راه انداخته بودند .اســب   ها را آرایش داده بودند با پارچه   های
خونرنــگ که تیــر چوبی به آن دوختــه بودند .من و ظلی ســوار دو
اســب تیر خورده و مجروح شــده بودیم و نســخه نوحه را داده بودند
دســت ما .یک دهن من می    خواندم ،یک دهن ظلی .قیامت شــد ".
{ پژوهشگران معاصر ایران – ج  – 8صص }498-499
با این توضیحات ،و حال که تا اینجا پیش آمده ایم ،بد نیست به نقد
یک نظر در باره ی موسیقی اصیل ایرانی بپردازیم :بارها شنیده و خوانده
اندهان موجود در موسیقی ما را به تاریخ غمبار ما نسبت داده اند.
ایم که ُ
اگر چه نمی    توان بر چنین نظری ،با قاطعیت تمام خط بطالن کشــید،
اما به باور من نباید از دو عامل عمده غفلت کرد ،وگرنه ،نمونه   های این
تاریخ سراسر اسف و دغدغه و رنج را در جاهای دیگر هم می    توان نشان
داد ،و گاه حتی در شکل   های بدتر .اما آن دو عامل:
 اگــر بپذیریم که تعزیه و انواع نوحه   ها ،به همراه ترانه   های محلی،حامالن اصلی گوشه   های موســیقی ما بوده اند ،بخش بزرگی از دلیل
اندوهی که در ژرفای موســیقی ما هست را درک می    کنیم .از یک سو،
گذشته از دربارها و محافل اشرافی ،در اکثر نقاط کشور ما ،سازی که در
اجرای ترانه   های محلی با آن ترانه   ها همراه می    شــد ،نی بوده است ،و
حزن موجود در این ساز ،بَر اندو ِه موجود در ترانه   ها می    افزاید .دیگر آن
که تعزیه و اقسام نوحه   ها ،ذات ًا از گوشه   هایی از موسیقی سود می    جویند،
کــه با اندوه و حاالت ویژه ی عزاداران متناســب باشــد .همین جا باید
به این نکته هم اشــاره کنــم ،که اگر چه تعزیه   هــا و نوحه   ها ،بخش
بزرگی از موسیقی ما را پاســداری کردند ،اما طبیعی است که با نادیده
گرفتن بخش   های دیگر ،و یا با ناکارآمدی آن بخش   ها در عزاداری   ها،
گوشــه   های زیادی از موســیقی مــا حذف و فراموش گردیده اســت.
 اما ریتم کند و بسیار بطئی موجود در موسیقی ما ،معلول ریتم کند وبطئی حرکات و تحرکات اجتماعی در طول سده   ها است ،حاصل سکون
و خمودی اســت که از عینیت ،به ذهن انتقال یافته اســت .هر چه ریتم
تحرکات بیشتر می    شود ،شاهد افزایش ریتم موسیقی خودمان هستیم.
کســانی که به اولین برنامه   های موسیقی ضبط شده ی رادیو دسترسی
دارند ،وقتی به مقایســه ی ریتم یک آواز و تصنیف که در دهه ی ســی
اجرا شــده ،با همان مورد که در دهه ی چهل اجرا شده بپردازند ،براحتی
متوجه تغییرات در ریتم ،و ســرعت بیشــتر آن می    شوند .همچنان که
گرایش رو به افزایش به ریتم   های تندتر در دهه   های بعد نیز ناشــی از
شتاب تحوالت است.
در نگاهی اجمالی ،و با مقایســه ی این کتــاب با چند نمونه ی دیگر
از این مجموعه ،متوجه می    شــویم که جای فهرســت آثار همایونی در
انتهای کتاب خالی اســت ،همچنان که جای مختصری از شرح حال او،
و تصویرش در پشت جلد خالی است.
برای تعیین میزان اعتبار کتاب " ترانه   های محلی ایران " همین بس
که :همایونی برای نوشتن  115صفحه مطلب ،از  107ماخذ سود جسته
اســت ،و تمام آن   ها نیز مآخذ مهم و قابل اعتنا هستند .و برای دریافت
یکــی از علل بزرگی کســانی همچــون همایونی همین اشــاره بس،
که یازده ســطر آخر نوشــته ی خود را اختصــاص داده به نام و یاد 46
تــن از فرهنگــوران و پژوهشــگرانی که در حفظ و ثبــت و نگارش و
نگهداری ترانه   ها گام   هایی برداشــته اند .بدیهی است که هدف چنین
مجموعه   هایــی ،توجه به کلیــات موضوع   ها ،برای آشــنایی حداکثر
مخاطبان اســت .با در نظر گرفتن این موضوع ،بایــد اعتراف کرد که
همایونی خوب از عهده بر آمده است.
در پایان ،یکی از ترانه   ها ی محلی فارس را که به کوشــش همایونی
جمع آوری و منتشر شده اند (  ) 1379نقل می    کنیم:
سحرگاهی که مشغول نمازم
از این کوچه گذرکرد سرو ِ نازم
زبونم قل هواهلل را غلط گفت
خداوندا گنهکارم چه سازم
***
روان استاد عزیز صادق همایونی در آرامش و یادش هماره گرامی    باد.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام مهدوی پور فرزند داریوش به شــماره شناسنامه 368
صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی استهبان با شماره
 1435805مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان به نشانی استهبان -میدان دانشجو -بلوار امام رضا(ع)-
دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

بیتکوین در کانال  ۳۶هزار دالر دوام نیاورد
ارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سیانبیســی ،در ماه می ارزش بیتکوین به
نســبت ماه قبل آن حــدود  ۳۵درصد ریــزش کرد که این عمکــرد یکی از
ســه عملکرد بد تاریخ این رمزارز محســوب می شــود .با ناکامی بیتکون در
از ســرگیری یک رالی صعــودی دیگر ،تحلیلگران بانک جــی پی مورگان در
گزارشــی هشــدار دادند که تقاضا برای بیتکوین در سطح ضعیفی باقی مانده
است و این مساله می تواند ارزش این ارز را به زیر  ۳۰هزار دالر کاهش دهد.
الســالوادور به نخستین کشــور جهان تبدیل می شــود که به طور رسمی
انجام معامالت بر حســب بیتکوین را قانونی اعالم خواهد کرد .طبق طرحی که
قرار است توسط رییس جمهور این کشــور به پارلمان ارایه شود ،شهروندان
السالوادوری قادر خواهند بود تا نقل و انتقال ارزی خود را عالوه بر دالر بر حسب
بیتکوین نیز انجام دهند .اقتصاد الســالوادور وابستگی زیادی به جریان ارزی
دارد که توسط  ۲.۵میلیون شهروند خارج از این کشور به آن ارسال می شود.
بــا باال گرفتن اقبال عمومی به رمزارزها ،نیاز بــه نظارت بر فعالیت ارزهای
دیجیتالی بیش از پیش احساس می شود .وزرای دارایی کشورهای عضو گروه
هفت در نشست اخیر خود بر ســر ارزهای دیجیتالی بحث و نسبت به عواقب
نظارت پایین نهادهای مرکزی بر روی معامالت ارزهای دیجیتالی ابراز نگرانی
کرده اند .پیشــتر نیز رییس بانک مرکزی سوئد در سخنانی گفته بود بیتکوین
بیش از آنی بزرگ است که از نظارت نهاد ناظر فرار کند.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۱۶۲۰میلیارد
دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۰.۵۷درصد کمتر شده است.
در حال حاضر  ۵۰درصــد کل بازار ارزهای دیجیتالــی در اختیار بیت کوین و
 ۱۸درصد در اختیار اتریوم است .بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی
از معاملهگران بر بســتر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن
شکل گرفت.
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پیشکسوت فوتبال:

دعوت از  ۱۳بانوی هندبالیست استان فارس
به اردوی تیم ملی

ســرمربی تیم ملی هندبال بانوان گفت :با تشکیل دوباره تیم ملی
هندبال بانوان ۱۳ ،هندبالیســت از اســتان فارس به نخستین مرحله
اردوی تیم ملی هندبال بانوان بزرگسال کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،خدیجه قانع ســرمربی استان فارسی
تیم ملی هندبال افزود :فدراســیون هندبال پس از  ۴ســال تعطیلی
تیم ملی بانوان تصمیم گرفت این تیم را دوباره تشــکیل داده و روانه
مســابقات آسیایی کند که در همین راســتا ،مسئولیت فنی تیم ملی
بزرگساالن به اینجانب سپرده شد.
ســرمربی تیم ملی هندبــال بانوان در ادامه اظهار داشــت :برای
حضور در مســابقات قهرمانی آســیا ۶۰ ،بازیکن به نخستین مرحله
اردوی تیم ملی دعوت شــدند که  ۱۳بازیکن از استان فارس شامل
خانمها شــیما زارع ،رؤیا نــوروزی ،زینب بذرافکــن ،زهرا فقیهی،
زینب هاشــمی ،مژده ســاطوری و مریم کاراندیش از شیراز ،توران
ســلمانپور و ســپیده عظیمی از فیروزآباد ،ســیده لیال حســینی از
کازرون ،فاطمه درویش بیگی ،زهره آیت الهی و زهره شاهین پوری
از الرستان میباشند.
به گفته قانع ،نخستین مرحله اردوی تیم ملی ،از  ۲۰تا  ۲۶خرداد
در مشهد برپا خواهد شد و رقابتهای هندبال زنان آسیا نیز از روز ۲۴
شهریورماه تا سوم مهرماه امسال در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

مربی جدید تیم ملی فوتسال به زودی
معرفی میشود

ســرمربی تیم ملی فوتســال اصرار زیادی دارد تا یک دستیار در
اسرع وقت به کادرفنی اضافه شود.
به گزارش ایسنا ،با منتفی شدن حضور محمد کشاورز در تیم ملی
فوتســال ،جواد اصغری مقدم سرمربی سابق سن ایچ نیز به پیشنهاد
حضور روی نیمکت تیم ملی فوتسال پاسخ منفی داد تا وضعیت کادر
فنی تیم ملی فوتسال مبهم باشد.
پس از جدایی هاشم زاده از تیم ملی فوتسال ،ناظم الشریعه ترجیح
داد مربی تازه ای به کادرفنی تیم ملی اضافه نشــود اما در آســتانه
جام جهانی فوتســال این نیاز از ســوی ناظم الشریعه احساس شده
و او خواستار اضافه شدن یک مربی جدید به کادرفنی است.
در این زمینه قرار اســت مذاکراتی با دیگــر مربیان مد نظر او از
سوی فدراســیون فوتبال صورت بگیرد تا در صورت توافق در اولین
فرصت به کادرفنی تیم ملی اضافه شــوند .آنچه محتمل است اینکه
کادرفنی تیم ملی فوتسال برای مسابقات جام جهانی یک مربی دیگر
را هم در کنار خود خواهد دید.

عارف غالمی و میالد سرلک به تیم ملی
دعوت شدند

پس از مصدومیت وحید امیری در بازی دوشــنبه شــب تیم ملی
فوتبــال ایران برابر بحرین ،اســکوچیچ دو بازیکــن جدید را به اردو
فراخواند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون فوتبال ،به دلیل مصدومیت
وحید امیری در دیدار دوشــنبه شب تیم ملی ایران مقابل بحرین در
انتخابی جام جهانی  ،۲۰۲۲میالد ســرلک و عــارف غالمی با نظر
دراگان اسکوچیچ به اردوی تیم ملی دعوت شدند .این دو بازیکن باید
در اولین فرصت خود را به کادر فنی در منامه معرفی کنند.
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مقابل بحرین احساسی بازی نکردیم و بُردیم

ایرنا :پیشکســوت فوتبال با بیان اینکه
تیم ملی از ســوی کادرفنی خوب مدیریت
مــی شــود ،اعالم کــرد :مقابــل بحرین
احساسی بازی نکردیم و با حوصله به ویژه
در نیمه دوم ،بازی را بردیم.
اصغر اکبری ســه شــنبه در مصاحبه با
خبرنگار ایرنا اعالم کرد :آنچه که منجر به
موفقیت تیم ملی ایران مقابل بحرین شــد
این بود که بازی سازی از یک سوم دفاعی
هم از سوی دروازه بان و هم مدافعان خیلی
خوب انجام شد.
مربی ســابق تیم ملی جوانان ادامه داد:
آمدن سامان قدوس در نیمه دوم تیم ایران
را متحــول کرد و او برای میل بیشــتر به
هجوم بازی کرد ،قــدوس هم حمل توپ
خوبــی دارد و هم مهاجمان را خوب تغذیه
می کند.
وی بیان داشــت :طارمی و آزمون هم
خــوب همدیگر را پیدا مــی کردند و زوج
خوبی تشکیل دادند و به اتفاق هم ،سه گل
هم به ثمر رساندند.
اکبری با اشــاره به اینکه مهدی قایدی
باید زودتر به میدان می آمد ،بیان داشــت:
اعتقادم بر این است این بازیکن تکنیکی و
ســرعتی اگر زودتر به بازی آمده بود حتی
می توانست گل زنی کند و یک پاس خوب
هم برای گلزنی به طارمی داد که متاسفانه
خراب شد.
کاپیتان ســابق تیم برق شیراز که دیگر
نامی از این تیم در رقابتهای فوتبال ایران

برای اولین بار در تاریخ

یک زن رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس شد

دبی هیویت به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس انتخاب شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت ،اتحادیه فوتبال انگلیس دبی هیویت
را بــه عنوان اولین زن در تاریخ  ۱۵۸ســاله خود به عنــوان رئیس این نهاد
انتخاب کرد.
هویت  ۵۷ســاله در ژانویه  ۲۰۲۲روی کار خواهد آمــد .اتحادیه فوتبال
انگلیس در نوامبر گذشــته با استعفای گرگ کالرک بدون رییس مانده بود .او
در یک رسوایی بزرگ بازیکنان سیاه پوست را "رنگین" خواند.
هویت در حال حاضر رئیس گروه رستوران Res taurant Group
اســت .هیویت با تصمیم کمیته هفت نفره  FAانتخاب شد تا برای اولین بار
یک زن بر مسند ریاست این نهاد تکیه بزند.

جدول بهترین تیمهای دوم در انتخابی آسیا
هنوز چیزی تمام نشده است!

تیم ملی فوتبال ایران بعد از برد قاطع برابر بحرین در زمره بهترین تیمهای
دوم گروههای هشتگانه در آسیا قرار گرفت.
به گزارش ایســنا ،دیدار تیمملی فوتبال ایران و بحرین با برتری سه گله
شــاگردان اسکوچیچ به پایان رســید .با این نتیجه تیمملی با یک بازی کمتر
نسبت به بحرین به رده دوم گروه  Cمقدماتی انتخابی جام جهانی رسید.
غیر از  ۸تیم اول گروهها ،با احتســاب قطعی شــدن ســرگروهی قطر و
عــدم حضور این تیــم در دور نهایی رقابتها به دلیــل میزبانی جام جهانی،
 ۵تیم از  ۸تیم برتر دوم گروههای مختلف هم راهی مرحله بعدی رقابتها میشوند.
از طرفی کنار کشــیدن کره شمالی از گروه خود ،معادالت را پیچیده کرد و
باعث شد فیفا اعالم کند که برای تعیین تیم دوم ،نتایج بهترین تیم های دوم
با تیم آخر گروه محاسبه نمی شود.
در حال حاضر تیم ملی ایران به عنوان یکی از بهترین تیم های دوم مطرح
است .جدول بهترین تیم های دوم به شرح زیر است:
(جدول بدون احتساب امتیازهای بازی تیمها با تیم آخر گروه)
 -۱لبنان  ۴بازی ۱۰ ،امتیاز
 -۲ازبکستان  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل +۶
 -۳امارات  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل  +۵گل زده ۱۰
 -۴ایران  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل  ۵+گل زده ۹
 -۵عمان  ۵بازی ۹ ،امتیاز تفاضل +۳
 -۶چین  ۴بازی ۷ ،امتیاز تفاضل +۶
 -۷اردن  ۴بازی ۷ ،امتیاز تفاضل +۵
 -۸تاجیکستان  ۵بازی ۴ ،امتیاز
تیم ملی فوتبال ایران جمعه باید در دیدار برابر کامبوج قرار گرفت .نتیجه ای
که برای تعیین بهترین تیمهای دوم محاســبه نمیشــود ولی در صورتی که
ایران بتواند کامبوج را شکســت دهد و عراق موفق به شکســت هنگ کنگ
نشــود ،شاگردان اســکوچیچ با توجه به تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه
قرار میگیرند.
بــا توجه به فشــردگی جدول ردهبنــدی و نقش تفاضــل گل ،هنوز کار
تمام شــده نیســت و تیم ملی فوتبال ایران باید دیدار برابر عراق را نیز بسیار
جدی بگیرد تا بتواند راهی دور نهایی انتخابی جام جهانی شود.

نیســت ،ادامه داد :به این تیم ملی بســیار
امیدوار هستم اما تنها ضعف تیم ایران در
دفــاع چپ بود ،به نظــرم اگر یک بازیکن
سرعتی مقابل حاجی صفی باشد ،کار برای
تیم ایران مشکل می شود.
اکبری اضافه کرد :حــاج صفی توانایی
پوشــش مدافعــان را ندارد زیرا او بیشــتر
یک هافبک طراح و شوت زن است که میل
به هجوم دارد ،به نظرم در این ُپســت اگر
میالد محمدی بازی کند بهتر است.
ایران و عراق فوتبالشان شبیه به
هم است
این پیشکسوت فوتبال ادامه داد :همشیه
بازی برابر تیم عراق ســخت بوده اســت
و فاصله چندانی با هم نداشته ایم.
وی در مورد بازی حســاس ایران مقابل
عــراق که قرار اســت  ۲۵خردادماه برگزار
شــود ،گفت :خوب شد که بحرین را بردیم
و گرنه مقابل عراق که ســبک و ســیاق
فوتبالش شبیه ایران است و در این سال  ها
در تیــم های پایه هم خــوب کارکرده اند،
کارمان سخت تر می شد.
اکبــری بیــان داشــت :بازیکنــان ما
تاکتیک پذیر هستند و خیلی زود باتیم وفق
می شــوند ،ضمن اینکه تغییر سیستم دادن
در حین بازی نشــان دهنده این است که
کار با برنامه پیش می رود.
وی با اظهار اینکه یک تیم کامل هم در
زمیــن هم در روی نیمکت داریم که با هم
همدل هستند ،بیان داشت :می شود عراق

را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.
از کار انداختن خط میانی عراق
اکبری گفت :باید خط هافبک تیم ملی
فوتبــال عراق که جنگنده و بعضا خشــن
هســتند را از کار انداخــت و آنگاه با وجود
بازیکنان خوبی که در خط حمله داریم بُردن
این تیم ،دور از دسترس نیست.
مربی سابق تیم قشقایی شیراز گفت :اخیرا
در لیگ قهرمانان آســیا تیم اســتقالل با
تیــم پلیس عــراق بازی کرد کــه خود را
تیمی دونده و ســختکوش نشان دادند اما
باید برابــر تیم ملی عراق فوتبال منطقی و
با حوصله ارایه دهیم و مواظب باشــیم که
دچار حاشیه احتمالی تیم حریف نشویم.
اکبری ادامــه داد :یک بازی آســان و
قابل پیش بینی مقابل کامبوج داریم که می
شــود در این بازی از بازیکنانی که مقابل
بحرین بازی نکردند اســتفاده کرد ،ضمن
اینکه ایــن بازی می توانــد تمرین خوبی
برای دیدار با عراق باشد و اگر به بازیکنان
اصلی هم استراحت داده شود ،بهتر است.
هم اینک در جدول رده بندی گروه سه
آســیا از رقابتهای جــام جهانی ،عراق با
 ۱۴امتیاز در صدر قرار دارد ،ایران و بحرین
هــم با  ۱۲امتیــاز به ترتیب دوم و ســوم
هستند.
مرحلــه مقدماتی انتخابــی جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر در قاره آسیا در هشت گروه در
حال برگزاری اســت .در پایان این مرحله،
تیمهای اول هــر گروه به اضافه چهار تیم
برتر گروه ها به مرحله نهایی راه می یابند
تا کارشان را با  ۱۲تیم ادامه دهند.
در مرحلــه نهایی بازی هــا در  ۲گروه
برگزار می شود و در پایان نیز تیمهای اول
و دوم هــر گروه به صورت مســتقیم جواز
حضور در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را کسب
خواهند کرد و تیم های سوم هر گروه هم
بــا هم بازی خواهند کرد و برنده این دیدار
برای کسب ســهمیه پنجم آســیا باید به
مصاف تیمی از قاره آمریکای جنوبی برود.
بیست و دومین دوره مسابقات جام جهانی
قــرار اســت در روزهــای  ۲۱نوامبــر تا
 ۱۸دسامبر  ۳۰( ۲۰۲۲آبان تا  ۲۷آذر )۱۴۰۱
در کشور قطر برگزار شود.

حضور داور فراشبندی در مرحله پلی آف لیگ دسته یک فوتسال
داور فراشــبندی در مرحلــه پلی آف لیگ دســته یک

فوتسال کشور حضور دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،حســن
ســارویی در این باره به خبرنــگار ورزش پارس ،گفت :در
دیدار مرحله پلی آف لیگ دسته یک فوتسال به عنوان داور
چهارم حضور دارم.
بازی پلی آف لیگ دســته یک ایران بین تیم های نما
سازان آبادان و نصر فردیس کرج ،دیروز سه شنبه  ۱۷خرداد
ماه در آبادان برگزار شد.
این داور فراشــبندی آغاز فعالیت خود را از ســال  ۹۳بیان کرد و ادامه داد :سابقه دوازده سوت
در لیگ دســته دوم ،پنج ســرداوری و به عنوان اولین داور فراشــبندی حضور در لیگ یک را در
کارنامه دارم.

برگزاری پویش دوشنبه های پیاده روی در شیراز

طرح ملی پویش دوشنبه های پیاده روی در کالنشهر شیراز برگزار شد.
به گــزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،به نقل از روابط عمومی هیات ورزش های
همگانی اســتان فارس ،طرح ملی پویش دوشــنبه های پیاده روی در راســتای ترویج فرهنگ
ورزش و تحرک جامعه با حضور رئیس هیات ورزش های همگانی و مســئول کانون خادمیاران
ورزشــی اســتان فارس و به همت کمیته های پیــاده روی ،ورزش روزانــه هیات ورزش های
همگانی و کانون خادمیاری منطقه یک و شــش در محل کوچه باغ های قصردشــت و با رعایت
شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
این مراســم عصرگاهی پس از طی مســافت ســه کیلومتری با حضور اهالی قصردشــت و
خادمیاران ورزشــی در محیط باز انجام گرفت در پایان به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان
اهدا شد.
بر همین اســاس ،طرح ملی دوشــنبه های پیاده روی همزمان با سراســر کشور در فارس در
حال برگزاری اســت و شرکت کنندگان هر دوشــنبه کلیپی از فعالیت ورزشی پیاده روی خود را
به ســایت رسمی فدراسیون  Isfafارســال می کنند و در قرعه کشی مشارکت می نمایند و در
دوشــنبه پایان ماه اجرای پیاده روی حضوری در یک محله و منطقه شهر برای قشرهای مختلف
مردمی اجرا می شود.

دونده شیرازی رقابت   های جوانان جهان را از دست داد

ایرنا :بنیامین یوسفی دونده شــیرازی در رقابت   های کسب سهمیه جوانان جهان که در ترکیه
برگزارشد با کسب مقام چهارمی    از رسیدن به پیکارهای جهانی باز ماند.
رییس هیات دو و میدانی فارس روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،افزود :بنیامین یوسفی
در ماده  ۲۰۰متر با زمان  ۲۱ثانیه و  ۴۲صدم ثانیه با بدشانســی و تنها پنج صدم ثانیه اختالف
با حریفش ،سهمیه مسابقات جهانی جوانان را از دست داد.
سیروس زارع ادامه داد :تیم منتخب کشورمان در این مسابقات  ۲سهمیه ورودی جوانان جهان
را کســب کردند ،مهال محروقی در پرتاب دیســک به عنوان اولین زن ایرانی و دانیال بیباک در
ماده  ۴۰۰متر بامانع سهیمه حضور در قهرمانی جهان را بدست آوردند.
وی اضافــه کرد :همچنین تیم ایران در این پیکارها توانســتند چهارمــدال طال ،یک نقره و
یک برنز را کسب نمایند.
زارع ادامه داد :بنیامین یوســفی ،سجاد   هاشــمی    آهنگری ،دانیال بیباک ،امیر مقدمی ،کیوان
قنبرزاده ،شــاهین مهردالن ،محمدرضا طیبی ،رضا ملکپور ،مرتضــی ناظمی ،فرزانه فصیحی،
مهال محروقی ،مریم محبی ،ریحانه مبینی و ســارینا ســاعدی اعضای تیم دو ومیدانی ایران را
تشکیل می    دادند.
همچنین زهرا نبی زاده قهرمان ســابق پرش ارتفاع که شــیرازی اســت به عنوان مربی تیم
دو و میدانی ایران را در مسابقات کسب سهمیه ترکیه حضور داشت.

شانس کم ایران برای صعود به عنوان تیم دوم

هشدار به ایران؛ مساوی با عراق را فراموش کن!
تیم ملی ایران در صورت مســاوی با عراق ،شانس
اندکی بــرای صعود به مرحله بعد انتخابی جام جهانی
خواهد داشــت و در این صورت تقریبــا باید به انتظار
معجزه بنشنید.
به گزارش ایســنا ،با پیروزی تیم ملی ایران مقابل
بحرین ،شــاگردان اســکوچیچ یکی از حساس ترین
بازیهای خود را پشت سر گذاشتند و به رده دوم گروه
خود صعود کردند .با این حال هنوز کار برای ایران تمام
نشــده است .یوزهای ایرانی برای صعود به مرحله بعد
دو دیدار دیگر خواهند داشت.
اگر ایران برنــده این دو دیدار شــود ،با  ۱۸امتیاز
به عنوان صدرنشــین راهی مرحله بعد میشــود .اگر
ایران با عراق مساوی کند ،با  ۱۶امتیاز دوم میشود که
در این صورت شــرایط تیمملی برای صعود به عنوان
یکی از پنج تیم دوم برتر مسابقات ارزیابی میشود .در
صورت باخت مقابل عراق هم ،ایران شانسی ندارد.
*بررسی شانس ایران در صورت مساوی
با عراق
غیر از  ۸تیم اول گروهها ،با احتســاب قطعی شدن
ســرگروهی قطر و عدم حضور این تیم در دور نهایی
رقابت ها به دلیل میزبانی جام جهانی ۵ ،تیم از  ۸تیم
برتر دوم گروه های مختلــف هم راهی مرحله بعدی
رقابت ها می شوند .از طرفی کنار کشیدن کره شمالی
از گروه خــود ،معادالت را پیچیده کرد و باعث شــد
فیفا اعالم کند که برای تعیین تیم دوم ،نتایج بهترین
تیم  های دوم با تیم آخر گروه محاسبه نمی شود.
نگاهــی به جــدول فعلی تیمهــای دوم ،حاکی از
وضعیت نگران کننده تیم ملی است.
با بررســی مسابقات آینده تیمهای دوم میتوان به
این نتیجه رســید که شــاگردان اسکوچیچ در صورت
مساوی با عراق شانس بسیار کمی برای صعود دارند و
کار به اما و اگر و معجزه گره خواهد خورد.
در صورت تســاوی با عراق و بــرد کامبوج ایران
 ۱۰امتیازی (با تفاضل گل  )+۵می شود .به همین منظور
به بازیهای آینده این تیمها نگاهی خواهیم داشت و
سرنوشت مسابقات را بررسی میکنیم( .بدون احتساب
امتیــاز تیم های دوم در مقابــل تیم های پنجم گروه)
گــروه  :Aچین با برد مالدیو و تســاوی با ســوریه
(صدرنشــین)  ۱۱امتیاز میشــود و باالتــر از ایران
خواهد بود.
در حالــت دوم و در صــورت ناکامــی چین مقابل
ســوریه ،چین  ۱۰امتیازی خواهد شــد کــه احتماال
به علت تفاضل گل بیشتر باالتر از ایران جای میگیرد.

گروه  :Bاردن دو بازی ســخت با کویت و استرالیا
دارد و شــانس صعودش کم است چرا که کویت هم
میزبان مسابقات است و به ســختی در خانه به اردن
امتیاز خواهد داد.
گروه  :Dسرنوشت این گروه مقداری پیچیده است.
عربســتان میزبان بازیهای متمرکز است .تنها بازی
تاثیرگذار ازبکســتان هم با تیم میزبان است که برای
صدرنشینی میجنگد.
حالــت اول :اگر ازبکســتان یمن و عربســتان را
ببرد تیم اول گروه می شــود و عربســتان در صورت
برد ســنگاپور  ۱۱امتیازی میشــود و باالتر از ایران
قرار می گیرد.
حالت دوم :اگر ازبکســتان با عربستان مساوی کند
 ۱۰امتیازی می شــود با تفاضل گل  + ۶که به ضرر
ایران خواهد بود.
حالت ســوم :اگر ازبکســتان بازی را به عربستان
واگذار کند ،در این صورت همه چیز به نفع ایران است
و ازبکستان به رتبه پایینتر سقوط میکند.
گروه  :Eعمان دو بازی با افغانســتان و بنگالدش
دارد کــه در صورت پیروزی شــاگردان برانکو ،عمان
 ۱۲امتیازی می شــود و تقریبا بــه مرحله بعد صعود
خواهد کرد.
گــروه  :Fتیم دوم این گروه (تاجیکســتان) امتیاز
پایینی دارد و تقریبا صعودش ناممکن است.
گروه  :Gاز دیگر گروههای پیچیده مسابقات همین
گروه اســت .امارات تیم دوم گروه اســت اما به علت
میزبانــی در بازیهای متمرکز ،احتماال دو بازی آینده
خود را پیروز و صدرنشــین شود .با این حال به بررسی

گروه میپردازیم.
حالت اول :امارات در صورت شکست دادن اندونزی
و ویتنام ،تیم اول می شود و ویتنام در صورت شکست
مالزی با  ۱۱امتیاز تیم دوم گروه می شــود که ویتنام
به عنــوان تیم دوم به مرحله بعــد راه خواهد یافت و
باالتر از ایران قرار می گیرد.
حالت دوم :امارات در صورت شکست دادن اندونزی
و تساوی با ویتنام  ۱۰امتیازی می شود با تفاضل گل +۵
که تقریبا برابر با ایران اســت امــا گل زده اماراتیها
بیشتر است.
گروه  :Hمیزبان بازیهــای این گروه کرهجنوبی
اســت .اگر لبنان ترکمنســتان را شکســت دهد و به
کرهجنوبــی ببــازد ۱۳ ،امتیازی خواهد شــد و تقریبا
به عنوان تیم دوم صعود میکند.
براســاس محاســبات فوق ،لبنان ،عمان ،امارات
(یا ویتنام) و چین چهار تیمی هستند که وضعیت بهتری
نسبت به ایران دارند و احتماال در روز پایانی به عنوان
تیــم دوم به مرحله بعــد راه خواهند یافت .از این بین
تاجیکستان و اردن به احتمال زیاد حذف میشوند .در
نتیجه همه چیز میان ایران و ازبکستان است.
اگر ازبکستان به عربســتان ببازد ،ایران با تساوی
مقابل عراق به مرحله بعد صعود میکند .اگر ازبکستان
با عربستان مساوی کند یا برنده شود ،ایران با تساوی
مقابل عراق حذف خواهد شد.
بــرای اینکه کار به اما و اگر نکشــد ،تیم ملی باید
عراق را شکست دهد و شکست در دور رفت مسابقات
مقابل ایــن تیم را جبران کند و بدون دردســر راهی
مرحله بعد انتخابی جام جهانی شود.

اعتراف سرمربی بحرین بعد از شکست
سنگین برابر ایران

ســرمربی پرتغالی بحرین بعد از شکست سنگین برابر
ایران اعتراف کرد که شــانس آنها برای صعود بسیار کم
شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از االیام ،تیم ملی فوتبال
بحرین در حســاس ترین دیدار گروه  Cاز ایران پذیرایی
کرد و با سه گل شکست خورد.
هلیو ســوزا ســرمربی بحرین بعد از بــازی گفت :در
نیمه نخســت به خوبی حریف را تحت فشــار قرار دادیم
با این حال نتوانســتیم بازی همیشگی خود را به نمایش
گذاریم و برابر ایران از قــدرت الزم برخوردار نبودیم .در
نیمه دوم ریتم بازی از دست ما خارج شد به ویژه در دقایق
آغازیــن که ایران بهتر بود و دو گل هم به ثمر رســاند.
او ادامه داد :با این شکســت شــانس ما برای صعود به
دور بعد بســیار کم شــد با این حال باید منتظر نتایج در
هفته های پایانی ماند .باید در دیدار بعدی خود به پیروزی
دست پیدا کرد تا امتیازات خود را به عدد  15رساند .نباید
اعتماد به نفس خود را از دست داد .از این شکست ناامید
هستیم اما هنوز ماموریت ما به پایان نرسیده است و باید
این راه را ادامه داد.

کنایه برانکو بعد از شکست برابر قطر

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان به انتقاد از کمک داور
بازی بعد از شکست برابر قطر پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،تیم ملی فوتبال
عمان در یکی از بازی های انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲با
یک گل برابر قطر شکست خورد.
تک گل قطر در دقیقه  ۴۰از روی نقطه پنالتی به ثمر
رسید این درحالی بود که شــاگردان برانکو در دقیقه ۸۹
گل تســاوی را به ثمر رساندند اما کمک داور پرچم زد و
گل را مردود کرد که با اعتراض برانکو همراه شد.
سرمربی عمان بعد از بازی گفت :من فکر می کنم که
قطر برای پیروز شــدن نیاز به کمک داوری نداشته باشد.
مسافت بین مهاجم عمان با بازیکنی که گل را زد دو متر
بود نه چند ســانتیمتر .با این حال کمک داور این صحنه
را آفساید تشخیص داد.
او ادامه داد :گلی که ما به ثمر رساندیم درست بود .در
کل از عملکرد تیم راضی هستم اما انتظار داشتم که نتیجه
بهتری کســب کنیم .ما برابر یکــی از بهترین تیم های
آسیا بازی کردیم .به قطر به خاطر این صعود تبریک می گویم.
برانکو در اعتراض به شیوه برگزاری بازیهای انتخابی
جام جهانی در قاره آســیا گفت :به نظــر باید نتایج قطر
به عنوان میزبان بازی ها لغو می شد و تنها برای انتخابی
جام ملت ها حســاب می شــد .آنها میزبان جام جهانی
هستند و نباید در انتخابی بازی می کردند .ما هنوز شانس
صعود داریم و به تالش خود ادامه می دهیم.
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همایش ملی "تئاتر و ارتباط فرهنگی" به میزبانی
شیراز برگزار میشود

ایســنا :قائم مقام موسسه آموزشعالی هنر شــیراز گفت :این موسسه با
همکاری و حمایت شماری از سازمانها و نهادهای فرهنگی و هنری ،منجمله
جهاددانشــگاهی اســتان فارس ،همایش ملی "تئاتر و ارتبــاط فرهنگی" را
شهریورماه ،برگزار خواهد کرد.
مجتبی احمدآبادی سهشــنبه  ۱۷خرداد در جمع خبرنگاران گفت :همایش
ملــی "تئاتر و ارتبــاط فرهنگی" ،یک رویداد میان رشــتهای در زمینه تئاتر،
نمایش مذهبی ،ادبیات نمایشی و فرهنگ عامه است که برای نخستین بار به
میزبانی شیراز ،حرم سوم اهل بیت(ع) ،برگزار میشود.
وی زمان برگزاری این همایش را اول شهریورماه  ۱۴۰۰اعالم و خاطرنشان
کــرد :این رویداد ملی ،نقطه عطفی از نظر هنر و فرهنگ و همچنین ارزش و
اعتباری از نظر اجتماعی برای استان فارس خواهد بود.
احمدآبــادی گفت :پژوهشهای انجام شــده در راســتای محورهای این
همایش ،ســبب غنی تر شــدن گنجینه فرهنگی و هنری ایران خواهد بود و
برگزاری آن می تواند راهکارهایی را برای حل مشکالت موجود در این زمینه
و پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری ،ارائه دهد.
او گفت :نظریه و رویکردهای میان رشــتهای در خصــوص تئاتر ،ادبیات
نمایشی و فرهنگ عامه؛ همسویی نمایش با آیینهای مذهبی؛ تفکر انتقادی
و مطالعات تئاتری؛ شــیوه هــای نظریه پردازی جامعه شناســانه در تئاتر و
ادبیات نمایشــی؛ پیشینه نقد جامعه شــناختی در تئاتر معاصر ایران؛ تئاتر در
آینه ادبیات و اســطوره اقوام؛ کهن الگوها و اساطیر در ادبیات نمایشی ،تئاتر
و نمایــش واره ها؛ تئاتر و جامعه و فرهنگ؛ فرهنــگ رفتاری و دینی جوامع
مختلف و ارتباط آن با متون نمایشی و تئاتر؛ سنت و مدرنیته در ادبیات نمایشی
و تئاتر ایران؛ موســیقی و تئاتر؛ ورزش و تئاتر؛ تئاتر درمانی و اقتصاد تئاتر ،به
عنوان محورهای این همایش مشخص شده است.
احمدآبادی خاطرنشــان کرد :این همایش با مجوز پایگاه اســتنادی علوم
جهان اســام ( ،)ISCبرگزار و مقاله های پذیرفته شده در آن ،در این پایگاه
و سیویلیکا نمایه خواهد شد.
وی گفت :در برگزاری این همایش ،پایگاه اســتنادی علوم جهان اســام،
معاونت فرهنگی و سازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی ،اداره کل حفظ آثار،
حوزه هنری ،سازمان فضای مجازی ،سازمان بسیج هنرمندان ،سازمان علمی
پژوهشــی و فناوری استان فارس ،ســیویلیکا ،ایران کنفرانس و  ...به عنوان
حامی ،همکاری داشتهاند.
احمدآبادی با بیان اینکه عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند
به سایت همایش به نشانی  theaterone.irمراجعه کنند ،شرکت در این
رویداد را برای دانشجویان ،اساتید دانشگاه و پژوهشگران آزاد ،ممکن دانست و
گفت :استادان و دانشجویان مبلغی کمتر برای هزینه داوری پرداخت می کنند.
احمدآبادی خاطرنشان کرد :امکان داوری زود هنگام برای شرکت کنندگانی
ن پذیر است.
که بنا به دالیل گوناگون به پاسخ سریع داوری نیاز دارند ،امکا 
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امام علی (ع)

صاف دربعدازظهر وزش باد

توضیح :متــن حاضر ،چند روز پیش از وفات
اســتاد همایونی به رؤیت ایشــان رسیده است.
دلیلــش این بود که پس از مرحمت ِ این آخرین
اثر منتشر شــده ،فرمودند :اگر مطلبی در باره ی
این کتاب نوشــتی ،دوســت دارم آن مطلب در
فصلنامه ی فرهنگ مردم منتشر شود .به همین
خاطــر ،متن حاضر را برای ارســال به فصلنامه
به حضورشان فرســتادم ،که باید در کتابخانه ی
استاد موجود باشد .هر چند عمر استاد به تصمیم
ایشان مبنی بر ارســال متن برای فصلنامه وفا
نکــرد ،چون آخریــن مکالمه در بــاره ی متن
حاضر ،در غروب روزی انجــام گرفت ،که قرار
بود همزمان باشــد با غروب عمر استاد .روانش
شاد باد.
***
شــاعران زیادی را می شناســیم که چه در
گفته   ها و چه در نوشــته   های خود ،وقتی از آنان
پرســیده اند که :به نظر شما بهترین شعر فارسی
کدام اســت ،از یک ترانه محلی نــام برده اند.
نمونه ی آن فریدون مشــیری ،که در پاســخ به
آن سؤال ،از این ترانه ی ( دوبیتی ) باباطاهر یاد
کرده است:
نسیمی    کز بُن آن کاکل آیو
مرا خوش تر زبوی سنبل آیو
چو شو گیرم خیالت را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو
و یا هوشنگ ابتهاج که در پیر پرنیان اندیش،
دردناک ترین شعر فارسی را این ترانه دانسته است:
تفنگ دسته نقره   م رو فروختم
واسه دلبرقبای ترمه دوختم
قبای ترمه ام را پس فرستاد
تفنگ دسته نقره م داد و بیداد

ترانه   های مح ّلی ایران
صادق همایونی

چاپ اول  -1392دفتر پژوهش   های فرهنگی

(به مناسبت سالگرد درگذشت استاد صادق همایونی)
عبدالرحمن مجاهد نقی

و در ادامه افزوده:
"...ایــن زبــان مردم
عــادی این ســرزمینه:
خــودم را از خــودم کم
دارم امشب .ببینید چقدر
قشــنگه .اصــا فــوق
مدرنه این همــه از درد
بی خویشتنی و بی خودی
در شعر فارسی گفتن ،ولی
به این مصرع نمی    رسه "
{ پیــر پرنیــان اندیش.
ج اول .ص .} 726
یا بــه علت همخوانی
دقیق درونمایــه ی آن،
بــا روحیــات و خلقیات
مردم عادی ،ترانه ی زیر را در کنار بســیاری از
ترانه   های دیگر ،می    توان زیبا و صمیمی    دانست:
الهی ،یا الهی ،یا الهی
نشینه َس ْر رهت مار سیاهی
اول بر ُمو زنه دل ور تو بستم
دوم بر تو زنه که بی وفایی
شاعر درمانده و عاجز از عتاب و ناز معشوق،

و علیرغم همه ی جفا ها یی
که از یار دیده ،آرزو می    کند
که مار سیاه اول او را بزند و
بعد به سراغ معشوق برود!
ســؤال این است که چرا
بســیاری از بــزرگان ادب،
ترانه   های محلی را زیباترین
اشعار دانسته اند!
بزرگترین و منطقی ترین
دلیلی که بارها به آن اشاره
شــده آن است که برخالف
اشعار شــاعران بزرگ که
صنعت   گرایــی را از لــوازم
زیبایــی و واالیــی شــعر
دانســته اند ،بهترین اشعار
محلــی از هرگونه تصنــع و صنعتگری عاری
بوده ،و بدون مزاحمت چاشــنی   های ساختگی
تخیل و عاطفه
و بیرونــی ،هماهنگی طبیعــی ّ
اســت که ایــن ترانه   های زیبــا را خلق کرده
اند .از دیگر شــاخصه   های ایــن ترانه   ها ،که
پژوهشگران نامی    فرهنگ مردم  -مثل صادق
همایونی – بارها به آن اشاره کرده اند ،ناشناس

زندگی از ورای پرنیان خیال کودکان

صد سالگی در ایتالیا

فیلم کوتاه صدســالگی به بخش نیمه نهایی جشنواره Fes tival del
 Cinema di Cefalùایتالیا راه یافت.
بــه گزارش خبرنگار عصرمردم به نقل از هومان خســروی ،این کارگردان
ســال  ۱۳۹۹در شهر شیراز ،با حضور
شــیرازی گفت :صد سالگی در آبان ماه
ِ
عوامل و بازیگران بومی با محوریت خشــونت علیه زنان در صد سال گذشته
ایران در سه بازه زمانی تصویر برداری شده است.
خســروی در ادامــه گفت :این فیلــم پس از انتخاب و ورود به جشــنواره
 Fes tival del Cinema di Cefalùایتالیــا اکنــون بــه مرحله
نیمه نهایی راه یافته اســت و  ۳۰آگوســت  ۲۰۲۱نتایــج برگزیدگان نهایی
اعالم می  گردد.
این هنرمند جوان شــیرازی در پایان افزود :این فیلــم پیش از این موفق
به حضور در جشــنواره  Lift of online sessionsانگلســتان شده و
روند ارسالش به جشنواره های بین المللی ادامه دارد.
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ایرنا« :اسمهایی که در شناسنامههاست،
انتخاب نکردیم ،اســم خــاص و واقعی
میتوانســت و میتوانــد بعدها موجب
سوءتفاهم شــود یا برخی بخواهند جنبه
تمســخر به اســم افراد بدهند که برای
ما خوشــایند نبود پس نامهای ابداعی را
انتخاب کردیم».
« بــه این ترتیب نام هپشــول برای
دختر به همــراه نام کپشــول که برادر
اوســت برای این دو نفر انتخاب شــد؛
خواهر و برادر هســتند ،در شیراز زندگی
میکنند ،درباره موضوعات شهروندی با
زبان نمایش با کودکان سخن میگویند
و عروسک هستند».
ایــن نام   هــا معنایی دارند؟ پاســخ
محمــد ابوعلی و میترا تــوکل پورصالح
صداپیشگان نمایشهای این عروسکها
به پرســش خبرنگار ایرنا چنین اســت:
اســمهایی ابــداع کردیم کــه معنا هم
ندارنــد که بــه نظر ما این اســم   های
ابداعی مناسب تر است تا اسم   هایی که
معناهایی عجیب و غریب به ذهن بیاورد.
محمد ابوعلی بازیگر ،عروسک گردان،
صدا پیشــه ،کارگردان و مــدرس تئاتر
با بیش از  ۲۰ســال ســابقه فعالیت در
زمینه نمایش و مسئول کانون عروسکی
و کــودک و نوجــوان اســتان فــارس
اســت ،همســر او میترا توکل پورصالح
کارشناس کارگردانی نمایش ،کارگردان،
عروســک گردان ،صداپیشــه ،بازیگر و
مدرس تئاتر با شــروع فعالیت از ســال
 ۸۶اســت که هر دو ســابقه چهار سال
همکاری با معاونت فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز را دارند.
آموزش راه و رسم زندگی
یــک روز گرم در نیمه   هــای خرداد
 ۱۴۰۰عــازم محل کار ایــن هنرمندان
شــدیم .محلی در جنوب شهر شیراز در
محله قدیمی    شاهداعی ا ...که به گویش
شیرازی شاهدوی نامیده می    شود.
ســاختمانی نوســاز که با بافت قدیم
محلــه ناهمخــوان اســت امــا همین
ساختمان نوساز گویا هنوز تکمیل نشده
زیرا جعبه   های کاشی و سرامیک نیمه پر
و نیمه خالــی در طبقه   های آن زیر غبار
نشسته اند.
ایــن زوج هنرمنــد در همین محل،
عروســک   ها را به جنبش وا می    دارند تا
فیلمی    و کلیپی ســاخته شود و از رهگذر
ایــن نمایش   ها به کودکان راه و رســم
زندگی بیاموزند.
نخســتین ســری این نمایش   های
عروسکی که محصولی از خانه عروسک
فارس است در  ۱۰قسمت پایان یافت و
برنامه ریزی برای سری دوم آن صورت

گرفته است.
شــخصیت   های دیگــر هم
می    آیند
نمایشهایی که تا به حال از این خواهر
و برادر عروســکی تهیه و پخش شــده
بدون حضور دیگرعروسک   ها و مهم تر
از آن پدر و مادر هپشول و کپشول است
که محمد ابوعلی نویسنده و میترا توکل
پورصالح کارگردان این نمایشها با تایید
این موضوع گفتند کــه به مرور افزودن
شــخصیتهای دیگر عروسکی از جمله
مادر ،پدر ،مادربزرگ با گویش شــیرازی
و حتــی همســایهها نیز بــه نمایشها
مد نظر است.
تیم نویســندگی ماجراهای هپشول
و کپشــول به مدیریت محمــد ابوعلی
به نگارش کتاب هپشــول و کپشول با
توجه به وقایع مرتبط با این دو عروسک
پرداختــه و ایــن نویســندگان در نظر
دارند براســاس این کتاب ،شــخصیتی

تکــرار می    شــود و این عروســک   ها
میخوانند« :هپشــول و کپشول اومدن
چه شاد وشــنگول اومدن» .بعد هم این
جملــه «:با اینکه تــو قرنطینه ان با لب
خندون اومدن» بیانگــر درون  مایه این
نمایش عروســکی است که سازنده این
آهنگ مرتضی مصطفوی است.
عروســک میتوانــد بــرای
بزرگساالن هم آموزنده باشد
محمــد ابوعلی نویســنده متن   های
نمایش   هــای عروســکی معتقد اســت
عروســک می    تواند مختص برزگساالن
هم باشد ولی بچه   ها بیشتر به عروسک
عالقه دارند .بچه   ها از عروســک حرف
شــنوی دارنــد چــون او را موجــودی
غیــر زمینــی می    دانند و همیــن نکته
می    توانــد بــه مربیان امور آموزشــی و
پدر و مادرها برای تربیت کودکان کمک
کند .با بازی خیلــی چیزها را به کودک
میتــوان یاد داد که عروســک بهترین

انســانی یعنی انســان واقعی را در کنار
عروسکها روی صحنه نمایش بیاورند.
آنان می    گویند :قصــد داریم قطعات
و مختصــات مرتبط با فرهنگ شــیراز
را در نمایش   هــا بگنجانیم و گســترش
دهیم؛ کامنت   هــای خوبی که از اجرای
نمایش   ها گرفتیم دلگرم کننده است.
نمایشهای هپشول و کپشول را گروه
هنری خانه عروسک با همکاری سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شــیراز اجرا میکند که ایــن نمایشها
دربــاره نگهــداری حیوانــات خانگی،
میــراث فرهنگی ،حقوق همســایگان،
کالس مجــازی در ایــام کرونا ،رعایت
شیوه نامه   های بهداشتی مربوط به کرونا،
اســتفاده همگانی از امکانات آپارتمان،
آلودگی صوتــی ،اســتفاده از پارکینگ
آپارتمان و مانند آن بر روی صحنه رفته
است.
آهنگی شاد که در آغاز هر قسمت از
نمایش   های عروسکی هپشول و کپشول

نقش را در این زمینه دارد.
او گفت :به آموزش و پرورش پیشنهاد
کردیم بعضــی از درس   ها را با اجراهای
عروسکی به کودکان بیاموزیم.
ایــن هنرمند ،صمیمی    بــودن لحن
و بیان و شــکل ظاهری عروســک   ها
را عوامــل موثــر در اثرگــذاری تربیتی
می    داند؛ در واقع نگریستن به زندگی از
ورای پرنیان خیال کودکان ،زیباتر است.
ترمــه ،فرزنــد ایــن زوج هنرمند با
کپشول و هپشــول انس و پیوند دارد و
با زبــان کودکانه با ایــن خواهر و برادر
سخن می    گوید.
پرده سبز در اتاق گرم
همراه ایــن دو هنرمند بــه اتاقی با
پرده سبز رفتیم .اتاقی که گرمای هوای
دم کرده آن بر تن می    نشست .این اتاق
ویــژه «کروماکی» بود کــه توضیح آن
به طور ســاده این است که در این اتاق،
نمایش   ها را جلو پرده سبز اجرا می    کنند
و بعد عناصر و موارد اضافه می    شود.

بودن سراینده ی ترانه   ها است .این شاخصه را
نیــز باید در همان علت که یــاد کردیم ،یعنی
پرهیز از صنعت گرایی جستجو کرد .در دوره ی
کشــاورزی ،زبان ِ    عــاری از صنعت گرایی در
شــعر ،با ســلیقه ی رسمی    (ســلیقه ی دربار و
اشــراف) در تعارض بود ،و همین عامل باعث
گمنامی    سرایندگان این ترانه   های ناب و اصیل
می    گردید .از ســوی دیگر ،به نظر می    رسد که
خلق این ترانه   ها ،با همراهی سازهای ساده ی
محلــی همراه بوده ،و همیــن باعث گردیده تا
بزرگانی همچون جالل الدین همایی ،به تفاوت
میان ترانه و دو بیتی اشاراتی داشته ،و آن   ها را
از هم تفکیک نمایند.
همایی در یک ســخنرانی در باره ی رباعی
می    گوید " :اگر دو بیت ،طوری ســاخته شــد
که با ســرود   های آهنگی تطبیق شــود ،یعنی
به اصطــاح قدیــم ملحون ،و بــه اصطالح
امروزی   ها ضربی و آهنگی باشد آن را به ترانه،
و اگــر از این جهت خالی و به قول ادبای قدیم
مجرد باشد ،آن را دوبیتی می    گویند ".
بر این اســاس ،می    توان ادعا کرد که اکثر
ترانه   هــای محلی ،نه بر مبنای اوزان عروضی،
که با توجه به ضرباهنگ موســیقایی در ذهن
ســازندگان آنها ساخته شــده اند ،و پیشینه ی
اشــعار هجایی ،که همایونــی در ابتدای این
کتاب به آن اشاره کرده است ،این نظر را قوت
می    بخشد.
و نــگاه من در این نوشــته ،به موســیقی
ترانه   های محلی ،از منظر نقشــی که درحفظ
گوشــه   های موســیقی مــا ایفــا کــرده اند،
معطوف است.
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کروماکی  chroma keyفناوری
برگرفتــه از جلوههای ویژه ســینمایی
است .از افراد یا وسایل تصاویری مقابل
پردهای معمو ًال سبز یا آبی گرفته می    شود
و بــا حذف رنــگ زمینه امــکان برش
تصویــر یا ادغــام در یک قــاب را به
فیلمساز میدهد.
با اســتفاده از نرم افزارهای مختلف
تصاویر مورد نظــر را به تصاویر از پیش
گرفته شــده اضافــه می    کنند و در واقع
باعث می    شــود محیطی شبیه به محیط
واقعی فیلمبرداری ایجاد شود.
این اتاق کــه در نیمه   های خرداد به
گرمخانه شبیه بود به گفته این هنرمندان
در زمســتان به یخچال تبدیل می    شود
زیرا امکانات سرمازایی و گرمازایی ندارد.
خواسته   ها و درد دل   ها
قرنطینه و کرونــا که بر زندگی همه
جهان ســایه گسترانده ،زمینه ساز بیشتر
برای گالیه   ها و بیان مشکالت این زن
و شوهر هنرمند شد.
بــه گفته آنــان تئاتر عروســکی در
شــرایطی که مخاطب کم است و کرونا
این کمبود مخاطب را آشــکارتر ساخته
به صرفه نیست از طرف دیگر هزینه   های
ساخت عروســک هم زیاد است ،ساخت
عروســک   ها باید با فوم مخصوص باشد
که قابلیت انعطاف داشته باشد.
ابوعلی گفت:چون عروسک   هایی که
ما داریم حتما باید زمان اجرا دهانشــان
حرکت کند ،الزم است جنس فوم بسیار
نرم باشد.
توکل پورصالح نیــز گفت :نور چراغ
مهتابی ،آفتاب و حتی نور غیر مســتقیم
آفتاب در روز هم برای فوم عروسک   ها
مضر است و باید پیوسته محافظت شوند.
ایــن زوج هنرمند بیان کردند :از نظر
ســایر مواد اولیه مرغوب برای ســاخت
عروســک همانند پارچه و پالستیک نیز
کمبود وجــود دارد ،اجرای نمایش   ها در
ســالن مخصوص باید باشــد که چنین
ســالن   هایی در شــیراز محدود است یا
وجود ندارد.
یافتن صداپیشــه با حقوقــی که او را
راضی کند ،نبود حامی    مالی ،دستمزدهای
پاییــن بــرای عروســک گردان   هــا
از مشــکالتی اســت که بــه گفته این
هنرمندان عروسک گردان   ها با آن مواجه
هستند.
گفتنی است عروسک سازان کپشول و
هپشول :ملیحه زحمتکش و زهرا قربانی
هستند و تصویربردار این نمایش   ها سعید
انفرادی و دستیار او مهسا شیرازی است.
تدویــن ایــن نمایش   هــا را :کریم
شینیپور برعهده دارد.

ده نشست تخصصی در شش ماه
نخست سال در شیراز برگزار می شود

غالمرضا کافی ،دبیرمحفل ادبی قند پارســی با بیان
اینکه برنامه های عمومــی و اختصاصی این محفل تا
پایان سال تنظیم شده است ،عنوان کرد :در نیمه نخست
سال محفل ادبی قند پارســی شیراز میزبان ده نشست
تخصصی در سطح ملی و فراملی خواهد بود.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های
عمومی اســتان فــارس ،غالمرضا کافی ،اســتاد زبان
و ادبیات فارســی دانشگاه شــیراز و دبیر جدید محفل
ادبی قند پارســی کتابخانه های عمومی با اعالم اینکه
محفل ادبی قند پارسی در سال جاری میزبان رویدادها
و برنامه های اســتانی ،ملی و فراملی خواهد بود ،عنوان
کرد :کارنمای این محفل در شــش ماهه نخست سال
مکتوب شده و برنامه ریزی ها برای نیمه دوم سال نیز با
توجه به مناسبت های پیش رو و رخدادهای حوزه های
فرهنگ و ادب در حال برنامه ریزی است.
این اســتاد ادبیات با اشاره به اینکه در نیمه اول سال
ویژه برنامه هــای محفل را تماما بــه صورت مجازی
دنبال خواهیم کرد ،اضافه کرد :محفل ادبی قند پارسی
برنامــه های عمومی و هفتگی خــود را برگزار می کند
تا در این نشســت ها از ظرفیت اندیشــمندان ،ادیبان و
فعاالن فرهنگ و ادب کشــور اســتفاده شود .پیش از
این محوریت برنامه های محفل قند پارســی «شــعر و
شــعرخوانی» بوده اســت؛ اما از این پس در کنار شعر،
موضوع های همچون ،فلســفه ،داســتان ،مفاخر ادبی،
تاریخ ،تاریخ ادبیات ،کتاب شناســی ،نقد ادبی و معرفی
کتاب دنبال می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ده نشســت اختصاصی برای
نیمه نخست سال برنامه ریزی شده است ،گفت :از این
میان دو نشست «عطر سخن سعدی» همزمان با یکم
اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت این شاعر بزرگ پارسی
زبان و «عصاره عصر» در آستانه سالروز رحلت بنیانگذار
کبیر انقالب اســامی ایران با حضور اندیشــمندان و
شاعران ملی و فراملی در آســتانه رحلت ایشان برگزار
شده است.
دبیرمحفل ادبی قند پارسی اضافه کرد :نشست های
«چشــم و چراغ شــیراز» ویژه برنامــه ی روز حضرت
شاهچراغ« ،هشت بهشــت» ویژه میالد امام رضا (ع)،
«قدر قلم» ویژه برنامه گرامیداشــت روز قلم« ،نقش در
سنگ» ویژه روز ادبیات کودک و نوجوان« ،شور و شعر
غدیر» ویژه عید غدیر ،دو ویژه برنامه شــعر عاشورایی
با عنوان «باز این چه شــورش اســت» و قند پارســی
«ویــژه برنامــه روز شــعر و ادب فارســی» از دیگر
نشســت هایی است که در سطح ملی و با حضور اهالی
قلم ،اســتادان ،اندیشــمندان و متخصصان هر موضوع
برنامه ریزی شده است.
کافی با اشــاره به اینکه در برنامه ریزی ها بر ترویج
مطالعــه متمرکز خواهیم بود ،عنوان کرد :تالش ما این
است که برنامه های محفل ادبی قند پارسی در راستای
رســالت نهاد کتابخانه های عمومی کشور باشد؛ به این
معنا که عالوه بر توجه به بعد فرهنگی و ادبی نشست ها،
بــر اهداف نهــاد کتابخانه های عمومــی که برگزاری
برنامه های کتاب محور ،معرفی کتاب های خوب و تشویق
برای مطالعه بیشتر است ،متمرکز خواهیم بود.

