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تحویل  2450سامانه
خورشیدی به عشایر فارس
تا پایان سال جاری
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رئیس جدید سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
فارس منصوب شد

سازنده مجسمه خواجوی کرمانی
مطرح کرد؛

محمدرضا گرایی مدال
طالیش را به شهید گمنام
کمپهای تیم ملی اهدا کرد

تروریست های اقتصادی
محمد عسلی

https://asremardom.ir

2

 12صفحه

چندوجهیبودن
شخصیت و رِندی حافظ،
چالشی بزرگ برای
12
مجسمهسازان
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توافق سئول و واشنگتن برای همکاری درخصوص
پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی
1

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

بازگشاییها با برنامهریزی و نظارت
دقیق باشد

3

مشکالت دامداری های
مرودشت به کارگروه
وزارت خانه می رود

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد

خطر تورم سرسام آور
در اقتصاد ایران!

3

گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده
اخالل گران ارزی سال ۹۶

سیف به  ،۱۰عراقچی به  ۸و آقاخانی
به  ۱۳سال حبس محکوم شدند

وزیر صمت در شهرستان فسا مطرح کرد:

از نظرات صاحب نظران ،ذینفعان و
نخبگان دانشگاهی و صنعتی در طرح
آمایش استفاده می کنیم

2

معاون وزیر راه و شهرسازی:

2

غرق شدن  ۱۱دانش
آموز اندونزیایی در حین
پاکسازی رودخانه
9

خانههای طرح جهش تولید با
حداقل قیمت ساخته میشود

نوید راهاندازی ۲خط تولید کارخانه آزمایش مرودشت درپی دستور رئیسجمهوری

اندیشکده راهبردی آدینه در شیراز افتتاح شد
مجموعـه اندیشـکده آدینـه بـا مشـارکت و همـکاری
نهـاد نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و
امـام جمعـه شـیراز و صداوسـیمای مرکـز فـارس
راه اندازی شـد که شـامل یک اسـتودیوی تخصصی
تولیـد محتـوا  ،قـرارگاه فضـای مجـازی و سـاختار
اندیشـکده بـرای تبییـن راهبردهـای فرهنگـی و
اجتماعـی اسـت.

انقلاب در تبییـن صحیـح و منطقـی آرمانهـا،
ارزشهـا و رویکردهـای خـود با ضعف جـدی مواجه
اسـت حـال آنکـه فطـرت پـاک انسـان ها ،همـراه و
همسـو بـا تبلیـغ و تبییـن الهـی اسـت.
امـام جمعـه شـیراز در ادامـه تصریـح کـرد :اتفـاق
مهمی کـه انتظـار مـی رود این اندیشـکده و مجموعه
رسـانه ای آن در خلـق آن موفـق باشـد ،ایـن اسـت

بـه گـزارش ایرنا  ،این اندیشـکده روز شـنبه با حضور
آیـت اللـه دژکام نماینـده ولـی فقیـه در فـارس و امام
جمعـه شـیراز ، ،مدیـرکل صداوسـیمای فـارس
و جمعـی از مسـووالن اسـتانی افتتـاح شـد و بـه
بهره برداری رسید.
آیـت اللـه دژکام در آییـن افتتـاح ایـن اندیشـکده
گفـت :همانگونـه که مقـام معظم رهبری نیز اشـاره
داشـته انـد ،متاسـفانه جبهـه فرهنگـی و رسـانه ای

کـه بتوانـد بـا مخاطـب عـام در سـطح جامعـه بـه
ویـژه فضـای مجـازی ارتبـاط مطلـوب برقـرار کنـد و
محتـوای فاخـر و منطبـق بـا نیـاز روز را تولیـد و در
سـطح وسـیع منتشـر کنـد.
نماینـده مـردم فـارس در مجلـس خبـرگان رهبـری
در انتهـا ،ضمـن تقدیـر و تشـکر از مشـارکت
صداوسـیمای فـارس در راه اندازی این اندیشـکده و
مجموعه رسـانه ای خاطرنشـان کـرد :این مجموعه

بایـد بتوانـد بـه موضوعـات ،سـوژه ها و نیازهـای
مهمی کـه دیگـر مجموعه هـا نمی پردازنـد بپـردازد
و تبییـن و تحلیـل دقیـق و منطقـی بـه جامعـه ارائـه
دهد.
در ادامـه ایـن آییـن ،مدیـرکل صدا و سـیمای فارس
گفـت :بـا همـکاری اندیشـکده آدینـه و بـا هـدف
تقویـت برنامه هـای مذهبـی گفتگومحـور ،اسـتودیو
آدینـه راه انـدازی و آغـاز بـه کار کـرده اسـت.
سـهرابی اضافـه کـرد  :اسـتودیوی متعلـق بـه ایـن
اندیشـکده در فضایـی بـه مسـاحت  ۶۰مترمربـع
دارای تجهیـزات پرتابـل شـامل دوربیـن و سیسـتم
تدویـن اسـت کـه می توانـد ضبـط برنامه هـای
مذهبـی گفتگومحـور را عهـده دار شـود.
رییـس رسـانه ملـی در فـارس افـزود  :اندیشـکده
آدینـه مجموعـه ای پژوهشـی و تولیـدی در شـیراز
اسـت کـه وظیفـه تولیـد محتـوا بـرای رسـانه های
برخـط و سـنتی را عهـده دار اسـت.
مدیـرکل صداوسـیمای فـارس تصریح کـرد  :در این
شـبکه کـه به همـت نماینـده مقام معظـم رهبری در
اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز راه اندازی شـده
اسـت پژوهشـگران در بخش های مختلـف بویژه در
حـوزه مباحـث اعتقادی  ،سیاسـی و تحقیـق ،نتیجه
تحقیقـات خـود را تبدیـل بـه برنامـه بـرای انتشـار در
سـپهر رسـانه ای کشـور می کنند.
سـهرابی ادامـه داد  :صداوسـیمای فـارس بـا
بهـره منـدی از ظرفیـت اندیشـکده آدینـه نسـبت بـه
تقویـت برنامه هـای گفتگومحـور مذهبی با اسـتفاده
از ائمـه جمعـه سراسـر کشـور و کارشناسـان دینـی
مـدارس علمیـه اسـتان بویـژه شـهر شـیراز سـومین
حـرم اهـل بیـت علیهـم السلام اقـدام کرده اسـت.

توافق سئول و واشنگتن برای همکاری درخصوص پولهای
بلوکه شده ایران در کره جنوبی

وزیردارایـی کـره جنوبـی و وزیـر خزانـهداری آمریـکا توافـق کردنـد کـه درخصوص
داراییهـای بلوکـه شـده ایـران در کـره بـا یکدیگـر همـکاری کننـد.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری یونهـاپ ،هونگ نام کـی وزیـر دارایی کره
جنوبـی و جانـت یلـن وزیـر خزانـهداری آمریـکا در واشـنگتن بـا یکدیگـر دیـدار و
دربـاره مسـائل اقتصـادی دوجانبـه و بینالمللـی بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.
بنابـر اعلام وزارت دارایـی کـره جنوبـی ،دو طـرف در ایـن دیـدار توافـق کردنـد که
بـه همـکاری بـا یکدیگـر درخصوص پـول بلوکه شـده ایـران در بانکهـای کرهای
ادامـه دهند.
بـه گـزارش یونهـاپ ،سـئول بـه دنبـال آن اسـت کـه از یک کانـال سوئیسـی مورد
حمایـت واشـنگتن در جهـت اسـتفاده از بخشـی از ایـن پـول بـرای فـروش اقلام
بشردوسـتانه شـرکت های سوئیسـی بـه ایـران اسـتفاده کنـد.
موضـوع پـول بلوکـه شـده ایـران در حسـابهای بانکـی کـرهای کـه بخـش عمده
آن بـه دلیـل بدهـی نفتـی سـئول بـه تهران اسـت ،مدتی اسـت کـه به یک مسـئله
مـورد مناقشـه میان دو کشـور تبدیل شـده اسـت.

3

کارگران توان پرداخت آورده یا
اقساط وام مسکن را دارند؟
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فرمانده نیروی دریایی ارتش:

حمله دزدان دریایی به کاروان تجاری ایران در خلیج عدن دفع شد
فرمانـده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گفـت :بامـداد امـروز  -شـنبه  -تـکاوران ناوگـروه ۷۸
نیـروی دریایـی ارتـش در یـک عملیـات موفـق حملـه
دزدان دریایـی بـه کاروان تجـاری ایرانـی در خلیـج
عـدن را دفـع کردنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،دریـادار شـهرام ایرانـی در گفـت
وگویـی از دفـع حملـه دزدان دریایی بـه کاروان تجاری
ایرانـی از سـوی تـکاوران ناوگـروه  ۷۸نیـروی دریایـی
ارتـش دریایـی در خلیـج عـدن خبـر داد.
دریـادار ایرانـی اظهـار داشـت :ناوگـروه  ۷۸نیـروی
دریایـی ارتش جمهوری اسالمی متشـکل از ناوشـکن
البـرز بامـداد امـروز  -شـنبه  -در حیـن اسـکورت دو

نفتکـش ایرانـی بـا حملـه  ۵قایـق دزدان دریایـی کـه
در حقیقـت مـا آنهـا را تروریسـم دریایـی میدانیـم،
مواجـه شـد که با اقـدام به موقع تـکاوران ایـن ناوگروه
و تیرانـدازی ایذایـی آنـان قایقهای مهاجـم مجبور به
تـرک صحنـه شـدند و حملـه آنهـا دفع شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :بـا ایـن اقـدام بـه موقـع
تـکاوران دریایـی ارتـش ،ایـن دو نفتکـش به سلامت
از منطقـه خلیـج عـدن عبـور کردنـد و هـم اکنـون نیز
کشـتیهای خـودی و کشـتیهای سـایر کشـورها در
امنیـت کامـل در حـال عبـور از ایـن منطقه هسـتند و
تاکنـون مـورد خاصـی در ایـن منطقه مشـاهده نشـده
است.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون
«محرمانه بودن اموال مسئوالن»
سـخنگوی شـورای نگهبـان در نشسـت خبـری بـه توضیـح
دربـاره مصوبات بررسـی شـده در شـورای نگهبـان پرداخت.
بـه گـزارش ایسـنا ،هادی طحان نظیـف ،در نشسـت خبری
خـود در ارتبـاط با مصوبات بررسـی شـده در شـورای نگهبان
بـا اشـاره بـه الیحه «واگـذاری مالکیـت مربوط به تاسیسـات
آب و فاضلاب» خبـر از تاییـد این الیحه در شـورای نگهبان
داد.
وی همچنیـن در مـورد اصالح الیحه «مبارزه بـا قاچاق کاال
و ارز» ابـراز امیـدواری کـرد کـه مجلـس ایـرادات و ابهامـات
ایـن الیحـه را برطـرف کند تا به تایید شـورای نگهبان برسـد.
طحـان نظیـف در مورد طـرح «سـاماندهی صنعـت خودرو»
بـا بیـان اینکـه درارتبـاط بـا عبـارت «واردات بـدون انتقـال
ارز» ابهامـی از سـوی شـورای نگهبـان وجـود دارد ،گفت که
هیئـت عالـی نظـارت بـر حسـن اجـرای سیاسـتهای کلـی
نظـام بـه ایـن مصوبـه در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام
ایـرادات متعـدد وارد کـرده و ایـن مصوبـه را خلاف اقتصـاد
مقاومتـی و تولیـد ملـی تشـخیص دادهانـد و اگـر ایـرادات
متعـدد ایـن مصوبـه برطـرف شـود شـورای نگهبان نیـز با آن
مشـکلی ندارد.
وی در پاسـخ بـه سـوالی در مورد طـرح واردات خودرو گفت:
پیشبینـی از زمـان رفـع ابهامـات را باید از مجلس بپرسـید و
مـا در زمـان قانونـی  ۱۰روزه نظـر خـود را در مـورد این طرح
اعلام کردیـم و ابهامـات خودمـان را در مـورد ایـن طـرح
در مجلـس شـورای اسلامی تبیین کردیـم و در مـورد نظـر
هیئـت عالـی نظـارت نمیتوانیـم اظهـار نظـر کنیم.
سـخنگوی شـورای نگهبـان در مـورد طـرح «جوانـی
جمعیـت» نیـز گفـت :اشـکاالت ایـن طرح بـه مـرور در تردد
بیـن مجلـس و شـورای نگهبـان کاهـش پیـدا کرده اسـت و
در حـال حاضـر فقـط دو ابهـام ناظـر بـه مـواد  ۵۲و  ۵۳ایـن
طـرح وجـود دارد.

طحـان نظیـف در ادامـه ،در پاسـخ بـه سـوالی در ارتبـاط
بـا طـرح «محرمانـه بـودن امـوال مسـئوالن» و تفسـیر
شـورای نگهبـان از ایـن موضـوع گفـت :در خصـوص طرح
رسـیدگی بـه دارایـی مقامـات و مسـئوالن متـن جدیـدی بـه
تصویـب مجلـس نرسـیده و مصوبـه فعلی نیـز مصوبه مجمع
تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت و چنانچـه مصوبـهای
خلاف شـرع و قانـون اساسـی نباشـد حتما شـورای نگهبان
آن را تاییـد میکنـد .در حـال حاضـر قانـون حاکـم ،قانـون
مجمـع اسـت و بایـد دیـد آیـا مصوبـهای در مجلـس بـه
تصویـب میرسـد یـا نه .شـورای نگهبان پیشـتاز ثبـت دارایی
و امـوال مسـئوالن در سـامانه بـود.
سـخنگوی شـورای نگهبان در خصـوص هماهنگی مجلس
و شـورای نگهبـان در زمینـه محرمانـه بودن امـوال و دارایی
طبیعتـا دسـتگاههایی کـه وظایفشـان
مسـئوالن نیـز گفـت:
ً
در یـک راستاسـت ،بـا یکدیگـر تعامـل دارنـد امـا هماهنگـی
خیـر .مـا و مجلس بـا یکدیگـر هماهنگی نداریـم و هر نهاد،
مسـتقل عمـل میکنـد و اینهـا نماینـدگان مـردم هسـتند و
در هـر زمینـهای کـه بخواهنـد میتواننـد قانونگـذاری کنند.
طحـان نظیـف در پاسـخ بـه سـوالی در ارتبـاط بـا ورود
«غیرقانونـی» مجمـع تشـخیص مصلحت نظام بـه مصوبات
گفـت :ورود مجمـع تشـخیص غیرقانونـی نیسـت ،مجمـع
وظایـف مختلفـی دارد یکـی از وظایـف جایـی اسـت کـه
مجمـع از بـاب اختلاف بین مجلس و شـورای نگهبـان وارد
میشـود امـا یکـی از وظایـف مجمع کـه به جمـع برگزیدهای
از آنهـا سـپرده شـده نظـارت بـر اجـرای سیاسـتهای کلی
نظـام اسـت و این هیئـت جایـگاه قانونی دارد و براسـاس آن
بـر مصوبـات نظـارت میکنـد.
سـخنگوی شـورای نگهبـان درمـورد اظهارنظـرات سیاسـی
اعضـای شـورای نگهبـان گفـت :مواضـع شـورای نگهبـان
توسـط سـخنگوی ایـن شـورا اعلام میشـود و اعضـا نظـر

شـخصی و کارشناسـی خـود را اعلام میکننـد و ایـن
نظـرات ،نظـرات شـورای نگهبـان نیسـت.
طحـان نظیـف دربـاره اصالح «قانـون انتخابـات» گفت :در
مجلـس اخیـر اصالح قوانیـن انتخاباتـی در نظر گرفته شـد.
اجمـاال بنـده اطلاع دارم کـه در کمیسـیونهای تخصصـی
ً
مجلـس ایـن مـوارد بررسـی میشـود .امیدواریم تـا انتخابات
بعـدی شـاهد ایـن اصالحـات باشـیم .مـا نیـز بـه نوبـه خـود
اگـر ظرفیت کارشناسـی و مشـورتی داشـته باشـیم درخدمت
عزیـزان قـرار دهیم.
وی در پاسـخ بـه سـوالی در ارتبـاط با تفسـیر مـاده  ۲۹قانون
تخلفـات رانندگـی گفـت :تفسـیر قانـون عـادی بـا مجلـس
اسـت و مـا نمیتوانیـم بـه مجلـس بگوییـم چـه تفسـیری
داشـته باشـد طبیعتـا مـا بررسـی میکنیـم آیـا تفسـیر خالف
شـرع و قانـون اساسـی هسـت یـا خیـر و در مـورد مصلحـت
تفسـیر ،نماینـدگان مجلـس تصمیمگیـری میکننـد.
سـخنگوی شـورای نگهبـان در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر
اینکـه آیـا شـورای نگهبـان متوجـه تناقـض قـوه مقننـه در
ممنوعیـت واردات کاالهـای خارجـی از یـک سـو و بررسـی
طـرح واردات خودروهـای خارجـی از سـوی دیگـر هسـت؟
گفـت :هـر چیـزی کـه بـه نفـع مـردم و کشـور باشـد مـا بـا
آن موافقیـم و هـر چیـزی کـه منافـع ملـی را در نظـر نگرفته
باشـد ،مـا بـا آن مخالفیـم .دربـاره اینکـه ایـن مسـاله االن
بـه سـود کشـور اسـت یـا بـه ضـرر کشـور اسـت ،مـن اظهـار
نظـر نمیکنـم؛ کارشناسـان اقتصـادی یا نماینـدگان مجلس
ارزیابـی میکننـد .مـا فقـط از جهـت مغایرتهـای شـرعی و
طبیعتـا ایـرادات و ابهامـات را مطرح
قانونـی ورود میکنیـم.
ً
میکنیـم .نسـبت بـه ایـن موضوع همـان ابهاماتی کـه گفتم
را داریـم و رفـع ایـن ابهامات را تشـریح کردیم .امـا اینکه این
بـه مصلحـت کشـور اسـت یـا خیـر را کارشناسـان اقتصادی
بایـد بگویند.
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رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه
واکسیناســیون عمومی بایــد بــا قــوت ادامــه
یابــد ،گفــت :دانشــگاهیان و صاحبــان تریبون
در ترغیــب و تشــویق مــردم بــه رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی و واکســینه
شــدن در برابــر ویــروس کرونــا نقــش
بســزایی دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آی ـتاهلل ســید ابراهیــم
رئیســی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا بــا اشــاره بــه دســتاوردهای
مهــم در تولیــد و واردات واکســن کرونــا،
گفــت :وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بایــد از واکســن تولیــد شــرکتهای
داخلــی حمایــت کنــد تــا محصــوالت آنــان
بــا کیفیــت الزم بــه بــازار عرضــه شــود.
رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از کشــورهایی

پـول قـدرت مطلقـه ای اسـت کـه می توانـد همـه
چیـز و بعضـا همـه کـس را در اختیـار بگیـرد .از
اقتصـاد و سیاسـت گرفته تا فرهنگ ،دانش ،سـنت
و حتی بـاور مـردم را.
قـدرت نظامـی را هـم پـول ایجـاد می کنـد و
پشـتیبانی می نمایـد.
آنچـه مهم اسـت اینکه پـول در اختیار چه کسـانی
باشـد .دولت هـا هم بـدون پـول نمی تواننـد اعمال
کــه در ارســال واکســن بــه ایــران همــکاری رئیســی بــا بیــان اینکــه ادامــه راه مقابلــه
قـدرت کنند.
میکننــد ،گفــت :از همــه کشــورهایی کــه بــا بیمــاری کرونــا نیازمنــد تدویــن نقشـهراه
قـدرت یـک دولـت بر دولـت دیگـر را هیـچ چیزی
واکســن ارســال کردهانــد بهویــژه از کشــور جامــع اســت ،گفــت :در ایــن نقش ـهراه بایــد
جـز کمبـود نیـروی نظامی محـدود نمی سـازد .اگـر
چیــن صمیمانــه قدردانــی میکنــم و معتقــدم همــه مــوارد بهداشــتی ،اجتماعــی ،اقتصــادی
یـک دولـت نیـروی کافـی در اختیار داشـته باشـد
اینگونــه همکاریهــای انساندوســتانه و درمانــی بــه طوردقیــق لحــاظ شــود تــا
حتـی ممکـن اسـت فرمـان امحـای تمامی جمعیت
همــواره بایــد بیــن کشــورهای دوســت و بــا روشــن کــردن وضــع آینــده ،مــا را از
یـک کشـور دیگـر را صـادر کند.
اقدامــات انفعالــی در برابــر شــیوع بیمــاری
منطقــه ادامــه پیــدا کنــد.
کاری کـه آمریـکا در افغانسـتان ،عـراق ،سـوریه،
یمـن و ویتنـام کـرد در واقـع بـا واسـطه یـا
بی واسـطه فرمـان امحـای تمامی جمعیـت یـک
کشـور بـوده اسـت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد
نشـانه های بـارز آن را می تـوان برهـم زدن اوضاع
و نظـم اقتصـادی ،اجتماعـی و نظامی این کشـورها
را مشـاهده کـرد کـه حاصـل آن آنارشیسـم «هرج
و مـرج طلبـی» جنگ هـای داخلـی ،خودکشـتاری
و فجایـع ناشـی از تروریسـم کـور در انفجـارات
ناجوانمردانه اسـت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران میگویــد اگــر
اقتصـاد پایـه اصلـی سیاسـتی اسـت کـه قـدرت
برخــی تصمیمــات غلــط در ســطح کالن
نظامـی را برای هـر اقـدام غیراخالقی و اسـتبدادی
اقتصــاد ایــران اصــاح نشــود ،خطــر رشــد
تقویـت می کنـد و بـه کار می گیـرد.
سرســام آور تــورم کشــور را تهدیــد خواهــد
وضـع
خـود
کـه
حتـی بعضـا دولت هـا قانونـی را
کــرد.
تـا
گیرنـد
می
نادیـده
کـرده انـد آن را دور زده یـا
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس گــزارش
تضمیـن
را
آنهـا
حضـور
منافعـی کـه موقعیـت و
مرکــز آمــار ،نــرخ تــورم در اقتصــاد ایــران
می کنـد کسـب شـود.
چنــد مــاه گذشــته را در عــدد بــاالی
قدرت هـای مـادی و سـازمان های خصوصـی هـر
 ۴۰درصــد گذرانــده و در آخریــن آمــار عــدد
وقـت منافعشـان اقتضا کند بـه طور غیرمسـتقیم و
آن از مــرز  ۴۵درصــد نیــز گذشــته اســت.
زیرکانـه مقابـل دولت هـا می ایسـتند و خـود دولتی
بســیاری از فعــاالن اقتصــادی هشــدار
در دل دولـت می شـوند.
میدهنــد کــه در صــورت اصــاح نشــدن
وقتـی احتـکار کاال و مـواد غذایـی بحـران تـورم و
برخــی رویههــای کالن ،لمــس تورمهــای گرایــش و رویکــرد فکــری نســبت به مســئله او ادامــه داد :در ایــن میــان ،دولــت ســیزدهم،
گرانـی را دامـن می زنـد و دولـت نمی تواند ریشـه
اقتصــادی بیندازیــم ،درمییابیــم کــه بــرآورد میــراثدار بزرگتریــن بحرانهــا بــوده
شــدیدتر نیــز ممکــن خواهــد بــود.
آن را بخشـکاند ،نارضایتـی عمومی سـبب می شـود
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران در جلســه اقدامــات انجــام شــده از جانــب آنهــا ،نهتنهــا و بایــد از تحریــم و چالشهــای ارزی تــا
قـدرت دولـت در اعمـال قانـون تضعیـف شـود و
مشــترک بــا اعضــای کمیســیون جهــش و بــه حــل مشــکالت و مســائل اقتصــادی شــیوع بیمــاری کرونــا و مشــکالت مهــم در
تروریسـت های اقتصـادی رشـد کننـد.
رونــق تولیــد مجلــس ،گفتــه :اگــر نگاهــی کشــور کمکــی نکــرده بلکــه چالشهایــش بخــش منابــع آبــی و انــرژی را چارهجویــی
در چنیـن شـرایطی دولـت بـه قدرت هـای مـادی
کنــد.
تاریخــی بــه عملکــرد دولتهــا ،بــا هــر را افــزون کــرده اســت.
سـازمان های خصوصـی با حسـادت می نگـرد و به
همیـن جهت ایـن قدرت ها غالبـا غیرقانونـی تلقی
می شـوند .نفـوذ تروریسـتی دولتی هـای اقتدارگـرا
گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده اخالل گران ارزی سال
مقدمـه انقلاب یـا هـرج و مـرج را فراهـم می کند.
در ایرلنـد قتل های سیاسـی نخسـت باعث سـقوط
زمینـداران شـد ،در ایران قبـل از انقالب اسلامی،
اصالحـات ارضـی محمدرضـا شـاه پهلـوی یکی از
دالئـل عمـده و اصلـی اش نفـوذ و قـدرت غیرقابل
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت :ولــی از اواســط ســال  ۹۶کــه نشــانههای نــام ســاالر آقاخانــی را کــه یــک جــوان
تحمـل فئودال هـا و خوانین بـود .قتل های سیاسـی
اهلل ســیف بــه تحمــل  ۱۰ســال حبــس ،نوســانات بــازار ارز مشــخص میشــود ،متولــد  ۷۰و بــی تجربــه در ایــن زمینــه
در ایرلنـد موجـب از میـان رفتن تسـلط انگلسـتان
احمــد عراقچــی بــه  ۸ســال حبــس و احمــد عراقچــی ،معــاون ارزی وقــت اســت بــه عراقچــی معرفــی میکنــد،
شد .
ســاالر آقاخانــی بــه  ۱۳ســال حبــس بانــک مرکــزی کــه تــازه بــه ایــن ســمت تــا مســئولیت فــروش ارز در بــازار
در روسـیه تـزاری انقالبیـون بـه شـیوه های
منصــوب شــده بــوده بــا هماهنگــی غیــر رســمی را بــه صــورت محرمانــه بــر
تعزیــری محکــوم شــدند.
آﮔﻬﻲ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري
تروریسـتی بسـیار متوسـل می شـدند در آلمـان،
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز رســانه قــوه رئیــس بانــک مرکــزی تصمیــم عهــده بگیــرد.
نازی هـا بـا کارهـای قهرآمیـز غیرقانونی بـه قدرت
742-1400
ـرد :رای پرونــده ســیف میگیرنــد بــرای مدیریــت بــازار آشــفته بعدهــا معلــوم میشــود خدایــی بــرای
قضاییــه اعــام کـ
رسـیدند.
رئیــس وقــت بانــک مرکــزی ،احمــد ارز بــه جــای اقدامــات تخصصــی و انجــام ایــن کار رشــوهای کالن از
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عراقچــی و ســاالر آقاخانــی در رابطــه علمــی ،مقادیــری ارز را بــه صــورت آقاخانــی گرفتــه بــوده اســت
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اعمـال
مرج
1400
/07
/26
طلبـی وﻣﻮرخ
ﻧﻮﺑﺖ دوم
742-1400
ـم و آرامــش بــازار ارز محرمانــه و غیــر رســمی به بــازار قاچــاق آقاخانــی بدیــن ترتیــب وارد همــکاری
بــا برهــم زدن نظـ
باشـد .هر شـرکت خصوصـی صاحب پـول و ثروت
ﺷـﺮح
درﺳﻄﺢقیمﺷﻬﺮ
ازﺗﻌﺪادي
ﺑﻬﺮهو ﺑﺮداري
اقتصــادی دارد
فضــایﺷﻴﺮاز در ﻧﻈﺮ
ﺷﻬﺮداري
ﻓﺮآوردهبـهﻫﺎي
ﺷﻬﺮي و
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن
1400
خـود/07
منافع /25
ﻣﻮرخ
صرفااول
ﺖ
کـهﻧﻮﺑ
ذﻳـﻞ بــا بانــک مرکــزی شــده و اصطالحــا
کنتــرل
ﺑﻪـا را
تهـ
واﻗﻊ بتوانــد
ﻏﺮفــد تــا
وارد کنن
همچنیــن
کشــور
ﻛﺸﺎورزي و
صورت
اندیشـد و
می
بـه
نماینــد.اﺳـﻨﺎد ﻣﺰاﻳـﺪه و ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت مشــغول انجــام معامــات فردایــی در
شــد.
صــادر
هــا
ت
مدیری
ســوء
برخــی
تلاش
بیشـتر
های
سـرمایه
کسـب
در
غیرقانونـی
1400
/
07
/
26
ﻣﻮرخ
دوم
ﻧﻮﺑﺖ
را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﺧـﺬ

خــارج کنــد.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه
واکسیناســیون از راههــای پیشــگیری اســت
امــا کافــی نیســت ،گفــت :عادیانــگاری
میتوانــد تبعــات خطرناکــی داشــته باشــد
بنابرایــن از مــردم تقاضــا میکنــم در
کنــار واکسیناســیون ،شــیوهنامههای
بهداشــتی را هــم بــا دقــت رعایــت
کنند.
رئیســی بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت کامــل
اصــول بهداشــتی در رونــد بازگشــایی
مــدارس ،دانشــگاهها ،ورزشــگاهها و نمــاز
جمعــه ،گفــت :مســئوالن مربوطــه در رونــد
ایــن بازگشــاییها بایــد برنامهریزیهــا
و نظارتهــای الزم را انجــام دهنــد تــا
ســامت مــردم بــه خطــر نیفتــد.

خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران!
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران
تأکیــد کــرد :در وضعیــت کنونــی و در
تنگنــای مشــکالت ،هرگونــه خطــای
راهبــردی موجــب افزایــش حجــم نقدینگــی
میشــود و تورمی سرســامآور را بــرای
آینــده در پــی خواهــد داشــت.
او متذکــر شــد :در گذشــته بــرای عبــور از
هــر پیــچ ســخت ،بــه اقدامــات اورژانســی
متوســل شــدیم ،درحالیکــه اقتصــاد کشــور،
تصمیمــات ســخت و اصالحــات ریشــهای
نیــاز داشــت .امــروز اقتصــاد کشــور نــه
از منظــر سیاســت داخلــی و نــه در بحــث
سیاســت خارجــی ،حــرف اول را در کشــور
نمیزنــد و اولویــت نخســت هــم نیســت.
همــه ایــن مســائل باعــث میشــود تــا
کشــور بــه سراشــیبی بحــران فروافتــد و
رتبــه آن در شــاخصهای جهانــی ،مکــرر
تنــزل یابــد.

۹۶

سیف به  ،۱۰عراقچی به  ۸و آقاخانی به  ۱۳سال حبس محکوم شدند

ســوءمدیریت ســیف و عراقچــی چگونــه

در ایــن مقطــع میثــم خدایــی مشــاور

ذﻳـﻞ
ـت ،فﺷـﺮح
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
درﺳﻄﺢ
واﻗﻊ
ﺷـﻬﺮي ﻏﺮف
ﻣﺸﺎﻏﻞازﺗﻌﺪادي
ﺑﺮداري
ـازارﺑﻬﺮه
دارد
ـالﻧﻈﺮ
ﺷﻴﺮازـدر
ﺷﻬﺮداري
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺷـﻬﺮداري
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻛﺸﺎورزيﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫﺎيﺑﻪ واﺣﺪ
ﻓﺮآورده1400
ﺷﻬﺮي و/08/09
ﻣﺸﺎﻏﻞﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
 14:15روز
ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎ
ﻛﺸـﺎورزيــردی بــه
ﻫـﺎيـور وقـ
ﻓـﺮآورده جمهـ
دفتـوـر رئیــس
ارز شــد
ﺳﺎزﻣﺎندر بـ
ﻣﺰاﻳﺪهاخ
منجـوـر بــه
اد امه د  ر ستون روبرو
اﻃﻼﻋـﺎت
ﻛﺴـﺐ
و
ﻣﺰاﻳـﺪه
اﺳـﻨﺎد
اﺧـﺬ
ﺟﻬﺖ
آﻳﺪ
ﻣﻲ
ﺑﻌﻤﻞ
دﻋﻮت
ﺷﺮاﻳﻂ
واﺟﺪ
وﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﺷﺨﺎص
از
ﻟﺬا
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
واﮔﺬار
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
ﻃﺮﻳﻖ
را
ﺷﻴﺮازازواﻗﻊ در ﻣﻴﺪان وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﻣـﺪرس ،ﻛﻮﭼـﻪ  ،63ﻓﺮﻋـﻲ ،63/1ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺷـﻬﺮي و ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي
ﺷـﻬﺮداري
ﻛﺸـﺎورزي
ﻫـﺎي
ﺷـﻬﺮي و ﻓـﺮآورده
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 1400ﺑﻪ واﺣﺪ
ﺸﻨﺒﻪﺑﺎ /09
 14:15روز
ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎ
ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴـﺪ و ﻳـﺎ
ﺣﺎﺻـﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ(ﺗﻤﺎس
)ﻣﺰاﻳﺪه و
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن 226واﺣﺪ
ﻣﺰاﻳﺪه 224و
071وداﺧﻠﻲ
-37250754
/08ﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎره
ﺻﻮرتﻳﻜﻧﻴﺎز
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در
ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺷـﻬﺮي و ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي
حضوری،ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﻋـﻲ 63/1
ﻛﻮﭼـﻪ ،63
ﺷﻴﺮاز واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار
1400-742
حراج
آگهیﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣـﺪرس،ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
نوین
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ(ﺗﻤﺎسشیراز
 1400/07/26روزنامه
نوبت دوم
ﺗﻠﻔﻦروزنامه
1400/07/25
مورخ
نوبت اول
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴـﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺎﺻـﻞ
مورخ)ﻣﺰاﻳﺪه و
واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻲ
عصرمردمداﺧﻠﻲ  224و 226
071-37250754
ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺻﻮرت
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در
هایﺑﺎﺷﺪ.
فرآوردهﻣﻲ
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻤﺴﻲ از
سازمان ﺳﺎل
 ﻣﺪت اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ :ﻳﻚ
1400-742دارد بهره برداری ازتعدادی غرف واقع
شهرداري شیراز در نظر
کشاورزی
شهری و
مشاغل
ساماندهي
حضوری
حراج
آگهی
حراجﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻬﺮداريرا ازﺷﻴﺮاز
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺳﺎﻳﺖ
ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آدرس
شرایط دعوت بعمل
واجد
حقیقی
اشخاص
دوملذا
نماید.
حضوری واگذار
طریق
مورخبه
شهر
درســطح
نوین
وحقوقیشیراز
روزنامه
1400/07/26
نوبت
عصرمردم
روزنامه
1400/07/25
اول
نوبت
ﺑﺎﻧﻜﻲازﻳﺎ
ﺣﻀﻮري را
ذیلﺣﺮاج
شــرح در
ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
ﺣﺴـﺎب
ﺷـﻤﺎره
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻃﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
700785419287
ﺑـﻪ
ﻧﻘـﺪي
مورخﻓﻴﺶ
ساماندهی
سازمان
مزایده
و
مناقصه
واحد
به
1400/08/09
یکشــنبه
روز
14:15
ساعت
تا
بیشتر
اطالعات
کسب
و
مزایده
اســناد
فرآوردهﻣﻲهایﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻤﺴﻲ از
سازمان ﺳﺎل
اخذﻏﺮﻓﻪ :ﻳﻚ
جهتاﺟﺎره
میآیدﻣﺪت
کشاورزی شهرداري شیراز در نظر دارد بهره برداری ازتعدادی غرف واقع
شهری و
مشاغل
ساماندهي
ﺑﺎﻧـﻚ
ﺣﺴـﺎب
ﺷﻤﺎره
اراﺋﻪ
ﺎ
ً
ﺿﻤﻨ
.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
وارﻳﺰ
ﺷﻴﺮاز
ﺷﻬﺮداري
ﻛﺸﺎورزي
ﻫﺎي
وﻓﺮآورده
ﺷﻬﺮي
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎم
(
ﺷﻌﺐ
ﺗﻤﺎﻣﻲ
)
ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ
،63/1سازمان
فرعی
،63
کوچه
مدرس،
بلوار
ابتدای
عصر(عج)،
ولی
میدان
در
واقع
شــیراز
شهرداری
کشاورزی
های
فرآورده
و
شهری
مشــاغل
درســطح شهر به شــرح ذیل را از طریق حراج حضوری واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت بعمل

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري را ﻃﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎﻓﻴﺶ ﻧﻘـﺪي ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺣﺴـﺎب
700785419287
مالی
 226واحد
 224و
071-37250754وداخلی
شــماره تلفن
روزنیاز با
صورت
مراجعه و
کشــاورزی
های
فرآورده
شهری و
مشاغل
ســاماندهی
ساماندهی
سازمان
مزایده
 1400/08/09به واحد مناقصه
یکشــنبه
ساعتدر14:15
بیشتر تا
اطالعات
کسب
و
مزایده
اســناد
اخذ
جهت
می آید
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ
اﻟﺰاﻣﻲ
ﻣﺰاﻳﺪه
در
ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﭙﺮده
اﺳﺘﺮداد
ﺟﻬﺖ
ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻧـﻚ
فرعیﺣﺴـﺎب
،63ﺷﻤﺎره
اراﺋﻪ
مراجعهﺿﻤﻨ ًﺎ
شیرازﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
وارﻳﺰ
ﺷﻬﺮداري
ﻛﺸﺎورزي
ﻫﺎي
وﻓﺮآورده
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮي
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن
مناقصه)تماس( ﺑﻨﺎم
ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺷﻌﺐ
ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻧﻚ
،63/1سازمان
کوچه
مدرس،
ﺷﻴﺮازبلوار
ابتدای
عصر(عج)،
ولی
میدان
در
واقع
شهرداری
کشاورزی
های
فرآورده
مشــاغل )شهری
نمایید.
شهرداری
شفافیت
سایت
آدرس
شــیرازبه
سازمان
به سایت
فرمایید و یا
حاصل
(مزایده و
ﺑﺤﺴـﺎب
وارﻳـﺰي
ﻳﻚ ﻓﻘﺮه
ﺑﻬﺎء را ﻧﻘﺪ ًا ﻃﻲ
اﺟﺎره
نیاز باﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ
صورتﻣﺎه از
ﻗﺮارداد ،دو
اﻧﻌﻘﺎد
ﺑﺎﺷﺪ.از
ﻣﻲو ﻗﺒﻞ
ﺷﺪن
ﻣﺰاﻳﺪهﺑﺮﻧﺪه
ﭘﺲ ازاز
ﺑﺎﻳﺴﺖ
یکﻣﻲ
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
ﺑﺮﻧﺪه
واحد مالی
ﻓـﻴﺶو 226
داخلی 224
071-37250754
تلفن
شــماره
مراجعه و در
کشــاورزی
های
فرآورده
شهری و
مشاغل
ســاماندهی
باشد.
قرارداد می
انعقاد
تاریخ
شمسی
ﺳﭙﺮدهسال
غرفه:
اجاره

اﻟﺰاﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ در
اﺳﺘﺮداد
مدتﺟﻬﺖ
ﺷﻬﺮ
نمایید.
مراجعه
شیراز
شهرداری
شفافیت
سایت
آدرس
حضوریبه
حراج سازمان
درسایت
شرکت به
فرمایید و یا
حاصل
مناقصه)تماس
(مزایده و
700785419287
حساب
شماره
به
نقدی
یافیش
بانکی
معتبر
نامه
ضمانت
طی
را
سپرده
بایست
می
کنندگان
شرکت

ﭼـﻚ
وارﻳـﺰيﻘـﺮه
ﻗﺮارداد ﻃﻲ 5ﻓ
ﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ
ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻃﻲﻣﺎﺑﻘﻲ
ﻗﺮاردادﻫﺎي
وارﻳﺰي را
اﺻﻞ
تاریخ و
ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﻌﺐ(
ﺑﺎﻧﻚ
مدتﻧﺰد
4109
ﺑﺤﺴـﺎب
ﻓﻘﺮه ﻓـﻴﺶ
ﺳﺎزﻣﺎنرا ﻧﻘﺪ ًا
اﺟﺎره ﺑﻬﺎء
واﺣﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞﻣﺎه از
ﻗﺮارداد ،دو
رﺳﻴﺪاز
ﻗﺒﻞ
انعقادو
ساماندهیﺷﺪن
وارﻳﺰ ﺑﺮﻧﺪه
ﭘﺲ ازاز
ﺷﻬﺮ)ﺗﻤﺎﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ
شعب)ﻣﻲ
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
ﺑﺮﻧﺪه
اﻧﻌﻘﺎدباشد.
می
قرارداد
شمسی
غرفه:
اجاره

وفرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز واریز نمایند .ضمن ًا ارائه شماره حساب
شهری
مشاغل
سالسازمان
یکبنام
(تمامی
بانک شهر
700785419287
حساب
شماره
به
یافیش
بانکی
نامه معتبر
ﻣﺎهرا
حضوری
حراج
در
شرکت
سپرده
بایست
کنندگانﺑﻪمی

ﺑﺎﺷﺪ.
نقدی ﺑﻪ
ﺑﺮدار
ﺑﻬﺮه
ﺳﻮي
ﻗﺮارداد از
اﺗﻤﺎم
ﺗﺎرﻳﺦ
طی از
ﻗﺒﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺖ 2
ﻣﻲ
ﻣﺒﻠﻎ
سپردهﻛﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻣﻴﮕﺮدد
اﺧﺬ
ﺻﻴﺎد
می
الزامی
مزایده
ﻛﻞدر
شرکت
استرداد
جهت
شهر
بانک
ﭼـﻚ
ﺷﺪهﻓﻘـﺮه
ﭘﺮداﺧﺖﻃﻲ5
ﺳﺎزﻣﺎنﻗﺮارداد
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺒﻠﻎ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻗﺮاردادﻫﺎي
ضمانتواﺣﺪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
باشد.را
وارﻳﺰي
رﺳﻴﺪ
اﺻﻞ
ﻗﺮاردادو
ﻧﻤﺎﻳﺪ
وارﻳﺰ
ﺷﻌﺐ(
ﺷﻬﺮ)ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻧﻚ
شرکتﻧﺰد
4109
نمایند .ضمن ًا ارائه شماره حساب
واریز
شیراز
شهرداری
کشاورزی
های
وفرآورده
شهری
مشاغل
ساماندهی
سازمان
بنام
شعب)
(تمامی
شهر
بانک
ﺑﺎﺷﺪ .انعقاد قرارداد ،دو ماه از مبلغ کل اجاره بهاء را نقداً طی یک فقره فیش واریزی
ﻣﻲقبل از
شــدن و
برنده
ﺑﺮﻧﺪهاز
ﻋﻬﺪهپس
حضوری می
ﻫﺰﻳﻨﻪحراج
برنده

ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
آﮔﻬﻲ ﺑﻪ
درج دو
ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻤﺎم ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎه
ﺑﺎﻳﺴﺖ 2
ﻣﻲ
ﻗﺮارداد
بایســتﻣﺒﻠﻎ
سپردهﻛﻪ
اي
ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖﺑﻪ
ﻣﻴﮕﺮدد
اﺧﺬ
ﺻﻴﺎد
باشد.
می
الزامی
مزایده
ﻛﻞدر
شرکت
استرداد
جهت
شهر
بانک
بحساب  4109نزد بانک شهر(تمامی شعب) واریز نماید و اصل رسید واریزی را تحویل واحد قراردادهای سازمان نماید و مابقی مبلغ قرارداد طی5
ماه از مبلغ کل اجاره بهاء را نقدا ً طی یک فقره فیش واریزی
قرارداد ،دو
قبل از
شــدن و
ﺑﺮﻧﺪهاز
ﻋﻬﺪهپس
بایســت
حضوری می
حراج
برنده

ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺴﺘﺮد
انعقادﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﭙﺮده
ﺻﻮرت
برندهکلدر اﻳﻦ
اﺳﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﺗﻤﺎم
ﻳﻚ ﻳﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
آﮔﻬﻲبهﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖ
درجرددو
ﺷﺪ.اتمام قرارداد از سوی بهره بردار به سازمان پرداخت
تاریخ
قبل از
 2ماه
بایست
ﻣﻲمی
قرارداد
ﻣﺨﺘﺎرمبلغ
دﻫﺎای که
گونه
گردد
می
اخذ
صیاد
فقره چک
بحساب  4109نزد بانک شهر(تمامی شعب) واریز نماید و اصل رسید واریزی را تحویل واحد قراردادهای سازمان نماید و مابقی مبلغ قرارداد طی5
شده باشد.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺴﺘﺮد
بایستﻫﺎ
ﺳﭙﺮده
ﺻﻮرت
ﻧﺸﻮداﻳﻦ
اﺳﺖکلدر
ﺗﻤﺎم
ﺣﻀﻮري ﻳﺎ
ﻳﻚ
ﺣﺮاجدر
ﺳﺎزﻣﺎن

ﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ
آن ﺿﺒﻂ
رداد
ﻣﺨﺘﺎرﻗﺮا
اﻧﻌﻘﺎد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮ
میﻫﺮﮔﺎه
ﺷﺪ.اتمام قرارداد از سوی بهره بردار به سازمان پرداخت
تاریخ
قبل .از
ماه
2
ﺳﭙﺮدهمی
قرارداد
مبلغ
که
دﻫﺎای
گونه
گردد به
صیادرداخذ
ﺑﺮﻧﺪهچک
فقره
باشد .دو نوبت آگهی به عهده برنده حراج حضوری می باشد.
هزینه درج

شده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺒﻂ
ﺳﭙﺮده
ﻧﺸﻮد
رداد
پیشنهادهاﺑﻪﺣﻀاﻧﻌﻘﺎد
ﻫﺮﮔﺎهﺑﻪﺣﺎﺿﺮ
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
ﺑﺮﻧﺪه

ﺣﺮاج
ﻣﺮﺑﻮط
درو
اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺮاج
اﺳﻨﺎد
ﻮريﻗﺮادر
اﺳﺖ .
آنﺷﺪه
درج
ها مسترد خواهد شد.
سپرده
صورت
در این
است
مختار
تمام
ﺟﺰﺋﻴﺎتیا
یک
سازمان
باشد.
حضوری می
حراج
برنده
آگهی به عهده
نوبت
رددو
درج
هزینه

ﺣﻀ
ﺣﺮاج
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت

ﺣﺮاج
اﺳﻨﺎد
وارﻳﺰيدر
ﻮري
اﺳﺖ .
سپردهﺷﺪه
)ﻣﻬﻠﺖدرج
مستردشد.
ضبط
آن
نشود
قرارداد
انعقاد
به
حاضر
هرگاه
حضوری
حراج
برنده

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  14:15روز ﻗﺒـﻞ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴـﻪ
ﻣﺰاﻳﺪه
خواهددر
ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﭙﺮده
وارﻳﺰ
ﻧﻘﺪي
ﻓﻴﺶ
اﺻﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
خواهد شد.
ها
سپرده
صورت
در این
است
مختار
پیشنهادها
ﺟﺰﺋﻴﺎتیا تمام
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنیک
درورد
سازمان

.
است
شده
درج
حراج
اسناد
در
حضوری
حراج
به
مربوط
جزئیات
و
اطالعات
در شد.
ضبط
سپرده آن
ﻧﻘﺪينشود
قرارداد
انعقاد
حاضر به
ﻣﻲهرگاه
حضوری
حراج
برنده

ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺳـﺎﻋﺖ  14:15روز ﻗﺒـﻞ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴـﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ
ﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﭙﺮده
وارﻳﺰ
)ﻣﻬﻠﺖ
وارﻳﺰي
ﻓﻴﺶ
ﻛﺎرتاﺻﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺮاه
خواهدﺑﻪ
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
در
ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻬﺖ
را
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻳﺎ
ﻣﻠﻲ
اﺻﻞ
و
ﺑﺎﺷﺪ(
ﻣﻲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
حداکثر تا ساعت  14:15روز قبل از تشکیل جلسه
مزایده
شرکت در
سپرده
واریز
(مهلت
نقدی
واریزی
فیش
اصل
بایست
می
کنندگان
شــرکت
  اطالعات و جزئیات مربوط به حراج حضوری در اسناد حراج درج شده است .
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺮاه
ﻛﭙﻲﺑﻪ
ﺣﻀﻮري
ﺣﺮاج
شرکتدر
ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اصل یاﻳﺎ
ﻣﻠﻲ
ﻛﺎرت
اﺻﻞ
ﺑﺎﺷﺪ(
ﻣﻲ
اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
14:15ﺣﺮاج
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻬﺖ
ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻠﻲ و
ﻛﺎرت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
درو
ﻗﺎﻳﺎن (
ﺧﺪﻣﺖ ) آ
واریزیراراﭘﺎﻳﺎن
ﻛﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
ﻣﻠﻲ ﻳﺎ
ﻛﺎرت
کنندگانواﺻﻞ
ﻫﻤﺮاه
کمیسیونﺑﻪ
ﺿﻤﻨﺎ
باشند.
داشته
همراه
شرکتبه
حضوری
حراج
جهت
شناسنامه
ملی
کارت
اصل
داﺷﺘﻦ و
باشد)
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنمی
جلسه
ﺣﻀﻮريتشکیل
روز قبل از
ساعت
حداکثر تا
مزایده
در
سپرده
واریز
(مهلت
نقدی
فیش
بایست
می
شــرکت
اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
ﺣﻀﻮري
پایانﺣﺮاج
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻬﺖ
ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺎﻳﺎن
ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﭙﻲ
ﻗﺎﻳﺎن (درو
کارت ) آ
ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺎﻳﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
کارتﻳﺎ
ﻣﻠﻲ
ﻛﺎرت
اﺻﻞ
ﻫﻤﺮاه
ﺿﻤﻨﺎ
باشند.
داشته
همراه
حضوری) وبه
شرکت
جهت
ﻛﺎرت را
شناسنامه
ملی یا
کارت
اصل
داﺷﺘﻦ و
باشد)
کمیسیونﺑﻪمی
شرکت در
جهت
خدمت
ملی و
کارت
کپی
همچنین
آقایان
حراج(
خدمت
پایان
شناسنامه و
ملی یا
اصل
داشــتن
همراه
ضمنا به
ﺘـﺪاي
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري روزدوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1400/08/10رأس ﺳﺎﻋﺖ  13:00ﺑﻪ آدرس :ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻴﺮازي اﺑ
 زﻣﺎن
داشــتن اصل کارت ملی یا شناسنامه و کارت پایان خدمت ( آقایان ) و همچنین کپی کارت ملی و پایان خدمت جهت شرکت در
همراه
حراجضمنا به
الزامیست.
حضوری
 زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري روزدوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1400/08/10رأس ﺳﺎﻋﺖ  13:00ﺑﻪ آدرس :ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻴﺮازي اﺑﺘـﺪاي
الزامیست.
حضوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺠﺎم
ﻣﻨﻄﻘﻪ 7
ﺷﻬﺮداري
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺟﻨﻮﺑﻲ
برگزاریﺳﺎﺣﻠﻲ
حراج ﻣﺘﺮي
30
ســاعت  13:00به آدرس :بلوار فرصت شیرازی ابتدای  30متری
رأس
1400/08/10
مورخ
روزدوشنبه
ﺳﺎﻟﻦحضوری
جهت-حراج
جلســه
 زمان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺠﺎم
شد7.
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻬﺮداري
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺳﺎﻟﻦ
جلســهﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﺘﺮي
30
ســاعت  13:00به آدرس :بلوار فرصت شیرازی ابتدای  30متری
رأس
1400/08/10
مورخ
روزدوشنبه
حضوری
جهت-حراج
برگزاری
زمان

خواهد
منطقه  7انجام
شهرداری
اجتماعات
سالن
جنوبی -
ساحلی
ساحلی جنوبی  -سالن اجتماعات شهرداری منطقه  7انجام خواهد شد.
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ردﻳﻒ

ردﻳﻒ

1
2

1
2

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

ﻣﺘﺮاژ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺘﺮاژ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

9

واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

9

ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﻌﺪي ﺷﻤﺎره  2واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻧﻴﺴﺘﺎن

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻳﻚ دﻫﻨﻪ ﺳﺒﺰي ﻣﺎرﻛﺖ
ﻳﻚ دﻫﻨﻪ ﺳﺒﺰي ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ

ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﻌﺪي ﺷﻤﺎره  2واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻧﻴﺴﺘﺎن

1207481
آگهی:
شناسه
1207481
آگهی:
شناسه

22دﻫﻨﻪ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻳﻚ دﻫﻨﻪ ﻋﻄﺎري،
22دﻫﻨﻪ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻳﻚ دﻫﻨﻪ ﻋﻄﺎري،

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ درﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ درﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(

26/000/000

26/000/000

230/000/000

230/000/000

ﺷﻴﺮاز
اداره ﻛﻞ
اداره
ﺷﻬﺮداريﺷﻴﺮاز
اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداري
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻣﻮر ﺑﻴﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت وو اﻣﻮر
ﻛﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
شیراز
شهرداریشیراز
المللشهرداری
بینالملل
اموربین
ارتباطات وو امور
کل ارتباطات
اداره کل
اداره

بــازار غیــر رســمی ارز میشــود کــه
توســط خــود بانــک مرکــزی در آن مقطع

غیر قانونی اعالم شده بود.
آقاخانــی در ابتــدا بــرای ورود بــه ایــن
کار ۲۰ ،میلیــون درهــم در حســاب بانــک
مرکــزی بــه عنــوان ســپرده و تضمیــن
قــرار میدهــد کــه بعــد از  ۲هفتــه ایــن
ســپرده هــم بــا دســتور عراقچــی بــه او
بازگردانــده میشــود!
بدیــن ترتیــب در فرآینــدی غیــر شــفاف
و غیرقانونــی کــه البتــه بــا اطــاع ســیف
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــوده ،در هــر
مرحلــه بیــن  ۵تــا  ۸میلیــون دالر از منابع
ارزشــمند ارزی کشــور ،بــه آقاخانــی داده
میشــده و ایــن رونــد مجموعــا تــا
 ۲۸مرحله ادامه پیدا میکند.

آگهی مناقصه عمومي 1400-736

نوبت اول 1400/7/24:روزنامه سبحان
نوبت دوم 1400/7/25 :روزنامه عصرمردم
آگهی مناقصه عمومي 1400-736
شــهرداري شــیراز در نظر دارد نســبت به خرید
نوبت اول 1400/7/24:روزنامه سبحان
تعداد  5دســتگاه دیزل ژنراتور  4سیلندر دارای توربو شارژ و اینترکولر
نوبت دوم 1400/7/25 :روزنامه عصرمردم
کانوپی
با توان اســمی حداقل 64کیلو وات و توان خروجی 72کاوا دارای
شــهرداري شــیراز در نظر دارد نســبت به خرید
آمپر
100
اتوماتیک
OVER
برق
اســتاندارد و تابلو
ســایلنت
اینترکولر
CHANGشارژ و
دارای توربو
سیلندر
ژنراتور 4
دســتگاه دیزل
تعداد 5
جهت
دســتگاه
مشــخصات
مندرجودر
مربوطه
متعلقات
همراه
بابه
کانوپی
فنی دارای
خروجی 72کاوا
توان
کیلو وات
حداقل64
اســمی
توان
اولیه
برآورد
CHANGشیراز با
شــهرداری
برقایمني
خدمات
ســایلنتآتش نشاني
سازمان
آمپر
اتوماتیک 100
OVER
اســتانداردوو تابلو
ریال) ،از
پنجــاه میلیون
میلیارد و نهصد و
(دوازده
12/950/000/000ریــال
دســتگاه جهت
مشــخصات فنی
مندرج در
مربوطه
به همراه متعلقات
مناقصه
مندرج بادر اسناد
مشخصات فنی
اساس
عمومي بر
مناقصه
طریق
برآورد اولیه
شــهرداری شیراز
ایمني
خدمات
نشاني و
سازمان آتش
شرایطریال) ،از
واجدمیلیون
پنجــاه
نهصد و
میلیارد و
(دوازده
(مرتبط با
حقوقی
حقیقی یا
اشخاص
12/950/000/000ریــالکلیه
اقدام نماید .لذا از
اسنادبهمناقصه
مندرج در
دعوتاساس
عمومي بر
مناقصه
طریق
اطالعات
صورت نیاز
فنی در
مشخصاتضمن ًا
بعمل مي آید.
مناقصه)
موضوع
(مرتبط با
حقوقی واجد
 0713یا
7366974ـحقیقی
کلیه اشخاص
لذا از
بیشترنماید.
اقدام
شرایطباشد.
پاسخگویي مي
آماده
تلفن
شماره
مناقصه:دعوت بعمل مي آید .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات
شرایطمناقصه)
موضوع
مي باشد.
پاسخگویي
7366974ـ  0713آماده
شماره تلفن
بیشتر
میلیارد و نهصد و
(دوازده
12/950/000/000ریال
برآورد اولیه:
-1مبلــغ
مناقصه:
شرایط
پنجاه میلیون ریال)
-1مبلــغ برآورد اولیه12/950/000/000 :ریال (دوازده میلیارد و نهصد و
-2مدت تحویل کامــل کاالهای موضوع مناقصه دو ماه از تاریخ انعقاد
پنجاه میلیون ریال)
قرارداد .
-2مدت تحویل کامــل کاالهای موضوع مناقصه دو ماه از تاریخ انعقاد
-3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  647/500/000ریال(ششصد و چهل
قرارداد .
بانکی
و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) بصورت ضمانت نامه معتبر
-3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  647/500/000ریال(ششصد و چهل
شعبه
شــهر
700791973228
واریز ونقدي
بانکی
بانکمعتبر
ضمانت نامه
حســاب) بصورت
پانصدبههزار ریال
فیشمیلیون
ویاهفت
شهرداري
بانک ایمني
خدمات
آتش نشــاني و
سازمان
الحرمین به
یابین
شــهر شعبه
700791973228
حســاب
نامبه
نقدي
فیش واریز
شیراز.
الحرمین به نام سازمان آتش نشــاني و خدمات ایمني شهرداري
بین
شــرکت کننده در مناقصه مي بایســت همزمان با تحویل اسناد
-4
شیراز.
خود را
کامل دستگاه
مي فنی
مشــخصات
کاتالوگ
-4مناقصه ،
پیشنهادیاسناد
همزمان با تحویل
بایســت
کننده ودر مناقصه
شــرکت
خود را
پیوستدستگاه
فنی کامل
مناقصه ،
پاکت
پیشنهادی ،در
اســناد مناقصه
مشــخصاتفنی
کاتالوگبا ومشــخصات
مطابقت
جهت
در ،پاکت
مناقصه ،
اســناد
مطابقت با
جهت
موضوع
کننده
شــرکت
پیوستنام
فنیاز جمله
مشــخصاتخود
قیــد اطالعات
جداگانه با
موضوع
،
کننده
شــرکت
نام
جمله
از
خود
اطالعات
قیــد
با
جداگانه
مناقصه و شــماره تماس  ،تحویل دبیرخانه ســازمان آتش نشانی و
نشانی و
آتش
ســازمان
دبیرخانه
شــهرداریتحویل
شــماره تماس ،
مناقصه
کاتالوگ
تائید
صورت
نمایند و در
شــیراز
خدماتو ایمنی
کاتالوگ
نمایندهتائید
در صورت
نمایند و
دستگاهشــیراز
شــهرداری
خدمات ایمنی
نظارت،
دستگاه
توســط
پیشنهادی
مشــخصات فنی
نماینده دستگاه نظارت،
توســط
پیشنهادی
مشــخصات فنی
خواهد شد.
بازگشایی
دستگاهوی
پیشنهادی قیمت
پاکت
پاکت پیشنهادی قیمت وی بازگشایی خواهد شد.
 -5شخص حقیقی شرکت کننده در مناقصه می بایست دارای پروانه
 -5شخص حقیقی شرکت کننده در مناقصه می بایست دارای پروانه
کسب معتبر در خصوص موضوع مورد مناقصه باشد و تصویر آن را به
کسب معتبر در خصوص موضوع مورد مناقصه باشد و تصویر آن را به
همراه دیگر اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه سازمان نماید.
همراه دیگر اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه سازمان نماید.
تصویر
بایســت
میمی
مناقصه
دردر
کننده
شــرکت
بایســت تصویر
مناقصه
کننده
حقوقیشــرکت
-6شــخصحقوقی
-6شــخص
دارندگان
اسامی
همراه
به
را
تغییرات
آگهی
،
تاسیس
اساسنامه،آگهیتاسیس  ،آگهی تغییرات را به همراه اسامی دارندگان
اساسنامه،آگهی
سازمان
دبیرخانه
تحویل
مناقصه
اســناد
سازمان
دبیرخانه
تحویل
مناقصه
دیگراســناد
همراهدیگر
مجازرارابهبههمراه
امضامجاز
امضا
نماید.
نماید.
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می کنـد یک قـدرت تروریسـتی اقتصادی اسـت که
حتـی می توانـد در آمریـکا هـم در سـقوط یـا بروز
دولـت تأثیرگذار باشـد.
تروریسـت اقتصـادی می توانـد واسـطه انتقـال
و کسـب درآمـد باشـد ،می توانـد مراکـز خبـری
و رسـانه ای تأثیرگـذار در اختیـار داشـته باشـد.
می توانـد در درون یـک سـازمان بـه قدرتـی تبدیل
شـود کـه دولـت از آن حسـاب ببـرد و یـا می تواند
حامـی و پشـتیبان دولتی باشـد که منافع خـود را بر
منافـع ملـی ترجیـح می دهد.
تروریسـت های اقتصـادی گاه از دل دولت هـا بیرون
می آینـد ،وقتـی واسـطه ها و البی هایـی در درون
قـدرت  ،عمـل غیرقانونـی و بداخالقی هـای آنان را
نادیـده می گیرنـد و یـا از عملکـرد آنهـا پشـتیبانی
می کننـد.
در کشـورهای دموکراتیـک ،مهمترین سـازمان های
خصوصـی ،سـازمان های اقتصـادی انـد .اینهـا
برخلاف سـازمان های سـ ّری می توانند تروریسـم
خـود را در دایـره قانون اعمال کننـد زیرا تهدیدهای
آنـان آن نیسـت که دشـمنان خود را خواهند کشـت
بلکـه فقط این اسـت کـه نانشـان را خواهنـد برید.
بـا اینگونـه تهدیدهـا کـه لزومی نـدارد صراحتـا به
زبـان آورده شـود بسـیار پیـش آمـده اسـت کـه
سـازمان های اقتصـادی حتی دولت را هم شکسـت
داده انـد.
کارخانـه دارانـی کـه حقـوق کارگـران را نادیـده
می گیرنـد و از آنهـا بهـره کشـی های ناعادالنـه
و غیرقانونـی می کننـد ،فشـاری کـه بـر آنهـا وارد
می شـود ،تظاهـرات و اعتراضـات خیابانـی را دامن
می زنـد و ایـن اعتراضـات بعضـا بـه انقلاب و یـا
تغییـر دولـت منجـر شـده اسـت.
واسـطه هایی کـه در سـایه و پنهانـی مـال انـدوزی
می کننـد و بـه تـورم و گرانـی دامـن می زننـد در
واقـع تروریسـت اقتصـادی اند.
کسـانی کـه کاالهـای درون انبـار خـود را در زمـان
افزایـش تـورم روز بـه روز گـران و گران تـر
می فروشـند تروریسـت اقتصـادی انـد.
شـرایط و انگیـزه ،زمینـه را بـرای تروریسـت های
اقتصـادی فراهـم می کننـد.
آنچه می توانـد دولت را در مبارزه با تروریسـت های
اقتصـادی پیـروز کند صرفا دسـتگیری مدیـران و یا
عوامـل نفـوذی آنهـا و محاکمـه و مجـازات نیسـت
بلکـه برهـم زدن شـرایطی اسـت کـه انگیزه هـای
تروریسـت اقتصـادی شـدن را کاهـش می دهـد
و یـا از میـان برمـی دارد .همـان عملـی کـه آن را
پیشـگیری قبل از درمـان می نامیم .اصالح سـاختار
اقتصـادی بـدون مالحظـه افـراد ذی نفـوذ و عامـل
چاره سـاز اسـت و نظـارت مسـتمر و دقیق توسـط
ناظـران و بازرسـان کارآمـد و مـورد اعتمـاد یـک
ضـرورت اسـت .حقوق و مزایـای بازرسـان می باید
بـه گونه ای باشـد کـه نیازی بـرای دریافت رشـوه
و زیرمیـزی نداشـته باشـند و یـا ناظـران دیگـری
بـر عملکـرد آنهـا ناظر باشـند کـه پیوسـته فرصت
تقلـب و خالف و گـزارش غیرواقع نداشـته باشـند.
تروریسـم اقتصـادی می توانـد همـراه مـواد اولیـه
وارد کارخانـه شـود و بعـد از تولیـد کاال و همـراه با
آن بـه مغـازه و مراکـز فـروش نفـوذ کند.
اینکـه چگونه می تـوان فرصت را از تروریسـت های
اقتصـادی گرفـت و آن را بـه تهدیـد تبدیـل کرد به
کار کارشناسـی نیـاز دارد و برنامـه ریزی علمی.
شـناور بـودن نـرخ ریـال ،تـورم ،تحریـم ،جنـگ،
ضعـف مدیریت هـا و نقـص سـاختار اداری
و تشـکیالتی فرصـت را بـرای سوءاسـتفاده
تروریسـت های اقتصـادی فراهـم می کنـد جدیـت
و قاطعیـت آگاهانـه در مقابلـه با خشـکاندن ریشـه
تروریسـم اقتصـادی یک ضـرورت اسـت .حال کی
و چگونـه بـه سـرانجام برسـد اهلل اعلـم.
والسالم

 -7برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -8در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
 -7برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریز
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
نقدی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 -8در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
 -9آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها ســاعت14:30روز شنبه مورخ
حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریز
مي باشد.
1400/8/8
مناقصه اخذ می گردد.
برنده
نقدی از
1400/8/12
مورخ
چهارشــنبه
روز
ساعت13
پاکتها
گشــایش
تاریخ
-10 -9
مهلت تســلیم پیشــنهادها ســاعت14:30روز شنبه مورخ
آخرین
باشد.
می
 1400/8/8مي باشد.
شهرداری
حقوقی
چهارشــنبهکل
جلسات اداره
پاکات
بازگشایی
محل
-11-10
1400/8/12
مورخ
ســالنروز
ساعت13
پاکتها
گشــایش
تاریخ
باشد .واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
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تحویل  2450سامانه خورشیدی به عشایر فارس تا پایان سال جاری
وزیر نیرو در ادامه برنامه ســفر به استان فارس ،از سامانههای خورشیدی عشایری
بازدید کرد ...

رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس منصوب شد
مهر:بـا حکـم معـاون رئیس جمهـور و رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی
کشـور «احمـد علـی افـکاری» رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی فارس
شد .
بـا حکـم مسـعود میرکاظمی معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامه و
بودجـه کشـور «احمدعلـی افـکاری» به عنـوان رئیـس جدید سـازمان مدیریت
و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس منصـوب شـد.احمد علـی افـکاری طـی چنـد
سـال گذشـته بـه عنـوان معـاون سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی فـارس
فعالیت داشـته است.حسـن نوروزی از دوم آذرماه سـال  ۱۳۹۸رئیس سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان فـارس بود.

 ۹شهرستان فارس نارنجی و یک شهرستان قرمز کرونایی شد
مهـر:در حـال حاضـر  ۹شهرسـتان اسـتان بـه رنـگ نارنجـی و یک شهرسـتان فارس قرمز شـد .بر اسـاس رنگ
بنـدی جدیـد اعلام شـده شهرسـتان اسـتهبان در وضعیت قرمز قـرار گرفت.
در حـال حاضـر  ۹شهرسـتان شـیراز ،زرقـان ،کـوار ،جهرم ،خفر ،ممسـنی ،مرودشـت ،بختـگان و نی ریـز نیز در
وضعیـت نارنجـی ۲۰ ،شهرسـتان در وضعیـت زرد و  ۶شهرسـتان در وضعیـت آبی قـرار دارند.

استاندار فارس:

فضاهای شهری برای استفاده نابینایان مناسب سازی شود
ایرنـا :اسـتاندار فـارس در پیامی بـه مناسـبت روز جهانی عصای سـفید گفـت :ضرورت دارد که فضاهای شـهری
و عمومـی و همچنیـن اماکـن و معابر اسـتان برای رفت و آمد و اسـتفاده نابینایان مناسبسـازی شـود.
محمد هـادی ایمانیـه افزود :اسـتفاده از امکانات بهداشـتی ،رفاهی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعی،
تـردد ایمـن ،مشـارکتهای مسـتمر ،مطالعـه ،تحصیـل و تفریـح حـق مسـلم هـر فـرد دارای معلولیـت اسـت تـا
ایـن قشـر عزیـز بتواننـد در زمینـه توانمندسـازی و حصـول فرصتهـای برابـر ،تعامالت معمـول و اشـتغال ،مانع
بیرونـی را سـد راه خـود احسـاس نکنند.
وی ،بـا بیـان اینکـه روشـندلی زاللیـت چشـمان افـرادی اسـت کـه نگاهشـان بـه جهـان از بطـن وجـود خداوند
سرچشـمه میگیرد ادامه داد :فلسـفه روز جهانی عصای سـفید ،تفسـیر ارزشـمند نابینایانی اسـت که محدودیت
عضـوی از پیکرشـان ،ممنوعیـت در رسـیدن بـه یک زندگی ایدهال برایشـان نیسـت.
او اظهـار داشـت :کـم نیسـتند عزیـزان روشـندلی کـه بـا امیـد ،پشـتکار و سـعه صـدر در بسـیاری از زمینههـا
بـه درجـات تعالـی رسـیدهاند و جامعـه را نیـز در پرتـو تعلیمـات ،ابتـکارات ،افتخـارات و حوصلـه خویـش متبلـور
ساختهاند.اسـتاندار فـارس افـزود :گرامیداشـت  ۲۳مهرماه هر سـاله قبـل از هر چیز یادآور رعایت شـان ،منزلت
و احتـرام اجتماعـی نابینایـان عزیـز اسـت و وظیفـه همـه شـهروندان اسـت تـا رعایت جـدی حقوق ایـن عزیزان
را بـه معنـای واقعـی کلمـه پیـاده سـازی نمـوده و مانعـی بـر تحقـق نگرشها و ترقـی دستاوردهایشـان نباشـند.
ایمانیـه بیـان کـرد :عصـای سـفید ،پرنـده سـفیدی اسـت ایسـتاده بـر شـانههای زمیـن تـا بـا لمـس تپشهـای
جهـان ،مفهـوم بـودن را تداعـی کنـد و امـروز نشـانی اسـت بر گـردن همه مـردم ،تـا بـه افـراد دارای معلولیت به
علـت نقـص عضـوی کـه در اثر ایجـاد حادثه و یا بـه صورت مـادرزادی به وقوع پیوسـته با دیده ترحم نـگاه نکنند
و در مقابـل سـعی شـود تـا سـنگی در مقابـل خواسته هایشـان تلقی نشـوند.
وی ادامـه داد :همـه بایـد سـعی کننـد تـا حمـل و نقـل آسـان ،اسـتفاده از عابـر بانکهـا ،تـردد در معابـر پیـاده،
خیابانهـا و حضـور در مـدارس و دانشـگاهها را بـرای روشـندالن ایـن مـرز و بـوم دسـترس پذیـر کـرده و بـا آنهـا
بـه شـکل معمـول رفتـار کنیم.
او گفـت :از آنجـا کـه جامعـه کنونـی مـا جامعـه برابری هـا اسـت ،بـاور بـه توانایـی ،قـدرت فکـری و روحـی
روشـندالن ،زدودن نگرشهـای منفـی نسـبت بـه معلولیت هـای ظاهـری شـان اسـت.

مشکالت دامداری های مرودشت به کارگروه وزارت خانه می رود
عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت :مسـائل و مشـکالت بیـش از پانصـد دامداری نیمـه صنعتی
در شهرسـتان مرودشـت بـه منظـور بررسـی و رفـع موانـع تولیـد به کارگـروه ویـژه وزارت خانـه جهاد کشـاورزی راه
می یابـد.کاووس همتـی اظهـار کـرد :در حاشـیه سـفر هیـأت دولـت بـه اسـتان فـارس و حضـور رئیـس جمهـور
محتـرم در روسـتای کنـاره از توابـع شهرسـتان مرودشـت و در پـی آن حضـور معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در
تاریـخ بیسـت و دوم مهرمـاه ،مشـکالت گاوداری هـای این شهرسـتان به صورت ویژه مورد بررسـی قـرار گرفت.
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه مقررشـده اسـت بـه منظـور رفـع مشـکالت در گاودارای هـای مذکـور کارگـروه ویـژه
در سـطح وزارت خانـه تشـکیل شـود ،افـزود :معاونـت تولیـدات دامـی وزارت جهـاد کشـاورزی ،رئیـس سـازمان
دامپزشـکی کشـور ،رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی کشـور ،مدیـر کل دفتـر امـور دام وزارت خانـه،
معاونـت بهبـود تولیـدات دامی اسـتان فـارس از جملـه اعضـای کارگـروه مذکـور هسـتند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا تاکیـد بر اینکـه عمده مشـکالت در روسـتاهای کنـاره ،فیروزی،
شـمس آبـاد و فتـح آبـاد تحـت عنـوان کانـون دامپـروری شهرسـتان مرودشـت وجـود دارد ،اظهـار کـرد :ایـن
گاوداری هـا دارای حریـم "درجـه دو" بـا مجموعـه تاریخـی تخـت جمشـید هسـتند کـه بـه دالیـل مختلـف و
مشـکالت ناشـی از عـدم کسـب مجـوز از خدمـات دولتـی بـه ویـژه دریافـت تسـهیالت محـروم هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول ،عدم رعایـت فاصله قانونـی با واحد دامـداری مجاور ،عدم رعایت حریم با روسـتا ،مشـکالت
تامیـن آب و بـرق و گاز در برخـی واحد هـا ،عـدم بیمه و تامین خـوراک دام ،عدم مالکیت زمیـن و غیره را از دیگر
مشـکالت ایـن واحد های دامی عنـوان کرد.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه مرودشـت بـا بیـش از دو هـزار واحـد دامی،
دارای مقـام اول تولیـد شـیر و از قطب هـای تولیـد گوشـت در اسـتان فـارس اسـت ،اظهـار امیـدواری کـرد؛
مشـکالت دامداری هـای فـوق برطـرف و گامی مثبـت در جهـت رفـع موانـع تولیـد برداشـته شـود.
حسـین دماونـدی نـژاد معـاون امـور تولیـدات دامـی وزارت جهـاد کشـاورزی در سـفر هیـأت دولـت بـه اسـتان
فـارس بـه نمایندگـی از وزیـر محترم جهاد کشـاورزی به منظور بررسـی مشـکالت در واحد های دامی شهرسـتان
مرودشـت ،از تعـدادی از دامداری هـا و مجتمـع کشـتارگاه و صنایـع غذایـی سـالیذ در ایـن شهرسـتان
بازدید کرد.
چشم شیشه ای
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مشکالت دامداری های مرودشت به کارگروه وزارت خانه می رود
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان مرودشت گفت :مسائل و مشکالت بیش از پانصد
دامداری نیمه صنعتی در شهرستان مرودشت به منظور ...

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس منصوب شد
با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور «احمد
علی افکاری» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ...
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رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در فارس خبر داد

تحویل  2450سامانه خورشیدی به عشایر فارس تا پایان سال جاری
عصرمردم:
وزیـر نیـرو در ادامـه برنامـه سـفر به اسـتان فـارس ،از سـامانههای خورشـیدی
عشـایری بازدیـد کرد.
"احمدرضـا خسـروی" ،رئیس شـورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اسـتان
فـارس گفـت :از ابتـدای سـال جاری تاکنـون  1896سـامانه خورشـیدی قابل
حمـل بـه عشـایر اسـتان فـارس تحویـل شـده و  554دسـتگاه دیگـراز ایـن
سـامانهها نیـز تـا پایـان سـال جـاری ،تحویـل خانوارهـای عشـایر غیـور فارس
خواهـد شـد .مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان افـزود :در حـال
حاضـر تمامی روسـتاهای بـاالی  10خانـوار اسـتان از نعمـت بـرق برخـوردار
هسـتند و تلاش میشـود تـا پایـان سـال جـاری خانوارهـای عشـایر بیشـتری
از نعمـت روشـنایی برخوردارشـوند.این مقـام مسـئول ادامـه داد :اعتبـار
هزینـه شـده بـرای این تعداد سـامانه تحویل شـده ،بیـش از  189میلیـارد ریال
بـه طـور تقریبـی  90درصـد هزینه هر سـامانه توسـط دولت و 10درصد توسـط
متقاضـی عشـایری تامیـن شـده و تمامی مراحل نیازسـنجی ،طراحـی ،الگوی
سـاخت و تعییـن مشـخصات فنـی ایـن سـامانه تحـت نظـارت و راهبـری دفتر
بـرق روسـتایی شـرکت توانیـر و توسـط کارشناسـان و متخصصـان این شـرکت
انجـام شـده اسـت .گفتنـی اسـت ،در این طرح هـر خانوار عشـایر بـا در اختیار
داشـتن یـک پنـل خورشـیدی کوچک سـبک و قابل حمـل میتواند بـه راحتی
بـرق مـورد نیـاز خـود را بـرای روشـن کـردن چهـار المـپ کـم مصـرف و شـارژ
انـواع تلفـن همـراه ،چـراغ قـوه و رادیو ،تامیـن نماید.

سیزدهمین کنگره قلب خاورمیانه در شیراز برگزار می شود
مهـر :سـیزدهمین کنگـره بیـن المللـی قلـب و عـروق
خاورمیانـه و ششـمین همایـش مداخلات پیچیده قلبی
از تاریـخ  ٢٩مهـر مـاه لغایـت دوم آبـان مـاه امسـال در
شـیراز و بـه صـورت وبینـار برگـزار می شـود.
دکتـر محمـد جـواد زیبایـی نـژاد رئیـس مرکـز تحقیقـات
قلـب و عـروق علـوم پزشـکی شـیراز صبـح شـنبه در
نشسـت خبـری بیان کرد :به علت شـیوع ویـروس کرونا
رونـد برگـزاری کنگرههـای ملـی و بیـن المللـی تغییـر

کـرد از ایـن رو ایـن کنگرههـا بـه صـورت وبینـار برگـزار
میشـود
وی اضافـه کـرد :کاهـش هزینههـای اجرایـی
بـرای شـرکت کننـدگان و برگـزار کننـدگان از جملـه
دسـتاوردهای اسـت کـه وبینـار بـه ارمغـان آورده اسـت
ایـن در حالـی اسـت کـه پیشـتر ایـن کنگـره بـا  ۴٠٠نفر
برگـزار میشـد امـا بـا تغییـر روند برگـزاری کنگره شـاهد
هسـتیم که  ٩٠سـخنران طـی چهار روز به بیـان آخرین

دسـتاوردهای علمی میپردازنـد
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول در ایـن کنگـره
تمامی حوزههـای علمی قلـب و عـروق حاضـر خواهنـد
بـود ایـن در حالی اسـت که شـاهد هسـتیم تمامی مراکز
علمـی و دانشـگاهی کشـور نظیر شـیراز ،تهـران ،تبریز،
مشـهد و علـوم پزشـکی ایـران در ایـن کنگـره حاضـر
هسـتند .
او در ادامـه یـادآور شـد :دوازده دوره ایـن کنگـره برگـزار

شـده و طـی دو سـال اخیر روند برگـزاری این مراسـم به
صـورت وبینار بوده اسـت.
زیبایـی نـژاد ادامـه داد :بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا
تحقیقـات زیـادی در خصـوص ایـن ویـروس و نحـوه
اثـر گـذاری آن بـر بیماریهـای قلبـی ،عروقـی صـورت
گرفتـه اسـت ایـن در حالـی اسـت که پیشـتر باور بـر این
بـود کـه افـرادی کـه دارای بیماریهای زمینـهای نظیر
چاقـی ،دیابـت و … بیشـتر اسـت.

بازدید معاون رییس جمهوری از دانشکده فنی وحرفه ای دختران شیراز
عصرمردم:
معـاون رئیـس جمهـور در امـور بانـوان از دانشـکده فنی
و حرفـه ای دختـران شـیراز بازدیـد وبـا جمعـی از بانـوان
فعـال فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصـادی اسـتان فـارس
کـه در ایـن دانشـکده حضـور یافتـه بودند ،دیـدار و گفت
وگـو کرد.
انسـیه خزعلـی در ایـن دیدار بـا قدردانـی از فعالیت های
صـورت گرفتـه در دانشـکده فنـی و حرفـه ای دختـران
شـیراز از حضـور در جمـع بانـوان نخبـه ،فرهنگـی
وصاحبـان علـم ودانـش ایـن دانشـکده ابـراز خرسـندی
کـرد و اظهـار داشـت :علـم سـبب قـوت و توانمنـدی
اسـت و بایـد در تمـام بخش هـا از آن بـه عنـوان راه
ومسـیر بهـره بـرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه علـم نور اسـت ،افـزود :اگـر این
مهـم بـه عمـل منتهـی نشـده و بـا تقـوا و تزکیـه نفـس
همـراه نشـود از پیشـرفت جلوگیـری می کنـد ،بنابرایـن
علموعمـل همـراه بـا اخلاص بایـد مـورد توجـه قـرار
گیرد.
معـاون رئیـس جمهور در امـور زنان و خانـواده در بخش
دیگـری از سـخنان در پاسـخ بـه دغدغه هـای مطـرح
شـده توسـط اسـاتید و بانـوان هیئـت علمی تصریح کرد:
در مکاتبـهای کـه بـا وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
انجـام شـده درخواسـت کردیـم کـه پایه هـای اسـاتید از
زمـان زایمـان وبعـد آن در مـدت دوسـال پرداخت شـود.
همچنیـن دوسـال تعویـق سـنوات را داشـته باشـیم تـا
بانـوان بتواننـد بـه وظایـف دیگـر در خانواده برسـند.
وی بـه موضـوع تبدیـل وضعیـت اعضـای هیئـت
علمی اشـاره کـرد و افـزود :ایـن مهـم نیز دراسـتانهای
مختلـف مطـرح شـده و تلاش می کنیم پیگیری شـود.
خزعلـی در بخش دیگری از سـخنان خود بـا بیان اینکه

جای بسـی خوشـحالی اسـت که زنـان فعـال وتوانمندی
دراسـتان فـارس وجـود داشـته و دربخش هـای صنایـع
دسـتی ومشـاغل خانگـی فعال هسـتند ،بیان کـرد :باید
کاری کـرد کـه در بخـش بازاریابی وصـادرات نیز خانمها
خودشان پیشـگام باشند.
وی بـا بیـان اینکـه توجـه بـه موضوع هـای فرهنگـی
بحـث اساسـی اسـت دختـران دانشـجو اسـت ،گفـت:
انگیـزه همسـری ومـادری چیزهایی نیسـت کـه درکوتاه
مـدت جـواب دهـد بایـد از دوران دانشـگاه بـه ایـن
موضوع هـا توجـه اساسـی داشـت تـا بتـوان در آینـده
مسـائل و مشـکالت راکاهـش داد.
معـاون رئیـس جمهور در امـور زنان و خانـواده همچنین
در سـخنان خـود به اعالمآمادگـی برخی از بانـوان فعال
فرهنگـی اسـتان فـارس بـرای همـکاری با دولت اشـاره
کـرد و افـزود :ایـن موضوع نشـان از عزت نفـس،غنای
فکـری وروحـی بانـوان دارد کـه بـا تمـام تـوان بـه دنبال
رفع مشـکالت موجـود در جامعه هسـتند.
در ایـن دیـدار مدیـرکل اموربانـوان و خانواده اسـتانداری

در حاشیه سفر معاون رئیس جمهور در امور بانوان به فارس

فـارس نیـز ضمـن قدردانـی از حضـور و حمایت هـای
معـاون رئیـس جمهـور از بانـوان ،بـا اشـاره بـه
توانمندی هـای موجـود در دانشـکده فنـی و حرفـه ای
دختـران شـیراز گفـت :ایـن دانشـکده کـه بـه صـورت
علمی بـه آمـوزش دختران نسـل امروز می پـردازد ،نقش
موثـری در تربیـت دانـش آموختگانـی مهـارت محـور
دارد.
معصومـه دسـتغیب افـزود :رشـته های مختلـف ایـن
دانشـکده در آینـده شـغلی و زندگـی دختران دانشـجو به
عنـوان مـادران آینده نقـش بسـزایی دارد و حمایت از آن
بـه عنـوان یـک دانشـگاه مهارتـی ضروری اسـت.
دسـتغیب همچنیـن بـه توانمندی هـای بانـوان اسـتان
فـارس در بخش هـای مختلـف فرهنگـی ،اجتماعـی و
اقتصـادی اشـاره کـرد و افزود :ایـن توانمندی هـا نیاز به
توجـه دارد کـه امیدواریـم دولـت حمایـت الزم را انجـام
دهد.
آرتمیـس هوشـیار مشـاور اموربانـوان دانشـگاه فنـی و
حرفـه ای اسـتان فارس و رئیس دانشـکده فنـی و حرفه

ای دختـران شـیراز نیـز بـه فعالیت هـای دانشـکده فنی
دختـران شـیراز پرداخـت و گفـت :یکـی از مشـکالت
ایـن دانشـگاه در مقایسـه با سـایر دانشـگاه های دولتی،
کمبود سـرانه دانشـجویی اسـت.
وی گفـت :درخواسـت مـا افزایـش اعتبـارات ایـن
دانشـگاه بـرای پرداخـت بـه موقـع حـق الزحمـه اسـاتید
حـق التدریـس و همچنیـن ایجـاد زیرسـاخت های الزم
بـرای اسـتخدام اسـاتیدحق التدریـس اسـت.
هوشـیار بـا اشـاره بـه کمبـود نیـرو واعضـای هیئـت
علمی در دانشـگاه فنـی و حرفه ای گفت :این دانشـگاه
یـک دانشـگاه کاربـردی ،مهارتـی ونسـل چهـارم اسـت
کـه علـ م وعمـل در آن باهـم همـراه اسـت.
رئیـس دانشـکده فنـی و حرفـه ای دختـران شـیراز
همچنیـن خواسـتار رسـیدگی بـه وضعیـت تبدیـل
وضعیـت اعضـای هیئـت علمی ایثارگـر ایـن دانشـکده
بامرتبـه مربـی شـد.
هوشـیار در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه
دولـت بـه تکمیل سـاختمان نیمـه تمام دانشـکده فنی و
حرفـه ای دختـران شـیراز شـد و گفـت :بـا بهره بـرداری
از ایـن دانشـکده کـه سـاختمان آن بـاالی  90درصـد
پیشـرفت فیزیکـی دارد بسـیاری از مشـکالت ایـن
دانشـکده بـا سـه هـزار دانشـجو از جملـه خوابـگاه
دانشـجویی و سـایر زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـه ویـژه
کالس درس برطـرف می شـود.
رئیـس دانشـکده فنـی و حرفـه ای دختـران شـیراز
همچنیـن در سـخنان خـود بـه ارائـه گزارشـی از
راه انـدازی خـط تولیـد ماسـک در ایـن دانشـکده اززمان
شـیوع کرونـا پرداخت و گفت :این اقدام برای نخسـتین
بـار در دانشـگاه فنـی و حرفه ای در راسـتای خودکفایی،
تامین ماسـک ودرآمدزایی انجام شـده اسـت.
عکس :ایرنا
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فرود پرندگان تشنه در آبشخور مرگ
ســاخت آبشــخور برای پرندگان و حیات وحش در مناطق زیست محیطی استان
فارس اقدامی در خور تحسین و ستایش است اما شوربختانه ...

تشکلهای دانشجویی ،دانشگاه ها را از نظر روحی و معنوی تغذیه کنند
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس گفت :تشکل های دانشجویی ،دانشگاه ها
و مجموعه های دانشجویی را از لحاظ روحی و معنوی تغذیه کنند ...

نوید راهاندازی ۲خط تولید کارخانه آزمایش مرودشت
درپی دستور رئیسجمهوری
ایرنا:رئیسجمهـوری در بازدید سـرزده از کارخانه تعطیل آزمایش مرودشـت در
سـفر اسـتانی بـه فارس ،دسـتور رفع مشـکالت فـرا روی ایـن کارخانه نامآشـنا
در صنعـت لـوازم خانگـی و بازگشـت آن بـه چرخـه تولید را صادر کـرد که در پی
آن ،اعلام شـد  ۲خـط تولید ایـن کارخانه راهاندازی میشـود.
معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری فـارس با اعالم ایـن خبر گفت:
بنـا بـه قـول و اظهار مسـئوالن کارخانه آزمایش مرودشـت ،در صـورت حمایت
دسـتگاههای اجرایـی ،ظـرف یـک سـال آتـی خـط تولیـد  ۲محصـول در ایـن
کارخانـه راهانـدازی و فعال خواهد شـد.
ظفـر افشـون افـزود :فعالیـت کارخانـه آزمایش مرودشـت از سـال  ۹۱به دلیل
سـوء مدیریـت متوقف شـد و ایـن کارخانه با توجـه به عدم تولیـد محصول قادر
بـه پرداخـت حق و حقـوق کارگران خـود نبود.
معـاون اسـتاندار فـارس ادامـه داد :در آن مقطـع کارگـران بـا مراجعـه بـه
دسـتگاه قضایـی تقاضـای حقـوق معوقـه و سـایر مطالبـات خـود را کردنـد و
دسـتگاه قضایـی نیـز بـه ناچـارا بـرای پرداخـت حقـوق کارگـران ،برخـی اقالم
ایـن کارخانـه را از طریـق مزایـده بـه فـروش گذاشـت بـه نحـوی کـه االن این
کارخانـه بـر اسـاس اظهـارات مسـئوالن آن فاقـد خطـوط تولیـد اسـت.
افشـون اظهـار داشـت :مدیـر عامـل هلدینگی کـه کارخانه آزمایش مرودشـت
نیـز یکـی از زیرمجموعههـای آن اسـت قـول داده کـه در صـورت حمایـت
دسـتگاههای اجرایـی و بـه ویـژه حمایت شـبکه بانکـی ،ظرف مدت یک سـال
 ۲خـط تولیـد در ایـن کارخانـه راهاندازی شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس ،بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر
رئیـس جمهـوری بـه این اسـتان و بازدیـد از این کارخانـه افزود :در ایـن بازدید
بـر لـزوم همـکاری و حمایـت دسـتگاههای اجرایـی از راهانـدازی مجـدد ایـن
کارخانـه تاکید شـد.
افشـون افـزود :بـر همیـن اسـاس قـرار اسـت جلسـاتی نیـز بـا بانـک طلبـکار
ایـن کارخانـه یعنـی بانـک ملت برگزار شـود تـا موانع پیـش روی راهانـدازی این
مجموعـه بـه سـرعت رفـع گردد.

وی اظهـار داشـت :بـا راهانـدازی ایـن کارخانـه بـه گفتـه مسـئوالن آن۵۰۰ ،
فرصـت شـغلی مسـتقیم ایجـاد خواهـد شـد.
آیتاللـه رئیسـی رئیـس جمهـوری کشـورمان روز پنجشـنبه  ۲۲مهرمـاه جاری
در آغـاز سـفر اسـتانی بـه فـارس  ،در بازدیدهـای سـرزده ای بـه شهرسـتان
مرودشـت در  ۴۵کیلومتـری شـمال شـیراز رفـت و از کارخانـه تعطیـل آزمایش
ایـن شـهر بازدیـد کرد.رئیس جمهوری در جلسـه شـورای اداری اسـتان فارس
بـا تاکیـد بـر ایـن کـه صنایـع غیرفعـال در ایـن اسـتان بایـد احیـا شـوند گفـت:
شـماری از صنایـع در اسـتان فـارس تعطیـل شـد ه و برخـی نیـز نیمـه فعالنـد.

آیتاللـه رئیسـی ،بـه بازدیـد خـود از کارخانـه تعطیـل آزمایـش مرودشـت هـم
اشـاره کـرد و افـزود :امـروز وضع اسـفناکی در ایـن کارخانه دیدیم کـه به جای
اینکـه کارخانـه محـل تولیـد باشـد ،بـه انبـار پیاز تبدیل شـده اسـت.
کارخانـه آزمایـش مرودشـت روزگاری یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان لـوازم
خانگـی کشـور بـود کـه در جریـان خصوصیسـازیها ،در اوایـل دهـه  ۸۰بـه
بخـش خصوصـی واگـذار و سـوءمدیریت کارخانـه و فقدان نظارتهـای کافی
دولتـی ،منجـر به تعطیلـی آن شـد.احیای کارخانه صنعتی آزمایش مرودشـت،
از مطالبـات مـردم منطقه اسـت.

وزیر صمت در شهرستان فسا مطرح کرد:

از نظرات صاحب نظران ،ذینفعان و نخبگان دانشگاهی و صنعتی
در طرح آمایش استفاده می کنیم
عصرمردم:
" رضـا فاطمی امیـن " در ادامـه بازدیـد از واحدهـای
صنعتـی و ظرفیتهـای اسـتان بـا حضـور " حمیدرضـا
ایـزدی" رئیـس سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان
فـارس " ،حجـت الـه فیـروزی" نماینـده مـردم فسـا در
مجلـس شـورای اسلامی و مدیـران شهرسـتان فسـا در
جلسـه اداری ایـن شهرسـتان حضـور یافـت.
وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت در ابتـدا با اشـاره بـه اینکه
شهرسـتان فسـا دارای ظرفیتهـای بسـیاری بـه ویـژه در
حـوزه نیـروی انسـاني اسـت از طـرح آمایـش در وزارتخانه
بـرای کل کشـور خبـر داد کـه در صـورت عملیاتـی شـدن
و اجرا حجم زیادی از مشـکالت شهرسـتانها را در کشـور
حـل میکنـد.
وی افـزود :در اجـرای ایـن طـرح اصـرار داریـم کـه از
نظـرات صاحب نظـران ،ذینفعان و نخبگان دانشـگاهی و
صنعتـی اسـتفاده کنیـم.
فاطمی امیـن تکمیـل کـرد :بـا شـروع ایـن طـرح ظـرف
چنـد مـاه آینـده تصویـری مثبـت تـر و امیدوارکننـده از
آینده فسـا سـاخته ترمی شـود و بـا توجه به نیروی انسـاني
تحصیـل کـرده فـراوان درفسـا ،میتوانیـم از ایـن ظرفیت
در بخـش صنعـت معـدن و تجـارت و دیگـر قسـمت ها
بهـره منـد شـویم.
رضـا فاطمی امیـن در ادامـه بازدیـد از واحدهـای صنعتـی
اسـتان کـه بـه همـراه رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن
تجـارت اسـتان فـارس صـورت گرفـت در جلسـه اداری
شهرسـتان سروسـتان حضـور یافـت.
وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه اینکـه جهـت
تامین مواد اولیه پتروشـیمی و فوالد در چند ماه آینده دیگر

شـاهد سـهمیه بنـدی نخواهیم بـود افزود :سـازو کارهای
الزم جهت این امر در دست بررسی است.
وزیـر صمت افـزود :با مشـکالت تولیدکننـدگان و فعاالن
بخـش صنعت و تجارت آشـنایی کافـی دارد و آگاهی دارد
کـه تـورم کاالهـای صنعتی باعث مشـکل در تامیـن منابع
مالی میشـود.
وی تصريـح کـرد :در همیـن راسـتا و جهـت تامیـن منابـع
مالـی و جلوگیـری از انحـراف و اتلاف منابـع برنامه هایـی
در دسـتور کار خواهیـم داشـت کـه احتمـاال از سـال آینده
عملیاتـی میشـود.
وی در پاسـخ بـه گالیـه فعـاالن بخـش صنعتـی از نبـود
سـاز و کاری بـرای ایجـاد ارزش افـزوده در صنایـع نیـز
گفـت :معافیتـی که بـر مالیـات صادرکنندگان وضع شـده
در کنـار مزایایـی کـه دارد شـرایطی را فراهـم کـرده کـه

صـادر کننـده بـه خـام فروشـی تشـویق میشـود و ایـن
امـر اشـتباه اسـت و بایـد ایـن فراینـد در عیـن حمایـت از
صادرکننـدگان اصلاح شـود.
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت در سـفر بـه اسـتان فارس
مطـرح کـرد :برنامـه آمایـش صنعتـی ،معدنـی و تجـاری
هـر شهرسـتان پـس از نیـاز سـنجی و بررسـی ظرفیت هـا
عملیاتـی می شـود.
درحاشـیه سـفر هیأت دولت به اسـتان فارس وزیر صنعت
معـدن و تجـارت بـر اسـاس برنامـه بازدیـد از واحدهـای
صنعتـی اسـتان ابتـدا به همـراه "حمیدرضا ایـزدی" رئیس
سـازمان صنعـت ،معـدن تجارت اسـتان فـارس ازمجتمع
صنعتـی ذوب آهـن پاسـارگاد در کـوار بازدیـد کرد.
وزیـر صمـت درادامـه بـه گلـزار شـهدای شهرسـتان کـوار
رفـت و ضمـن تجدیـد میثـاق بـا آرمانهـای شـهدا پـای

صحبتهـای برخـی از اهالـی ایـن شهرسـتان نشسـت.
در ادامـه جلسـه اداری شهرسـتان بـا حضـور مسـووالن
ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
در ادامـه جلسـه شـورای اداری شهرسـتان کـوار وزیـر
صنعـت معـدن و تجـارت ابتـدا بیـان کـرد :جهـت حـل
ریشـه ای مشـکالت صنعتـی شـهرها بنـا داریـم برنامـه
آمایـش صنعتـی  ،معدنـی و تجـاری بـرای هر شهرسـتان
در نظـر بگیریـم تـا پـس از شناسـایی نیازهـا ،فرصتهـا و
ظرفیتهـای هـر شهرسـتان تـا پایـان سـال نقشـه راه نیـز
تهیـه شـده و در سـه سـال باقیمانـده از دولـت عملیاتـی
شـود.
سـیدرضا فاطمی امیـن بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن برنامـه
میثـاق نامـه ای بـرای اقـدام و عمـل بهینـه در هـر
شهرسـتان خواهـد بـود افـزود :در کـوار نیـز بحـث
کوره هـای آجرپـزی ،ایجـاد صنایـع تبدیلـی و کمـک بـه
صـادرات شهرسـتان مـورد توجـه قرارخواهـد گرفـت تـا
شـاهد شـکوفایی دامـداری و کشـاورزی و صنایـع وابسـته
بـه آن باشـیم.
فاطمی امیـن بـا تاکیـد بـر لـزوم نظـارت بـر قیمـت ،مقدار
و کیفیـت در تجـارت گفـت :صـادرات این شهرسـتان باید
بـه صـورت اصولـی و حرفـه ای صـورت گیرد.
پیگیـری مشـکالت کامیـون داران ،کمـک بـه توسـعه
صنایـع تبدیلـی بـا توجـه بـه مزیتهـای شهرسـتان
بـه ویـژه در دو بخـش دامـداری و کشـاورزی از جملـه
دیگـر قولهـای وزیـر صمـت در جلسـه شـورای اداری
شهرسـتان کـوار بـود.
وزیـر صمـت درادامـه بـه بازدیـد از واحدهـای صنعتـی
شهرسـتانهای سروسـتان و خرامـه رفـت.

عزیزی نماینده مجلس:

نگاه به گردشگری باید فرصت محور باشد
ایرنـا :نایـب رییـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و
سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسلامی با تأکیـد
بـر نـگاه فرصـت محـور بـه گردشـگری گفـت :نـوع
نـگاه مـا بـه موضـوع گردشـگری و میـراث فرهنگـی
نـگاه ناقصـی اسـت و نبایـد بـه این حـوزه تهدیـد محور
نگریسـت.
ابراهیـم عزیـزی در دیدار با فعاالن گردشـگری فارس
افزود:بسـیاری از کشـورها بـا اسـتفاده از ظرفیتهای
انـدک خـود درآمدهـای سرشـاری را از راه گردشـگری
جـذب می کننـد در حالـی کـه کشـور مـا دارای
ظرفیت هـای بسـیاری در ایـن حـوزه اسـت.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای
اسلامی ادامه داد:نبایـد ایـن گونه فکر کنیـم که همه
مشـکالت گردشـگری را بایـد دولت حل کنـد در حالی
کـه خودمـان بایـد دسـت بـه کار شـده و بـا طرح هـای
خالقانـه و مردمـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای بومـی و
محلـی ایـن صنعـت را فعـال کـرد.
عزیـزی بـا تأکیـد بـر خلـق قانون هـای کاربـردی بـا
مشـارکت فعـاالن عرصـه گردشـگری گفـت :قانـون
گردشـگری از آسـمان بـه زمیـن نمی آیـد بلکـه
انسـان ها قانـون می نویسـند لـذا بایـد طرح هـا و
نظـرات کارشناسـی را تبدیـل بـه قانـون مناسـب کـرد.
او بـا انتقـاد از نـگاه ضعیـف بـه بحـث سـرمایه گذاری
ادامـه داد :تـا زمانـی کـه نگاهمـان را بـه سـرمایه
گـذاری و سـرمایه گـذار تغییـر ندهیـم ،مشـکالت

گردشـگری قابـل حـل نخواهـد بـود ضمـن اینکـه از
پراکندگـی و مـوازی کاری نیـز بایـد پرهیـز کـرد.
نماینـده شـیراز و زرقان در مجلس شـورای اسلامی بر
حمایـت بانک هـا از گردشـگری تاکیـد کـرد و گفت:بـا
قوانیـن و مدیـران کارآمـد می تـوان تـا حـد زیـادی
مشـکالت عرصـه گردشـگری را حـل کـرد کـه یـک
قسـمت آن در حـوزه اختیـارات مجلس و دولت اسـت.
هیأت امنای آثار تاریخی در استان شکل گیرد
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس شـورای اسلامی همچنین بـه بحـث اداره

اماکـن در خـارج از اسـتان اشـاره کـرد و بـا ناصحیـح
خوانـدن ایـن نـوع مدیریـت گفـت :هیـأت امنـای
اماکـن میراثی اسـتان فـارس در تهـران تصمیم گیری
می کننـد کـه از نظـر مـا ایـن وضعیـت هیـچ توجیهـی
نـدارد لـذا اصرار ما این اسـت کـه هیأت امنـا در داخل
اسـتان بایـد شـکل بگیـرد.
او افـزود :منابـع درآمـدی اماکـن میراثـی فـارس نیـز
بایـد بـه همیـن اسـتان برگـردد و اینکـه درآمـد و عواید
حاصـل از اماکـن گردشـگری فـارس بـه اسـتان های
دیگـر بـرود و هزینـه شـود ،قابـل قبول نیسـت کـه این
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موضـوع را بـا وزیـر سـابق در میـان گذاشـتیم.
توسعه بافت تاریخی واقع بینانه باشد
عزیـزی بـا بیـان اینکـه نـگاه دگـم و بسـته در حـوزه
گردشـگری جـواب نمی دهـد ،اشـاره ای نیـز بـه بافت
تاریخـی شـیراز کـرد و گفـت :اماکـن میراثـی مـا در
بافـت تاریخـی بـه عنـوان یک سـرمایه باید حفظ شـود
و در ایـن شـکی نیسـت امـا ایـن را هـم باید قبـول کرد
همـه بافـت و ابنیـه موجـود در آن را نمی تـوان میراثـی
دانسـت چراکـه حتـی مـردم سـاکن در ایـن بافت هـا
خودشـان نسـبت به مشـکالت و آسـیب های موجود،
معتـرض هسـتند و خواسـتار تعیین تکلیف کارشناسـی
ایـن امـر بـوده اند.
او بـا تاکیـد مجـدد بـر حفـظ اماکـن ارزشـمند میراثـی
افـزود :حـرف بنـده ایـن اسـت کـه بایـد بـا نـگاه واقـع
بینانـه و هوشـمندانه به توسـعه بافت تاریخـی بپردازیم
لـذا نبایـد تصمیمـات غیـر کارشناسـی و عجوالنـه در
ایـن عرصـه اتخـاذ کرد.
نماینده شـیراز و زرقان در مجلس شـورای اسلامی در
پایان خواسـتار ارائه پیشـنهادها ،طرح ها و بسـته های
کارشناسـی کارساز از سـوی فعاالن عرصه گردشگری
شـد و گفـت :در قالب طرح و الیحـه ،دولت و مجلس
می تواننـد در ایـن حـوزه اثرگـذار باشـند ضمـن اینکـه
مسـائل داخـل اسـتان را نیز بایـد با اسـتفاده از ظرفیت
دسـتگاه ها و شـورای شـهر و بخـش خصوصـی حـل
و فصـل کرد.

نوید راهاندازی ۲خط تولید کارخانه آزمایش مرودشت درپی
دستور رئیسجمهوری
رئیسجمهوری در بازدید سرزده از کارخانه تعطیل آزمایش مرودشت ...
دلنوشته

کاظم حسینی

به بهانه روز جهانی "نابینایان"
کاظـم حسـینی یکـی از همـکاران مجموعـه روابـط عمومی شـهرداری شـیراز در سـامانه مدیریت شـهری 137
شـیراز بـه مناسـب روز جهانـی نابینایـان ،دل نوشـته ای را بـا عنـوان «ادعایـی خامـوش؛ عملـی روشـن» تحریر
کـرده اسـت کـه بـا شـما شـهروندان درمیـان می گذاریم:
« 5سـال اسـت کـه در مجموعـه  137فعالیـت می کنـم؛ مجموعـه ای که از همه تـوان و ظرفیت بـرای خدمت
خالصانـه بهـره می بـرد .خدمتـی بـدون تظاهـر و نمایـش کـه گاهـی نیـز فرامـوش می شـود و مهجـور می ماند.
مـن یـاد گرفتـه ام وظیفـه را در هـر شـرایطی بـه بهترین شـکل انجام دهـم ،حتی اگر تلاش و اشـتیاقم دیده و
دانسـته نشـود .در کنـارم گروهـی هسـت کـه می توانم با مشـورت آنهـا بهترین و جدیدتریـن ابزارهـای ممکن را
مـورد اسـتفاده قـرار دهـم تـا از طریـق فرکانس هـای صدا که هر لحظه با سـرعت به گوشـم شـلیک می شـوند،
جـای خالـی تصاویـر را ُپـر کنـم .من نابینا هسـتم ،امـا از پشـت مردمک های تاریـک ،جهان را زیبـا می خواهم.
بنابرایـن بعـد از مـدت کوتاهـی جدیدترین نرم افزارهـای صفحه خوان و افزونه های الزم که در دسـته پیشـرفته
تریـن دسـتاوردهای تکنولـوژی نـرم افـزاری نابینایـان در سـطح جهـان قـرار دارنـد را بـه کار گرفتیـم .ایـن ابـزار
تمامی تصاویـر را بـدون وقفـه بـه صـورت صوتـی منتقـل و فرآینـد داده پـردازی را تبدیـل می کنند؛ درسـت مانند
فـردی کـه مانیتـور را می بینـد .امکاناتـی کـه در ایـران بی نظیر اسـت و فقط در کشـور های توسـعه یافتـه نمونه
مشـابه دارنـد .ایـن راز مـن و  137اسـت؛ رازی کـه شـاید مفیـد باشـد تـا نابینایـان دیگـر نیـز بتواننـد از آن ایـده
بردارنـد و تالش هایشـان را منسـجم و بـرای ابتـکار کنجـکاوی کننـد .ایـن توانایی در بسـیاری از نابینایان شـهر
و دیـار وجـود دارد و فقـط اعتمـاد و حمایـت مدیـران را می طلبـد که از ظرفیـت عظیم ایجاد شـده در فناوری روز
سـود برنـد .اسـتفاده از نـرم افزارهـای صفحـه خـوان و گفت و گو با دو شـهروند بـه صورت همزمـان ،همچنین
تایـپ همزمـان اطالعات ،دسـتمایه ای اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد».
شـایان ذکـر اسـت  ،آرش فـرج زاده قائـم مقـام شـهردار و حمیـد جورکش مدیـرکل ارتباطـات و امور بیـن الملل
شـهرداری شـیراز با حضور در سـامانه  137روز عصای سـفید را ارج نهاده و از خدمات مبتکرانه کاظم حسـینی
تقدیـر کردند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس:

تشکلهای دانشجویی ،دانشگاه ها را از نظر روحی و معنوی تغذیه کنند
عصرمردم:
مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس گفـت :تشـکل های دانشـجویی ،دانشـگاه ها و مجموعه هـای
دانشـجویی را از لحـاظ روحـی و معنـوی تغذیـه کنند.
سـعید یوسـفی در دوره توانمندسـازی علمدار ویژه مسـئوالن دفاتر و حوزه های بسـیج دانشـجویی اسـتان فارس
اظهـار داشـت :تشـکل های دانشـجویی ،دانشـگاه ها و مجموعه هـای دانشـجویی را از لحـاظ روحـی و معنـوی
تغذیـه کنند.
وی بـا بیـان اینکـه هـدف تحقیـق و آمـوزش بایـد تولیـد علـم باشـد افـزود :فقر علمـی ،فقـر صنعتی را بـه دنبال
دارد.
مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس ،یکـی از عوامـل اصلـی تحـول دانشـگاه ها و حرکـت به سـمت
دانشـگاه اسلامی را ایجاد جوشـش و تغییر از درون توسـط دانشجویان برشـمرد و تصریح کرد :بسیج دانشجویی
و دانشـجویان بسـیجی در این راسـتا رسـالتی تاریخی و نقشـی جدی دارند.
یوسـفی بـا بیـان اینکـه توان علمـی ورود به عرصه هـای مختلـف ،توانمندی در انجـام چرخه کامل حل مسـئله و
گسـتره مأموریتـی در سـطوح مختلـف جغرافیایـی از ویژگی های منحصر به فرد بسـیج دانشـجویی اسـت اضافه
کـرد :بـا توجـه به تنوع رشـته های دانشـگاهی ،بسـیج دانشـجویی می تواند در عرصه هـای موردنیـاز جامعه ورود
کنـد کـه عرصه هـای اقتصـادی ،معیشـتی ،سیاسـی ،حقوقـی ،فرهنگـی ،تربیتی ،فنی ،مهندسـی ،بهداشـت و
درمـان ،هنـر ،ادبیـات و ...برخی از آنها اسـت.
وی بیان داشـت :بهره مندی بسـیج دانشـجویی از ظرفیت بدنه متخصص در مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری
کـه عالقمنـد و مسـتعد ورود در حیطـه حـل علمی مسـائل جامعـه اسـت ،تـوان علمی ایـن تشـکل را دوچنـدان
می کنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،مأموریت هـای بسـیج دانشـجویی ،خالقیـت در فرهنـگ ،مخاطـب شناسـی ،مدیریت
در تشـکیالت ،مدیریـت زمـان ،مسـئله محـوری و اعتلای بسـیج ،شـاخصه های کار جهـادی ،جریان شناسـی
سیاسـی روز ،کارگاه تجربه نگاری و مسـئله شناسـی از جمله مباحث کالس ها و کارگاه های دوره توانمندسـازی
علمـدار بود.

رئیس دانسگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

اکثر جان باختگان کرونا واکسن نزده بودند
ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفت :طبـق آخرین گزارشهـا و آمارهـای کرونا در فارس ،بیشـتر
فوتیهـای ناشـی از ابتلا بـه کروناویروس در این اسـتان واکسـن نـزده بودند.
مهـرزاد لطفـی در چهارصـد و بیسـت و پنجمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز ضمـن تبریـک سـالروز آغـاز والیـت و امامـت امـام زمان(عـج) و روز جهانـی هوشـبری ،بر نقش
موثـر کادر هوشـبری در تیمهـای پزشـکی و نجـات جـان بیمـاران تاکیـد کـرد.
او افـزود :همـکاران گـروه هوشـبری ،در بخش حسـاس اتـاق عمل ،همـواره توانسـتهاند نقش تعییـن کنندهای
در موفقیـت رونـد درمـان و بازگشـت موفقیت آمیز سلامتی بـه بیماران ایفـا کنند.
لطفـی در ادامـه ایـن نشسـت بـا پیگیـری آخریـن وضعیـت کرونـا در اسـتان و تاکید بـر اهمیت گسـترش هر چه
سـریع تـر پوشـش واکسیناسـیون با هدف افزایـش ایمنی جامعـه در برابر این بیمـاری ،از جوانان بـه ویژه افرادی
کـه موعـد واکسـن آنـان فـرا رسـیده اما بـرای دریافت واکسـن علیـه کروناویـروس مراجعـه نکردهاند ،خواسـت تا
ضمـن رعایـت شـیوه نامههای بهداشـتی ،در راسـتای واکسـینه کردن خود و اطرافیان هرچه سـریع تـر به مراکز
واکسیناسـیون مراجعـه کـرده و مشـوق و الگوی سلامت برای دوسـتان و عزیزان خود باشـند.
رئیـس دانشـگاه بـا بیـان نقـش محـوری مشـارکت مـردم در برابر گسـترش ایـن بیمـاری در جامعه ،اظهـار کرد:
مشـارکت و حضـور فعـال مـردم در مراکز واکسیناسـیون ،مهمترین نـوع پایبندی به مسـوولیتی اجتماعی به ویژه
در روزهـای بحرانی کرونا اسـت.
او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه سـفر وزیـر بهداشـت و هیـأت همـراه بـه اسـتان فـارس و
بازدیدهای انجام شـده از مراکز واکسیناسـیون و بیمارسـتانها و همچنین بررسـی شـاخصهای اسـتان فارس
در بحـران کوویـد ،۱۹ابراز رضایت از عملکرد دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز را ثمره تالش شـبانه روزی مدافعان
سلامت دانست.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن ضمـن بررسـی رونـد نمونـه گیریهـای تشـخیصی در اسـتان،
میـزان مراجعـه بـه مراکـز  ۱۶سـاعته و رونـد بسـتری بیمـاران در بخشهـای عـادی و ویـژه بیمارسـتانهای
اسـتان؛ علـل جـان باختـن مبتالیان طـی دو روز اخیر و نمودارهـای مربوط بـه جانباختگان کووید ۱۹در اسـتان
و کشـور را مـورد پیگیـری قـرار داد.
روند پیشـبرد واکسیناسـیون در اسـتان ،وضعیت ابتال و رنگ بندی شـهرهای مختلف اسـتان و آخرین آمارهای
بهبـودی بیمـاران ،دیگر محورهای مورد بررسـی رئیس دانشـگاه در نشسـت امروز این سـتاد دانشـگاهی بود.

فرود پرندگان تشنه در آبشخور مرگ
ایرنا:سـاخت آبشـخور بـرای پرنـدگان و حیـات وحـش در مناطـق زیسـت محیطی اسـتان فارس اقدامـی در خور
تحسـین و سـتایش اسـت امـا شـوربختانه همین آبشـخورها در برخـی مناطق بـا فرصت طلبی شـکارچیان مجاز
و غیـر مجـاز بـه قـرارگاه مرگ و میعادگاه نابودی تبدیل شـده اسـت  ،موضوعـی که در اغلب آبشـخورهای فارس
بـه چشـم می آید.
شـاید بـاور کردنـی نباشـد کـه دسـته های صدتایـی و دویسـت تایـی از کبـک و تیهـو و هوبره و سـایر پرنـدگان که
بـرای خـوردن آب بـه آبشـخورها در مناطـق زیسـت محیطی فارس هجـوم می آورند در کسـری از ثانیـه با غرش
مرگبـار تفنگ هـای سـاچمه ای بـر زمیـن بریزنـد  ،آب خـورده و آب نخـورده بـه کام مرگ کشـیده می شـوند زیرا
ُ
پیـش از مراجعـه ایـن پرنـدگان بـه آبشـخورها  ،شـکارچیان بـا نفیـر مرگ در کمیـن آنان کچـه و کمینگاه سـاخته
اند.
شـکارچیان بـا علـم بـه اینکـه بـزودی دسـته های پرنـدگان کبـک و تیهـو از راه می رسـند در همـان نزدیکـی
آبشـخور و گاه درون قسـمت های خشـک آبشـخور کمیـن گاه می سـازند و بـه انتظـار می ماننـد  ،کبـک و تیهو و
قرقـاول تشـنه از راه می رسـد و بـا بـوی آب مسـت می شـود  ،بـال فـرو می بندد تـا دراین بزمـگاه منقار بـه آب زند
غافـل از آنکـه بـزودی َپـر در خـون خواهد کشـید.
براسـتی چـه کسـی درایـن میان مسـوول اسـت ؟ و چه کسـی می تواند ایـن معما را حـل کند که آبشـخورها برای
نجـات جـان پرنـدگان و حیـات وحـش بیشـتر موثرنـد یا ورطـه ای بـرای هالکت و نابـودی حیات وحش هسـتند
 ،آبشـخورهایی کـه بـا هـزاران زحمـت و بـا کولـه َبـری مصالح و سـنگ و آجـر زحمتکشـان و دوسـتداران محیط
زیسـت در ارتفاعـات سـخت گـذر سـاخته شـده امـا اینک بـه فریبگاه پرندگان تبدیل شـده اسـت.
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کودکان ناقل نوع عفونیتر کروناویروس هستند

مهــر :مطالعات نشــان میدهد از
نوزادان تازه متولد شــده تــا نوجوانان
مبتال بــه کووید ۱۹مــی توانند ناقل
میزان باالیی از ویروس باشــند و حتی
در صــورت عدم وجود عالئم ،آن را به
دیگران منتقــل کنند .این نتیجهگیری
از مطالعــه بر روی  ۱۱۰نفــر در رده
ســنی  ۲هفته تا  ۲۱ســال که تست
کروناویروسشــان مثبت بود ،حاصل
شد.
محققان دریافتند که نوزادان ،کــودکان و نوجوانان به یک اندازه قادر به حمل میزان باالی
ویروس زنده هستند و ویروس کووید را در ترشحات تنفسی خود تکثیر میکنند.
دکتر «الئل یونکر» ،متخصص ریه کودکان در بیمارســتان عمومی ماساچوســت ،میگوید:
«این سوال مطرح است که آیا بار ویروسی باال در کودکان با ویروس زنده ارتباط دارد یا خیر .ما
توانستیم یک پاسخ قطعی ارائه دهیم که این بارهای ویروسی زیاد ،عفونی هستند».
اینکه اکثر بچهها هیچ عالمتی ندارند یا فقط عالئم خفیف دارند ،این تصور اشــتباه را ایجاد
میکند که کمتر بیماری شــان عفونی اســت .با این حال ،این مطالعه نشان داد که بار ویروسی
جوانان در اوایل بیماری بیشترین بوده و هیچ تفاوتی با بزرگساالن نداشتند.
یونکر گفت« :یافتههای این مطالعه نشــان میدهد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشت
عمومی برای همه از جمله کودکان ،نوجوانان و بزرگســاالن الزم اســت تا ما را از این پاندمی
خارج کند».
بار ویروســی حمل شده توسط کودکان هیچ ارتباطی با شدت بیماری آنها ندارد ،اما محققان
در مورد اطرافیان این کودکان ابراز نگرانی میکنند.

تغییرات اقلیمی می تواند عامل بروز
افزایش نرخ چاقی باشد

مهر :به گفته محققان ،می توان چاقی و خطرات ناشــی از آن برای ســامت را به لیســت
طوالنی تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی اضافه کنید .در یک بررسی جدید ،محققان مرکز
سرطان فاکس چیس فیالدلفیا ارتباط بین تغییر آب و هوا و چاقی را ترسیم کردند.
از آنجا که دمای جهان در حال افزایش است ،افراد تحرک فیزیکی کمتری داشته و کمتر قادر
به چربی سوزی اضافی هستند ،از این رو در معرض ریسک باال اضافه وزن یا چاقی قرار دارند.
افراد چاق و دارای اضافه وزن معمو ًال از وســایل نقلیه با ســوختهای فسیلی نظیر اتومبیل
به جای پیاده روی یا دوچرخه سواری استفاده میکنند که میتواند منجر به انتشار بیشتر گازهای
گلخانــهای عامل تغییر آب و هوا شــود .یکی از پیامدهای چاقی و اضافه وزن برای ســامت،
افزایش ریسک ابتالء به سرطان است.
دکتر «کریستیان کوچ» سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید :چاقی با ریسک باال انواع
سرطانهای بدخیم نظیر سرطان سینه ،مری ،روده بزرگ ،کبد ،مثانه ،پانکراس (لوزالمعده) کلیه
و غده تیروئید همراه است.
دالیل متعددی وجود دارد که افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی بیشــتر در معرض ابتالء به
سرطان هستند ،از جمله افزایش سطح انسولین که میتواند آنها را در معرض خطر بیشتر سرطان
روده بزرگ ،کلیه ،پروستات و آندومتر قرار دهد .در زنان ،بافت چربی میتواند استروژن تولید کند
که میتواند احتمال ابتالء به سرطان آندومتر ،سینه و تخمدان را تقویت کند.

کاهش درد سزارین با اسانس پرتقال

باشــگاه خبرنگاران :پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شــاهرود با انجام یک مطالعه تاثیر
ماساژ پا با اسانس پرتقال را بر کاهش درد و اضطراب جراحی سزارین ،بررسی کردند ،کنترل درد
و اضطراب پس از عمل ،موضوع بسیار مهم در زنان تحت جراحی سزارین است .درد و اضطراب
منجر به افزایش طول مدت بستری در بیمارستان و خستگی و افسردگی مادر و همچنین تاخیر
در برقراری ارتباط مناسب مادرو نوزاد میشود.
با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشــگران دانشــگاه علوم پزشکی شاهرود با انجام یک
مطالعه ،تاثیر ماســاژ آروماتراپی با روغن اســانس پرتقال را بــر درد و اضطراب پس از جراحی
ســزارین مورد بررســی قرار دادند .برای این منظور تعداد  ۸۰نفــر از مادرانی که تحت جراحی
ســزارین قرار گرفته بودند به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (ماســاژ پا با روغن اســانس
پرتقال) و کنترل (ماســاژ پا بدون روغن اسانس پرتقال) تقسیم شدند .پژوهشگران میزان درد و
اضطراب آنها را در ســه زمان؛ قبل ،بالفاصله بعد و یک ســاعت پس از ماساژ پا ،با استفاده از
پرسشنامههای استاندارد اندازه گیری کردند.
نتایج این بررســی نشان داد که نمره درد و اضطراب هر دو گروه قبل از مداخله ،تفاوت قابل
توجهی نداشــت؛ اما بالفاصله پس از مداخله نمره درد و اضطراب در هر دو گروه در مقایســه با
قبل از مداخله کاهش یافته بود .درمورد درد این اختالف معنادار نبود؛ اما در گروه مداخله کاهش
بیشتری در نمره اضطراب مشاهده شد.
یک ســاعت پس از مداخله ،نمره اضطــراب گروه مداخله و کنترل؛ نســبت به مرحله اول
اندازه گیری؛ به ترتیــب کاهش و افزایش یافته بود .نمره درد و اضطراب گروه مداخله و کنترل
یک ســاعت پس از مداخله به طور معنیداری با یکدیگر متفاوت بودند به طوری که نمره گروه
مداخله به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود.
پژوهشــگران این تحقیق میگوینــد :کاهش درد و اضطراب زنان تحت جراحی ســزارین،
باعث افزایش کیفیت زندگی مادر و نوزاد و بهبود وضعیت عملکرد بدنی و کاهش مدت بستری
در بیمارســتان و افزایش رضایتمندی مادر میشــود .بر همین اســاس توصیه میکنند که در
مراقبتهای پس از عمل؛ روش ماساژ آروماتراپی با روغن اسانس پرتقال مورد توجه واقع شود.
نتایــج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررســی تاثیر ماســاژ پا با روغن اســانس پرتقال بر
نمره درد و اضطراب زنان تحت جراحی ســزارین» در پایگاه نتایج پژوهشهای سالمت کشور
منتشر شده و نســترن نوروزی ،فاطمه مبارکی ،علی عباسی ،رضا محمد پورهدکی ،سید محمد
میرحســینی ،محمد حسن بصیری نژاد؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در انجام آن
مشارکت داشتند.

 ۵۰درصد بازماندگان کرونا
درگیر سندرم «کووید طوالنی» می شوند

مهر :عالئم دراز مدت عفونت کروناویروس که به عنوان «کووید طوالنی» شناخته می شود،
بیش از نیمی از بازماندگان کووید  ۱۹را تحت تأثیر قرار می دهد.
تاکنون  ۲۳۶میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به کووید  ۱۹تشخیص داده شدهاند و بسیاری
از آنها به مدت شش ماه یا بیشتر با مشکالت جسمی و روانی طوالنی مدت روبرو بودهاند.
دکتر «پدی اســنتونگو» سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه پارک پنســیلوانیا ،در این باره
میگوید :مشکالت ناشی از بیماری کووید  ۱۹در بازماندگان زیاد است و در بین آنها ،اختالالت
سالمت روان بارزتر است.
محققان در این تحقیق ۵۷ ،مطالعه را بررسی کردند که شامل بیش از  ۲۵۰هزار بزرگسال و
کودک واکسینه نشده بود که از دسامبر  ۲۰۱۹تا مارس  ۲۰۲۱مبتال به کووید  ۱۹تشخیص داده
شــده بودند .اکثر آنها ( ۷۹درصد) در کشورهای با درآمد باال زندگی میکردند و درصد مشابهی
هم در بیمارستان بستری شده بودند.
بیمــاران در طول یک ماه (کوتاه مدت) ،دو تا پنج ماه (میان مدت) و شــش ماه یا بیشــتر
(بلندمــدت) پس از بهبــودی مورد ارزیابی قــرار گرفتند .در مجمــوع  ۵۰درصد دارای عالئم
طوالنی مدت بودند و نرخ آن از یک ماه تا شش ماه یا بیشتر پس از بیماری اولیه ،نسبت ًا ثابت بود.
بیش از نیمی از آنها کاهش وزن ،خســتگی ،تب یا درد داشتند .تقریب ًا از هر پنج نفر یک نفر
دچار بی تحرکی شــده بود .حدود یک چهارم آنها در زمینه تمرکز کردن مشکل داشتند .حدود
یک ســوم آنها با اختالالت اضطرابی فراگیر تشخیص داده شدند .شش نفر از هر  ۱۰نفر دارای
ناهنجاریهای تصویربرداری از قفســه ســینه بودند .بیش از یک چهارم آنها مشکالت تنفسی
داشتند و تقریب ًا از هر پنج نفر یک نفر دچار ریزش مو یا بثورات پوستی شده بود.
درد قفســه سینه و تپش قلب شایعترین عالئم مربوط به قلب بود و درد معده ،کم اشتهایی،
اسهال و استفراغ از جمله بیماریهای گوارشی شایع گزارش شده بود.
به گفته محققان ،واکسیناســیون بهترین راه برای جلوگیری از ابتالء به کووید  ۱۹و کاهش
احتمال ابتالء به سندرم کووید طوالنی حتی در صورت ابتالء به نوع شدید بیماری است.
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تبیان :ورزش یکی از ســالمترین عادتهاست و
مطمئن ًا شــما باید ورزش کنید .در واقع هیچ چیزی
بهتر از این نیست که مراقب سالمت جسم و روانتان
باشــید .گنجاندن ورزش در برنامهی روزانه نباید کار
خیلی ســختی باشــد ،ضمنا ورزش فوایدی دارد که
فعالیتهای بســیار کم دیگری دارای فواید مشابهی
با آن هســتند .ورزش یکی از مؤثرترین راهها برای
افزایش کالری سوزی است که به کنترل وزن کمک
کرده و جلوی خیلی از بیماریها را میگیرد.
همچنیــن ورزش کــردن تأثیــرات مثبتی روی
مهارتهای ذهنی و اســتقامت بدنیتــان دارد .به
عبارتی دیگر ورزش شما را کارآمدتر میکند.
همیشه توصیه میشــود هر روز ورزش کنید اما
زمانهایی وجــود دارد که نباید ورزش کنید .در این
موارد باید تحرک بدنی نداشــته باشید تا از خودتان
در برابــر هرگونــه واکنش منفــی محافظت کنید.
ضمنا زمانهایی نیز وجود دارند که باید با پزشکتان
مشورت کرده و متوجه شوید آیا ورزش کردن برایتان
خوب است یا نه.
ورزش کردن در شرایط زیر خوب نیست:
هنگامی که تب دارید
عفونتهــا اغلب با تب یا احســاس ناخوشــی
همراهند .این حالتها واکنش سیســتم ایمنی شما
نسبت به بعضی از ویروسها یا باکتریها هستند .در
این شرایط ،قدرت جسمی شما کاهش مییابد و این
زمانی اســت که ورزش کردن خیلی سخت میشود.
ضمنا وقتی تب دارید زمانی است که تمرین و ورزش
موقت ًا جلوی عملکرد سیســتم ایمنیتان را میگیرد.
بنابراین ورزش کــردن وقتی که این عالئم را دارید
خوب نیســت ،چون باعث میشــود انــرژی زیادی
مصرف کنید و بدنتان نتواند با عفونت مبارزه کند.
وقتی به اندازه کافی نخوابیدهاید
شــبها کمتــر از پنج ســاعت خوابیــدن برای
سالمتیتان مضر است .این کمبود خواب و استراحت،
عوارض بسیار بدی روی جسم و روانتان دارد .هر چند
خیلی از این عــوارض فوراً ظاهر نمیشــوند اما به
مرور زمان دچار اختالالتی خواهید شــد .کسر خواب
میتواند فوراً سیســتم ایمنیتــان را ضعیف کند و
عملکرد و قــدرت فیزیکیتان را نیز تحت تأثیر قرار
دهد .بنابراین اگر شــب قبل خوب نخوابیدهاید نباید
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چه زمانهایی نباید ورزش کنید؟

تمرینات ورزشی سنگین انجام دهید.
خواب بد شــبانه نه تنها عملکرد ورزشــیتان را
کاهش میدهد بلکه عواقب دیگری هم دارد؛ باعث
میشود خیلی زود خسته شوید ،تعادل خوبی نداشته
باشید و هماهنگی جســمی و ذهنیتان افت داشته
باشد.
زمانی که آسیب دیدهاید
آســیب عضله ،مفصل و اســتخوان ،آسیبهایی
هســتند که نیاز به مراقبت زیاد دارند تا ترمیم شوند
و هر اشتباهی میتواند منجر به عوارض جدی شود.
هــر چند خیلی از کارشناســان ،حرکات کمشــدت
ورزشی را به عنوان مکملی جهت ریکاوری و ترمیم
توصیه میکنند؛ اما بهترین کار این اســت که مدتی
اســتراحت کنید .حرکت دادن بافتهای آسیبدیده
میتواند التیام و ترمیم را غیرممکن نماید و در نتیجه
پروسهی درمان طوالنی و یا حتی اوضاع بدتر شود و
این نکتهی بسیار مهمی است که حتم ًا باید به خاطر
داشته باشید ،خصوص ًا اگر مشکالت زیر را دارید:
 .شکستگی استخوان

 .التهاب تاندون
 .رگ به رگ شدگی
 .کوفتگی و کبودی
 .زخم باز
هنگامی که التهاب گوارش دارید
اختالالت مربوط به سیستم گوارش میتوانند بر
عملکرد شــما حین ورزش اثر بگذارند .اگر ورزش و
تمرین کنید ممکن است دچار حالت تهوع یا اسهال
شوید و یا دیگر عالئم ناراحتکنندهای را تجربه کنید
که شــاید تصور نکنید به ورزش ربــط دارند .برای
برخی از مبتدیها این مشــکالت دلیلی برای توقف
ورزش نیستند ،اما همچنان مهم است که به بدنتان
فرصتی برای استراحت و بازیابی بدهید .تحرک زیاد
و از دســت دادن مایعات بدن میتواند عالئمتان را
بدتر کند.
وقتی سرما خوردهاید یا آنفلوآنزا دارید
بعضــی از حــرکات یــوگا و نرمشهای ســاده
میتوانند در کنترل عالئم ســرماخوردگی و آنفلوانزا
مفید باشــند .اما تمرینات ُپرشــدت مانند تمرینات
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هوازی میتوانند این عالئم را تشدید کنند ،حتی اگر
طول مدت ورزش و تمرینتان کوتاه باشد.
عــرق ریختن ،از دســت دادن آب بدن و عالئم
ســرماخوردگی ،واکنش سیســتم ایمنی را کاهش
میدهند و شما را مســتعد حمالت ویروسی خواهند
کرد.
زمانی کــه از یک بیمــاری مزمن رنج
میبرید
بیمارانی که تشــخیص داده شــده بیماریهای
مزمنی مانند ســرطان ،فشــارخون بــاال و یا دیابت
دارند ،باید در مورد ورزش کردن بسیار محتاط باشند.
این بیماریها و دیگر مشــکالت میتوانند عملکرد
مهمترین ارگانهای بــدن را تغییر دهند .به همین
دلیل ،اگر دچار بیماری مزمنی هستید مهم است که
پیش از شروع هر برنامه ورزشی با پزشکتان مشورت
کنید.
پزشــک متخصص میتوانــد راهنماییتان کند
چه برنامه ورزشــی کم شــدتی را در پیش بگیرید و
توصیه کند چه فعالیتهایی برای شما مناسب است.
شاید هم به شما توصیه کند تا تثبیت شدن وضعیت
بیماریتان صبر کنید.
وقتی بارهای ســنگینی را بلند یا جابجا
کردهاید
همیشه هم الزم نیست باشــگاه بروید تا ورزش
کنید .گاهی ممکن اســت فعالیتهایی انجام دهید
که حتی متوجه نشــوید چقــدر عضالتتان را به کار
گرفتهایــد .مث ً
ال جابجا کردن مبلمــان و بلند کردن
وســایل ســنگین میتواند شــامل حرکات فیزیکی
خاصی شود و عضالت زیادی را درگیر کند ،بنابراین
ورزش و تمرین ِ بیشتر بعد از این نوع فعالیتها وقتی
که به انجامشان عادت ندارید ،ریسک آسیب عضله را
افزایش خواهند داد .ضمنا انجام فعالیتهای سنگین
شــما را خســته میکنند و همان طور که گفتیم با
خستگی ورزش کردن خوب نیست.
در نهایت اینکه
هر چنــد ورزش و تحرک بدنی برای ســامتی
بســیار مفید است اما الزم است بدانید چه زمانهایی
نباید ورزش کنید .به عبارتی هر چند تأثیرات ورزش
تقریب ًا همیشــه مثبت است اما گاهی بدن شما برای
تحت فشار ورزش قرار گرفتن آماده نیست.

باشگاه خبرنگاران :رعایت بهداشت دست ،روشی
بسیار ســاده برای کاهش عفونت های بیمارستانی،
جلوگیری از گسترش مقاومت ضدمیکروبی و افزایش
ایمنی بیماران اســت .ضدعفونی کردن دست که به
صورت اسکراب دست یا مالش دست انجام می شود،
شــامل فرایند زدودن و کاهش باکتری های ساکن
پوســت دست اســت .برای رســیدن به این هدف،
امروزه استفاده از محلول های الکلی به طور گسترده
رایج شــده اســت ولی با وجود فواید بســیار زیادی
کــه ضدعفونی کننده های بر پایــه الکل دارند ،این
ترکیبات ممکن است معایبی نیز داشته باشند.
بر همین اســاس پژوهشــگران دانشــگاه علوم
پزشــکی ارومیه مطالعه ای را با هــدف تعیین مزایا
و معایب محلــول های ضدعفونی کننده دســت بر
پایه الکل طراحی کردند .ایــن مطالعه مروری نظام
مند در قالب سه مرحله جســتجوی متون ،ارزشیابی
مطالعات و تحلیل مطالعات انجام شد .تمام مطالعات
منتشــر شده در سال های  ۲۰۱۰تا  ۲۰۲۰که مرتبط
با ضدعفونی کننده های دســت بر پایــه الکل بودند،
مورد جستجو و بررسی قرار گرفتند .سپس داده های
مقاالتی کــه معیارهای ورود به مطالعه را داشــتند،

ضدعفونی کننده های الکلی
برای پوست مضر هستند؟

جمع آوری شــده و مــورد تحلیل قــرار گرفتند .در
جستجوی اولیه ۱۱۷ ،مقاله یافت شد که با ارزشیابی
صورت گرفته در نهایت  ۲۱مقاله که معیارهای مورد
نظر را داشتند ،وارد مطالعه شدند.
بــا مرور دقیــق مطالعات انتخاب شــده ،مزایای
محلول های ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل به
ترتیب در چهار دســته (اثر ضدعفونی کنندگی قابل
قبول ،تاثیر بهتر بر حذف آالینده ها در مقایسه با آب
و صابون و روش هــای ضدعفونی جراحی معمولی،
سهولت استفاده و عوارض سیستمی ناچیز) و معایب
آن ها در شش دســته (عدم کاربرد جهت ضدعفونی
کردن دست برای تمامی میکروب ها ،ایجاد عوارض
پوستی در استفاده مکرر ،اختالل در کارایی دستکش،
عــدم تحمل در برخــی از افراد ،احتمال اســتعمال
خوراکی و اشتعال پذیری) دسته بندی شدند.
با توجه به نتایج به دســت آمــده از این مطالعه
مروری ،پژوهشــگران استفاده از شوینده های بر پایه
الکل را برای اســتفاده روزمره افراد توصیه می کنند.
چــرا کــه ایــن عوامل ،بــر طیــف عظیمــی از
میکروارگانیســم ها تاثیــر گذاشــته و در اکثر اوقات
عوارض ناچیزی را از خود نشان داده اند.

باشــگاه خبرنگاران :گیاه شاه بلوط هندی درختی
با ارتفاع تا  ۲۵متر اســت که تاج گنبدی شکل دارد.
گلهای این گیاه خوشــهای ،ســفید و صورتیرنگ
هســتند و میوه آن ،خاردار ،سبز رنگ و سه وجهی با
دانههای قهوهای درخشان است.
موارد مصرف شــاه بلوط هندی که مــورد تأیید
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOقرار دارد براساس
دادههای بالینی شامل این موارد هستند :دانه گیاه به
صورت خوراکی در درمان اختالالت پاتولوژیک عروق
ســاق پا (نارســایی وریدی مزمن) مانند درد و حس

معجزه شاه بلوط در سالمت عروق

قابــض ،خلط آور و مقوی ،از جملــه خواص درمانی
شاه بلوط هندی عنوان شده است.
تحریک دســتگاه گوارش ،نفروپاتی سمی ،سمیت
کبدی ،خارش ،سرطان پوستی ،آنافیالکسی ،کرامپ
ســاق پا ،شــوک و تهوع ،خونریزی و کبودی شدید
(ناشــی از فعالیت ضدانعقادی آســکولین) ،اسپاسم
عضالنــی ،واکنشهای افزایش حساســیت ،خارش،
کهیر ،ســردرد و منگی ،از جمله اثرات جانبی مصرف
این گیاه (بدون مشــورت با پزشــک) عنوان شــده
است.

باشــگاه خبرنــگاران :تقریبا یک دهه اســت که
دانشــمندان میداننــد  HIVخــود را در ژنهــای
سلولهایی که پتانسیل ایجاد سرطان را دارند ،ادغام
میکند و هنگامی که این اتفاق در حیواناتی با ســایر
رتروویروسهــا رخ میدهد ،این حیوانات اغلب دچار
سرطان میشوند .اما به طور گیج کننده و خوشبختانه،
این امــر به طور منظم در افرادی که مبتال به HIV
هستند اتفاق نمیافتد.
تیمی تحت رهبری دانشــکده پزشــکی دانشگاه
پیتســبورگ و موسســه ملی ســرطان ( )NCIدر
 Science Advancesاعــام کردنــد که
متوجه شــدهاند چرا پزشــکان میزان باالیی از لنفوم
ســلول  - Tیا سرطان سیســتم ایمنی را در بیماران
مشاهده نمیکنند.
جان ملورز ،نویسنده ارشد که دارای کرسی وقفی
بــرای حذف جهانــی  HIVو ایدز در پیت اســت،
میگوید :به نظر میرســد ما برخی از رمز و رازهای
ایــن موضوع را توضیح دادیم که چرا  HIVبه ندرت
عامل مستقیم سرطان است .تحقیقات ما نشان داد که
برای ایجاد لنفوم در افراد مبتال به  HIVنیاز به یک
سری رویدادهای بسیار غیرمعمول شامل تغییرات در
 HIVو جهشهای اضافی در ژنهای انسانی است.
پزشکان همیشه باید بیماران خود را از نظر سرطان به
عنوان بخشی از مراقبتهای بهداشتی معمول غربال

ســنگینی ســاق پا ،کرامپهای عضالت پشت ساق
پا ،گزگز کردن و تورم ســاق پا کاربرد دارد .مصرف
ایــن گیاه به صورت موضعی نیز به درمان نارســایی
مزمــن وریدی ،رگ به رگ شــدن و کبودی کمک
میکند.
درمــان وریدهــای واریســی ،ادم (ورم) اعضای

تحتانــی ،هموروئید ،درمان بیمــاری کرونری قلب،
ترمبوفلبیت ســطحی ،ورم ناشــی از اختالل عروق
لنفــاوی ،تجمع خون در یک محــل ،صدمات حین
ورزش و ســایر ضربات ،کاهش خارش و ادم ســاق
پا ،درمان بزرگ شدن پروســتات ،زخمهای پوستی،
سرفه ،اسهال ،همچنین مسکن ،ضد انعقاد ،ضد تب،

حل معمای سرطانهای نادری که
 HIVمیتواند ایجاد میکند
کنند ،اما افراد مبتال به  HIVنباید از این بترســد که
به ناچار لنفوم ایجاد میکند.
هنگامی که  HIVوارد بدن میشــود ،سلولهای
 Tرا جســتجو میکند و توالی ژنتیکــی خود را که
« »provirusنامیده میشــود ،در  DNAسلول
قــرار میدهد؛ این به طور موثری ســلولهای  Tرا
که معموال بدن را در جســتجوی عوامل بیماری زای
خارجی گشــت میزنند ،ربــوده و در عوض به آنها
دستور میدهد  HIVبیشتری تولید کنند.
تحقیقات قبلی توســط تیمهــای  NCIو Pitt
نشــان داد پروویروس میتواند خود را در کد ژنتیکی
سلولهای  Tدر جایی قرار دهد که باعث میشود این
ســلولهای آلوده به کلونهای بزرگ و غیر سرطانی
خــود تبدیل شــوند و در برخی مــوارد ،این کلونها
میتوانند کامل باشند .پروویروسهای عفونی این گونه
کلونها « »repliclonesنامیده میشــوند ،زیرا
حامل یک پروویروس با قابلیت تکثیر هســتند .لزوما
هدف ویروس القای رشــد  repliclonesنیست.

این فقط نتیجه جایی اســت که پروویروس خود را در
کد ژنتیکی سلول  Tقرار داده است.
این اکتشــافات قبلی باعث ایجاد یک پارادوکس
شــد :اگر  HIVبتوانــد در انکوژنهای ســلول T
(ژنهــای دخیل در تقســیم ســلولی طبیعی که در
صورت جهش منجر به رشــد ســلولهای سرطانی
میشوند) ادغام شود ،آیا نباید باعث لنفوم نیز شود؟
برای پاســخ به این ســوال ،گــروه نمونههایی از
 ۱۳بیمــار مبتال بــه لنفوم  HIVدریافــت کردند و
ســه نمونه را انتخاب کردند که دارای ســطح باالیی
از ویروسهای  HIVبودند که نشــان میدهد این
ویروس ممکن است در تشکیل سرطان نقش داشته
باشد.
سپس آنها این نمونهها را بررسی کردند تا بدانند
پروویروس در کجای  DNAســلول  Tوارد شــده
اســت .این تجزیه و تحلیل دقیق نشان داد که وقتی
ویروس  HIVدر ژنی به نام  STAT۳یا STAT۳
و ژنــی دیگر به نام  LCKقــرار میگیرد ،میتواند

ســلولهای دارای این پروویروسها را وادار به تکثیر
ســلولی کند .با جهشهای غیر ویروســی اضافی در
ژنهای دیگر انســان ،این میتوانــد منجر به لنفوم
سلول  Tشود.
ملورس ،رئیــس بخش بیماریهــای عفونی در
 ،UPMCمیگویــد :ایــن یک فرآینــد پیچیده و
چندمرحلهای است که مستلزم اتفاقات نادر برای درج
در ژنهــای  STAT۳یــا  STAT۳و  LCKدر
نقطه مناسب است .من به عنوان یک پزشک اطمینان
میدهم که این اتفاقات نادر هستند .اگرچه ما باید از
احتمال ایجاد لنفوم توسط  HIVآگاه باشیم ،اما این
اتفاق آنقدر نادر است که هنوز جای نگرانی ندارد.
از آنجا که افراد مبتال به  HIVبه دلیل پیشــرفت
در زمینه دارویی و مراقبتهای بهداشتی عمر بیشتری
دارند ،ســالهای بیشــتری وجود دارد که جهش در
ژنهای میزبان تجمع مییابد .ملورس خاطرنشــان
کرد :هنگامی که این امر بــا اثرات پروویروسهایی
که قبال در آنکوژنها وارد شدهاند همراه شود ،فراوانی
لنفوم میتواند با گذشــت زمان افزایش یابد .تاکنون،
این مورد مشــاهده نشــده اســت .با این وجود ،تیم
تحقیق بر اهمیت مطالعات بیشتر برای ارزیابی نقشی
که داروهای  HIVدر پیشگیری از لنفومهای سلول
 Tایفا میکند ،همــراه با نظارت مداوم بر لنفومهای
سلول  Tدر افراد مبتال به  HIVتاکید کرد.
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نگرش مثبت به دوران سالمندی

بیتوته :هر کدام از مراحل زندگی انسان اهمیت خاص خودش را دارد و
باید به دید مثبت به این دوران نگاه کرد نه این که صرفا نسبت به یک سن
خاص نگرش مثبت داشته باشیم و دیدمان نسبت به باقی دوران منفی باشد.
نگرش ها به دوران سالمندی می تواند مثبت ،منفی یا خنثی باشد .دیدگاه
افراد به این دوران به تجربیات و اطالعاتی بستگی دارد که در طول زندگی
به دست آورده اند و معموال نگرشی است که در دوران کودکی و نوجوانی
شکل گرفته است.
تغییر دیدگاه به دوران سالمندی می تواند باعث کاهش استرس ،بهبود ایمنی
و کاهش بیماری های قلبی در سالمندان شود و باعث شود زندگی طوالنی تر
داشته باشد .مثبت اندیشی و داشتن نگرش مثبت یک انتخاب آگاهانه است
البته نمی توان گفت کار ساده ایست.
زندگی همیشه با مشکالت پی در پی ممکن است باعث شود مثبت اندیشی
کار سختی شود ولی موفقیت در هر کاری نیاز به تمرین و استمرار دارد
بنابراین همیشه باشد به دنبال روش هایی باشید که به شما کمک کند افکار
منفی را تغییر دهید.
چرا به سالمندی نگرش مثبتی نداریم؟
مطالعاتی که در سازمان جهانی بهداشت انجام شده نشان می دهد تفکرات
منفی که در رابطه با پیری در میان سالمندان گسترده است ،بر سالمت جسمی
و روانی آن ها تاثیر منفی می گذارد.
برخی از سالمندان این دوران را با روحیه خوب و هدفمند می گذرانند ولی اگر
ذهن افراد صرفا به کاستی ها ،نواقص ،بیماری ها و تحلیل رفتن قوای جسمی
در دوران سالمندی معطوف شود ،صرفا به نیازمند شدن و ناتوانی سالمندان
فکر می کنند .برای این افراد دوران پیری یک زمان ترسناک و پر از تنهایی
و ناتوانی است.
ولی اگر به ویژگی ها و تجربیات مفید سالمندان فکر کنید و شاهد کمک
آن ها به نسل های بعدی برای تربیت صحیح فرزندان باشید و یا شاهد اوقات
فراغت بیشتر آن ها باشید که زمان کافی برای رسیدگی به خودشان دارند،
می توانید ویژگی های مثبت این دوران را به چشم ببینید و نگرشی مثبت به
این افراد داشته باشید.
نگرش افراد به دوران سالمندی از طریق یادگیری مشاهده ای بوجود
می آید یعنی فرد با دیدن ،الگو برداری می کند .افراد ،نگرش دیگران به
سالمندان و نوع برخورد آن ها را مشاهده کرده و تمام اینها در ذهنشان منجر
به الگوبرداری می شود.
مثال زمانی که در وسایل نقلیه و معابر برای سالمندان حق تقدم قائل

می شوند ،در واقع نشان دهنده نگرش مثبت جوانان به دوران سالمندی است.
تکریم و احترام به دوران سالمندی باعث ایجاد نگرش مثبت افراد جامعه و
تقویت سالمت جسمی و روانی سالمندان خواهد شد.
حفظ سنت ها و پایبندی به ارزش های انسانی ارتباطی مستقیم با نگرش
مثبت به دوران سالمندی خواهد داشت.
چگونه به دوران سالمندی نگرش مثبت داشته باشیم؟
انتخاب سبک زندگی سالم و ایجاد تغییر بر توانایی ها در داشتن دوران
سالمندی سالم بسیار مهم و موثر است.

باشگاه خبرنگاران :نحوه برخورد با افراد پرتوقع زمانی پیچیدهتر میشود که
متوجه میشوید همیشه باید حامی آنان باشید .افراد متوقع از اطرافیان انتظار
دارند به هر شکل که میتوانند از آنها حمایت کنند .این در حالی است که
خودشان در کمتر موقعیتی از دیگران حمایت میکنند.
حقیقت این است که شاید افراد پرتوقع نمیتوانند مسئولیت زندگی و مشکالت
خود را به تنهایی بر عهده بگیرند ،اما این ناتوانی خود را به شکل انتظارات زیاد
و عصبی کننده بروز میدهند .برخی از افراد پله پله پرتوقع و طلبکار میشوند و
برخی هم ذاتا این ویژگی را دارند .گاهی اوقات هم افراد کاری انجام میدهند
که طرف مقابل پرتوقع میشود.
نحوه برخورد با افراد پرتوقع یکی از دغدغههای رایج بسیاری از مردم است.
انسانهایی که جامعه اطراف ما را تشکیل میدهند هر کدام ویژگیها و
رفتارهای خاصی دارند که گاهی این ویژگیها تعامل با آنان را دشوار میسازد.
وی ادامه داد :اگر در جایی احساس کردید که صرفا به خودتان توجه میکنید
بدون آن که طرف مقابل را در نظر بگیرید بدانید که متوقع هستید .بیش از
اندازه توجه کردن به خود ،داشتن غرور و تکبر ،وابستگی به طرف مقابل و
واقع بین نبودن از علتهای مهمی است که میتواند باعث متوقع شدن فرد از
دیگران شود .افرادی که بسیار پر توقع و طلبکار هستند ،چون در نیازهای خود
توجه و تمرکز دارند ،یک مقداری حس دلسوزی ،همدلی و همدردی در آنها
خیلی ضعیف است و خودشان محور همه چیز هستند.
این روانشناس تصریح کرد :نکته بسیار مهمی که در افراد طلبکار و پرتوقع
وجود دارد این است که خیلی درک درستی از واقعیت ندارند .برقراری با
این گونه افراد بسیار سخت است ،زیرا دائم عصبانی هستند یا مدام میرنجند.
بیشتر افراد متوقع هستند و مدام از دیگران انتظار دارند که حالشان را خوب
کنند و یا دیگران مسئول زندگی و یا حتی مسئول اشتباهاتشان باشند .این گونه
افراد مدام از دیگران ناراحت هستند.
افراد پرتوقع از آنجایی که دارای انرژی منفی هستند ،برای هر موضوعی

سالمندان در این دوران باید دارای استقالل مالی و توانایی جسمی باشند تا
بتوانند دوران خوبی را سپری کنند ولی متاسفانه سبک زندگی اشتباه و ضعف
قوای جسمی مانع از رضایت آن ها می شود.
نسبت با سالمندی تفکر مثبت داشته باشید
تحقیقات نشان داده است افرادی که در جوانی تفکر مثبتی نسبت به دوران
سالمندی دارند و از این دوران نمی ترسند با افزایش امید به زندگی می توانند
زندگی بهتر و طوالنی تری را تجربه کنند.
بر اساس مطالعات انجام شده تفکر مثبت می تواند باعث افزایش 15 – 5

نشانههای افراد پرتوقع و نحوه برخورد با آنها

شکایت میکنند و حرف و سخن و رفتار مثبتی برای جلب توجه و به دنبال
آن حمایت دیگران ندارند از سوی دیگران دیده نشده و مورد حمایت قرار
نمیگیرند.
افراد بایستی مد نظر داشته باشند از آنجایی که خود آنها انتظار حمایت و

درصدی طول عمر و ادامه زندگی بعد از  85سال و باالتر شود.
افرادی که چشم اندازی مثبت نسبت به دوران سالمندی دارند استرس
کمتری را تحمل می کنند و بنابراین بدنشان در برابر بیماری ها مقاوم تر
است و کمتر به بیماری های مزمن مبتال می شوند.
تغییر بینش
معموال جوامع جوانی را همراه با زیبایی و پیری را همراه با خستگی و
افسردگی می داند.
با افزایش سن ،تجربه افراد بیشتر شده و نگاهی متفاوت به زندگی پیدا
می کنند .یک انسان در سن پیری با رسیدن به بلوغ فکری زندگی را از
دریچه ای دیگر نگاه می کند و اولویت هایش در زندگی تغییر می کند بنابراین
از مسائل و موضوعاتی لذت می برد که شاید برای افراد کم سن و سال تر
خوشایند یا لذت بخش نباشد.
اگر بدانید که با داشتن یک سبک زندگی سالم می توانید سالمت و انرژی
خود را در دوران سالمندی حفظ کنید مسلما دیگر نگرانی ای در این زمینه
نخواهید داشت.
شما با رعایت یک سری اصول از دوران میان سالی می توانید مطمئن شوید
که دوران پیری سالمتی را سپری خواهید کرد و دچار ناتوانی نخواهید شد،
از جمله:
 ورزش منظم حفظ وزن سالم رژیم غذایی سالم و سرشار از مواد مغذی اجتناب از مصرف الکل و دخانیات وقت گذراندن با دوستان طبیعت گردی و مسافرت و داشتن تجربه های جدید سرگرم کنندهمثبت اندیشی را در خودتان افزایش دهید
سعی کنید وقت بیشتری را با افراد مثبت اندیش سپری کنید تا نشاط و شادی
بیشتری در زندگی تجربه کنید .سعی کنید رفت و آمد خود را با افرادی که
سطح انرژی شما را کاهش می دهند و منفی باف هستند به حداقل برسانید.
سعی کنید مراقبه مهربانی و احساسات مثبت داشته باشید .اگر چیزی را
چندین بار بگویید احتمال این که آن را باور کنید بیشتر است مثال جمالتی
را از قبیل این که من هر روز احساس آرامش بیشتری دارم ،یا می توانم هر
مشکلی را از سر راه بردارم ،هر روز با خودتان تکرار کنید.
روی جمالت مثبت ،همدلی و مهربانی تمرکز کنید و هر روز جمالتی در
این زمینه را به شکل مراقبه تکرار کنید تا نگرش مثبتتان افزایش پیدا کند.

تایید و تشویق از طرف اطرافیان را دارند اطرافیان نیز همین انتظار را از آنها
دارنداز جمله ویژگیهای آدمهای پرتوقع می توان به این موضوع نیز اشاره کرد
که آنها در برابر مشکالتی که با آن مواجه میشود هر کسی جز 2خودشان را
مقصر میدانند .از زندگی و روزگار گالیه میکنند.

هاشمی ادامه داد :افرادی که طلبکار هستند ،چون فکر میکنند ،دیگران حق
آنها را خورده اند و برایشان کم گذاشته اند مدام در حال عصبانیت هستند؛
و دیگران را همیشه مقصر زندگی و مشکالتشان میدانند ،حتی دیگران را
مسئول خودخواهیها و غم هایشان میدانند.
وی مطرح کرد :هیچ فردی مسئول احساسات خوب و یا بد ما در زندگی
نیست .تا زمانی که خودمان مسئولیت احساسات خود را نپذیریم ،داشتن توقع
از این که دیگری ما را درک کند و یا دیگری با ما راه بیاید ،باور و انتظار
اشتباهی است.
هاشمی بیان کرد :اگر دوست و یا آشنایی دارید که متوقع است سعی کنید از
او فاصله بگیرید .باید قاطعیت در برابر افراد طلبکار با یک مهارت بسیار مهمی
به نام مهارت نه گفتن داشته باشید .باید این افراد بتوانند در برابر خواستههای
فرد ،نه بگویند .افراد متوقع در برابر دیگران احساس گناه به وجود میآورند.
بهتر است با قاطعیت با افراد متوقع و طلبکار به گفتگو پرداخت و منظور از
گفتگو ،رفتار پرخاشگرانه نیست؛ و در برابر این گونه افراد نباید دلسوزی کرد.
شخصیت طلبکار یکی از شخصیتهای عصبی و سخت در روابط است ،یعنی
از آن دسته از افرادی است که برقراری و حفظ رابطه با او بسیار دشوار است.
این افراد غالبا پر از توقع ،خشم و رنجش هستند .آنها نهتنها به خود ،بلکه به
اطرافیان خود نیز با واکنشها و توقعاتشان آسیب میزنند.
افراد طلبکار بهجای همدلی ،دستگیری و درک دیگران دنبال مچگیری و
در بهترین حالت خود ،دلسوز هستند .شخصیت طلبکار همیشه توقع دارد که
منافعش تامین شود و اگر این منافع تامین نشود ،واکنشهای تندی به دیگران
نشان میدهد .مهارت همدلی و درک دیگران در او بسیار ضعیف است.
آدمهای پرتوقع شنوندههای خوبی نیستند ،آنها میتوانند ساعتها جهت
توجیه خواستههای خود برای شما سخنرانی کنند ،اما حاضر به شنیدن نظرات
و انتقادهای شما نمیباشند .آنچه فقط در ذهن دارند رسیدن به هدف خود
است.
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تماشاخانه
یکشنبه  25مهر 1400

درباره مسعود کیمیایی و آثارش بسیاری از
منتقدان و صاحبنظران سینمای ایران صدها
مقاله و صفحه نوشتهاند و جلسههای نقد و
بررسی فراوانی برگزار شده است که شاید به
شمارش نیاید .اما نکته قابل توجه و بررسی آن
است که باید دید این منتقدان و صاحب نظران با
چه خط هنری و فرهنگی و با چه نیت و اهدافی
این مقاله ها را قلم زده اند و آیا همگی حقیقت ًا از لحاظ دیدگاه هنری و
سینمایی پشتوانه علمی و فنی و صالحیت و شرایط مهم منتقد بودن و
حرفه ای تحلیل فیلم را داشته اند یا خیر؟!
آنچه در این مقوله واضح و پر اهمیت است اشتراک همگی این
منتقدان و صاحب نظران در ادای دین و حس وظیفه فرهنگی که به
مخاطبان سینما از یکسو و شناساندن بهتر بیان و مفاهیم آثار فیلمساز
مورد عالقه خود از بعد دیگر است و مهمتر از آن تاثیرپذیری مخاطبان و
دوستداران آثار این فیلمساز از این نقد و تحلیل ها است و نیز شناخت بیشتر
و بهتری که مخاطبان سینمایی ملی از دل این نقد و تحلیل ها با تکیه بر
شعور و آگاهی و شناخت فردی خود از هنر سینما به دست می آورند؛ بوده
است .خواه این نقدها مثبت باشد یا منفی...
با در نظر گرفتن اهمیت حوزه نقد و تحلیل در هنر سینما باید اشاره کرد
که وظیفه حقیقی یک منتقد و تحلیلگر آثار سینمایی ،یک وظیفه و ارتباط
دو سویه است .یعنی نخست منتقد باید حس وظیفه و ادای دین و تعهد
آگاهانه و تخصصی و قضاوت بی طرفانه نسبت به فیلم و فیلمساز مورد نقد
خود داشته باشد و دوم اینکه تعهد حرفه ای و اخالقی نسبت به مخاطبان
آثار سینمایی داشته باشد تا درنتیجه نقد و تحلیل ارائه شده کمکی برای
تولید آثار سینمایی بهتر و باکیفیتتر و نیز آگاهی بخش در جهت ارتقاء
سطح بینش همهجانبه مخاطبان سینمایی ملی باشد.
مسعود کیمیایی به عنوان کارگردان و فیلمسازی مولف همواره آثارش
را بر اساس یک باور انسانی و با دیدگاهی برگرفته از وضع انسان امروزی
تهیه کرده و میسازد و قهرمانان قصه هایش را به تغییر در شرایط اجتماعی
و زندگی خویش وادار می کند تا هویت حقیقی خویش را معنا بخشند.
این دیدگاه انسانی آگاهانه نگرشی است که از اولین فیلم او “قیصر”
و تا آخرین فیلمش ”خون شد“ هیچگونه انحرافی در آن دیده نمیشود.
کیمیایی با گذشت بیش از پنج دهه فعالیت فیلمسازی هنوز هم چون نگینی
ارزشمند بر انگشتری سینمای ملی بومی ایران می درخشند .وی در دوران
فیلمسازیش پس از ارائه هر فیلم ایستی منطقی می کند و با تامل و بررسی
تمامی قوت و ضعف های آثارش دیگر بار با انرژی مضاعف فیلمنامه ای
تازه را مینویسد و با پرداخت دلخواه و با دقت و چیدمان عوامل حرفه ای
پشت صحنه و جلو دوربین ،فیلمی با سبک سیاق سینمایی همیشگی اش
به سینمای ملی ارائه می کند .وی در طول دوران فعالیت سینمایی اش فراز
و نشیبهای زیادی را تجربه کرده است و همیشه با دریافت لزوم یک
بازنگری کلی و همه جانبه آثارش با دیدی باز انتقادهای احتمالی را بر
فیلم هایش می پذیرد و همیشه با نگه داشتن هسته اصلی دیدگاه اش که
به فیلم قیصر می رسد و گاه با حذف و تغییر مساله ،به شکلگیری فیلمش
دست میزند و با یک تحول خیره کننده و با زایشی نو و پویا و با زاویه دید
متفاوت به افق مسایل جامعه می نگرد و به سرنوشت نامقدس و نامحتوم
فاجعه در قبال یگانگی قهرمانانش دست پیدا میکند .برای اثبات این
نظریه درباره آثار کیمیایی می توان به فیلم ”جرم” اشاره کرد” .جرم” بیست
و هشتمین فیلم کیمیایی با عنوان بهترین فیلم در جشنواره بیست و نهم
فیلم فجر شناخته شد و این اتفاقی فرخنده و شایسته در کارنامه سینمایی
کیمیایی و نتیجه آن فیلم زیبا و قوی و با کیفیت برای سینمایی ملی ایران
بود .کیمیایی به عنوان یک سینماگر انسان گرا و برخالف بعضی از نشانه ها
و المان ها و ابزارهای خشن مورد استفاده در آثارش ،با نیتی و برخوردی
به شدت عاطفی و حسی در فیلم هایش ،همیشه بهترین را به بازنمایی
احساسات و تحرکات عاطفی قهرمان هایش داده است و به همین دلیل
همواره بازیگر را تا حد یکی شدن با شخصیت داستان فیلم پیش می راند.
وی در فیلم جرم برای خلق یک فضای پیش رونده ذاتی به سوی تراژدی
در زندگی شخصیت هایش فراتر از داستانی بر اساس و بنا شده بر پایه
اتفاق های فردی و خصوصی و زندگی خانوادگی قهرمانان همیشه تنهایش
گام برداشته و قهرمانی را با همه مشخصات همیشگی خلق کرده است؛
اما با این تفاوت که این بار طغیانش نه برای انتقام شخصی بلکه با پشت
سر گذاشتن تنهایی و شوربختی و آویزان بودن به قطار زندگی خودش را
در میانه مبارزهای ناخواسته و انسان سازی می بیند و با انتخابی درست به
سیل مبارزاتی می پیوندد که همگی جدا از هرگونه خودبینی و بدون در
نظر گرفتن هیچ منافع شخصی علیه ریشه ظلم قیام کرده اند .کیمیایی
در جرم موفق شده بود بدون لطمه زدن به روابط واقعی نهاد خانواده و در
کل با حفظ روابط و دوستی شخصیتهایش ،رضا سرچشمه قهرمان اصلی
در جرم را تبدیل به مفهوم آرمانی و حقیقی رفاقت سازد و برای رسیدن
به این هدف با پرداختن به تنهایی زندگی و رنجهای رضا در طول زندگی
گذشته اش آن را به سر دوراهی انتخاب خیر و شر یعنی دهنکجی به
دشمن و دوستی با دوست قرار میدهد.
فیلمنامه جرم بر اساس داستانی از سالهای قبل از انقالب شکل گرفته
و حال و هوای اجتماعی سیاسی داشت که زندگی قصه زندگی مرد تنها
و سرخورده ای از طبقه پایین جامعه آن روز را با قصه مبارزه و سرنوشت
عموم جامعه گره میزند.
بعد از ”جرم”” ،متروپل” یکی از جذابیت های سی و دومین جشنواره
فیلم فجر  ۹۲بودکه فیلمساز با توقفی سه ساله آخرین فیلمش را به
جشنواره و دوستداران آثارش تقدیم می کرد .این حضور در شرایطی اتفاق
افتاد که این کارگردان فیلمنامه های متعددی را آماده ساخت و پیشتولید
داشت اما هیچ کدام به سرانجام نرسیدند .نمایش “متروپل“ در جشنواره،
در ادامه همان نقدهای گذشته کلیشه ای که بر اساس آن منتقدان آثار
کیمیایی را طبقهبندی و جداسازی میکنند ،باعث شد همان منتقدان
همیشگی شخص ًا تقریب ًا همه نقدها و اشکاالتی را که به چند فیلم آخر
این فیلمساز وارد کرده بودند به متروپل هم وارد کنند .اما با توجه به اینکه
این کارگردان با سابقه و آثارش از نقطههای روشن و قصه هایشان ریشه
در فرهنگ اصیل بومی ایرانی دارد اساس ًا این نقدهای منفی جهت دار تا به
حال نتوانسته اند این فیلمساز را وادار به تغییر ذائقه هنری و فیلمسازی اش
کنند .در نتیجه هر بار که این کارگردان فیلمی را ساخته و به جشنواره و یا
به اکران عمومی رسانده؛ مخاطبان بسیاری را به سینماهای کشور کشانده
و به سهم خود روحی دوباره به اکران سینماها دمیده است.
مخاطبان سینمای ایران و منتقدان سینمایی ،مسعود کیمیایی را چه
بپسندند و یا نپسندند و یا حد وسطی برای فیلمهایش قائل باشند ،او
مخاطبان خود را دارد و آنچه مسلم است مخاطبان بسیاری از سینمای
ایران که دوستش دارند با فیلم هایش زندگی کردند و از آنها خاطره دارند
و به او و آثارش کمتر انتقاد دارند و نمی گویند چرا کیمیایی همچون
گذشتهاش فیلمهایی چون “قیصر”” ،گوزن ها“ و “سرب” نمی سازد و به
فیلم هایی چون ”رئیس”“ ،حکم”“ ،متروپل“ و ”خون شد” رسیده است.
آنهایی که فیلمهای کیمیایی را دوست دارند می دانند که همیشه او بدون
اهمیت دادن به نظر منتقدانش فیلم های مورد نظر خودش را میسازد و
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”خون شد”

تعهد به انسان و عدالت ،قهرمان آرمانی
فیلمساز تصویرگر قهرمان همیشگی اش

سعید بناکار

اعتنایی هم به روابط و جریان های روز سینمای ایران ندارد.
سینمای کیمیایی و فیلم هایش برای مخاطبان اش که با آنها زندگی
کردهاند سینمای قابل درک و مردمی و خودمانی است .فیلمهایی که اگر
هم نواقصی دارند؛ میشود با همه ساختار و اجزاء و المانهایش ارتباط حسی
برقرار کرد و همه شخصیت ها و نقش هایش را با خصوصیات خوب و
بد شناخت و در غم و رنج و تنهایی و مشکالت داشتن و نداشتن شان با
شریک شدن با آنها همزادپنداری کرد .مخاطبان و دوستداران فیلم های
کیمیایی همچنان از درون قصه های فیلمهایش پیام ها و مفاهیم و حرفها
را درک و جذب می کنند؛ چرا که تمام عناصر شکل دهنده ساختار قصه ها
و فیلم هایش همه ایرانی و خودمانی هستند.
کیمیایی در فیلم بعدی اش با فیلم “قاتل اهلی” با دگردیسی افکارش
قدم به حیطه و عرصه ای تازه از فیلمسازی گذاشته و از آن فضاهای
همیشگی و موضوع و مضمون های اجتماعی گذشته در فیلم هایش فراتر
رفته بود و در این شرایط اجتماعی و اقتصادی این دوران که خبرهای
جنجالی و متنوع در مورد اختالس از بانکها و دستگاهها و سازمانهای
دولتی ،کالهبرداری های کالن ،پولشویی ،دغل بازی ها و رانت شخصی و
گروهی و پول کثیف در فوتبال و ورزش و دیگر ناهنجاری های اقتصادی
و اجتماعی به گوش میرسد؛ پرداختن به چنین موضوع و مضمون هایی
برای فیلمساز و کارگردانی چون او شاید تازگی داشته باشد؛ اما از سویی

و کوبنده تر از آثار قبلی او به تصویر کشیده شده اند .حاال زورخانه تبدیل
شده به فضای خوفناکی با دهها قلیان که جماعتی معمو ًال جوان به جای
میل زنی و کباده کشی با کرکری خواندن و مسابقه برای فرستادن دودهایی
با طعم های مختلف به آسمان هستند!!
به قول فضلی(سعید آقاخانی) ،شخصیت اول فیلم“ ،کفن دزد از مرده
نمی ترسد” و حکایت آدم فروشانی که او طعم آنها را مثل زهر مار کبری
کشنده میداند؛ ناگفته نمی ماند .به دلیل همین دیالوگ های سنگین و
خشن ،جشنواره سی و هشتم تماشای این فیلم را برای کودکان زیر ۱۲
سال مجاز ندانست .این فیلم مخاطبان را به یاد ساختار آثار قدیمی کیمیایی
میاندازد؛ اما دیالوگهای این فیلم به شیوه روزگار امروزی خشن ،چرک،
تلخ و بی رحم هستند دقیقا همانند شخصیتهای رمان آخر این فیلمساز و
نویسنده .هر بار که این کارگردان فیلم می سازد و در جشنواره به نمایش
در می آید آنقدر حاشیهساز می شود که متاسفانه کیفیت و خوبی و یا بررسی
فیلم فراموش میشود؛ چرا که عدهای از جوانان جویای نام در عرصه نقد و
انتقاد و نیز برخی از سینماگران شاخصی که حاضرند به هر قیمتی در یکی
از فیلم های او بازی کنند! بر علیه فیلم او سخنپراکنی پراحساس می کنند.
نکته مهم این که چنین رویکردهای با افراط و تفریطی در واکنش و نقد
به آثار این کارگردان است .این در صورتی است که قضاوت قطعی در مورد
فیلمی از مسعود کیمیایی پس از نمایش در جشنواره از سوی هر کسی

این مهم یک ریسک بزرگ بوده است .کیمیایی در “قاتل اهلی“ حتی
نقش شخصیت اصلی قصه اش با بازی پرستویی را جایگزین نقشهای
قدیمی قهرمان فیلم هایش کرده و به همین دلیل در فیلم شخصیت و
ماجرای زندگی جالل سروش به صورت جایگزین شخصیت های شناخته
شده او ظاهر میشود؛ در واقع شخصیت خاص و تازه کیمیایی در قاتل
اهلی ،انسانی سالم و مومن است که به دلیل تهمت و افتراء از سوی
آدمهایی که خود فاسدند و خیانتکار سالها و ماهها و روزهای مسموم
و تلخ زندگیاش را میگذراند؛ آن هم در فضایی ناامیدکننده و تلخ و
خشم آلود که همه افراد خانواده اش را شامل می شود.
آنچه مسلم است اینکه در قاتل اهلی این کارگردان زاویه دیدش را
براساس دغدغه های گذشته اش تغییر داده و یا حداقل تعدیل کرده تا بتواند
نگاهی جامع تر و قابل لمس تر به جامعه امروزی و خصوصیات و اخالقیات
مردم این دوران داشته باشد .رویکردی که شاید توانسته باشد خط سیری
دیگر برای ادامه دوران فیلمسازی کیمیایی باشد.
قاتل اهلی را باید بازگشت کیمیایی به فیلم هایی با اشاره های سریع
به مسائل روز سیاسی دانست .فیلم هایی که مانند آثار دهه هفتاد کیمیایی
اشاره های ریز و درشت به مسائل روز بودند و قاتل اهلی از جنس این آثار
است .یک تریلر سیاسی با ساختار و ریتمی جذاب و قصهای که مابه ازاهای
بیرونی آن به طور گسترده در جامعه امروزی ما آشکار و پنهان وجود دارد.
“خون شد” آخرین فیلم کارنامه کیمیایی تجدید خاطره دوبارهای است
با تفسیرهای ماندگاری که از فیلمهای خوب مسعود کیمیایی در ذهن
مخاطبان سینمای ایران مانده است .دوستداران این فیلمساز کهنهکار
با دیدن فیلم آخرش “خون شد” در اکران عمومی و نمایش آنالین
تعجب خواهند کرد از دیدن اثری که کارگردان مورد عالقه شان در سن
 ۸۰سالگی با همان انرژی و وسواس و گرمایی ساخته که در جوانی
“قیصر”” ،گوزنها “ و ”رضا موتوری“ را ساخته بود؛ اما این بار عصبانی تر،
بغض آلود و معترض تر از گذشته .خون شد با فرصتی از بازیگرانی که
شاید خودشان هم تصور نمیکردند روزی نقش های اصلی فیلمی از این
کارگردان را بازی کنند .بازیگرانی چون سعید آقاخانی و سیامک انصاری
که سابقه حضور در آثار طنز را داشتند؛ اما بازی های جدی شان در دیگر
آثار معمو ًال به نتایج درخشانی رسیده است .به ویژه سعید آقاخانی که
با یکی از معدود نقش های جدی کارنامه سینمایی اش در ”خداحافظی
طوالنی” فرزاد موتمن سیمرغ بلورین بهترین بازیگر را هم از آن خود
کرد .هر قدر جلوی دوربین نام های تازه ای با این فیلمساز همکاری کردند
اما پشت دوربین وضعیت متفاوت بوده است .اسحاق خان زادی و علیرضا
زریندست از جمله همکاران کیمیایی بودهاند که معمو ًال از عوامل تولید و
مورد عالقه و کاربلد این فیلمساز هستند.
“خون شد” را میتوان کیمیایی ترین فیلم این کارگردان دانست؛ زیرا
که به لحاظ قصه ،بازیها ،ضرباهنگ و فضاسازی و صحنه آرایی خاطره
بسیاری از آثار گذشته او را به یاد میآورد و دوباره ذهن مخاطبانش را
به بازارچه همیشگی میبرد؛ تا با پهلوان خانهنشین شدهای که حاال جای
خان دایی را گرفته و قاتل خواهری که بعد از تجاوز سربه نیست شده و
داداش فرمونی که محیط تیمارستان را در جمع گروهی از دیوانگان به
زندگی در بازارچه ترجیح داده است؛ آشنا شود .تجاوز ،نامردی ،خانواده
از هم پاشیده ،اعتیاد ،فحشا ،دورویی در “خون شد” به شکلی پررنگتر

موضوعی پرخطر و پرچالش است!! چالش برانگیز برای اینکه مخالفان
فیلم های کیمیایی صرفا به استناد برخی از صحنههای درست پرداخت
نشده ،فیلم های او را میکوبند و صحنه های دیگر و کلیت فیلم را نادیده
می گیرند و همین نوع رویکرد غیر حرفهای باعث ایجاد این تصور میشود
که تمام فیلم های اخیر این فیلمساز در یک جایگاه و یک کیفیت قرار
دارند .این بحثها عمدت ًا بیمنطق و غیرحرفهای و بعض ًا از روی احساسات
هستند که فضای دو قطبی را به وجود میآورند.
اصو ًال نقد و تحلیل در مورد آثار هنری به ویژه فیلمها باید بر اساس
منطق حرفهای و فنی و تجربه در همان هنر باشد .آثار هنری و به ویژه
فیلم های یک هنرمند فیلمساز معمو ًال در یک قالب و ساختار و یک کیفیت
نمی گنجد به همین دلیل هر کدام در حد و اندازه خود آن فیلم باید مورد
بررسی و نقد و تحلیل قرار گیرد؛ اما اگر بخواهیم آثار یک فیلمساز را
به طور کلی و همه گیر در یک تحلیل کلی بررسی و نقد کنیم طبعا از اصول
حرفه ای نقد و تحلیل سینمایی و هنری به دور است.
اما واقعیت در مورد خون شد اگر بخواهیم نگاهی کلی و مقایسه با
دیگر آثار این فیلمساز داشته باشیم ،خون شد نه آنقدر مصیبت و فاجعه
است که مخالفان آثار این کارگردان ادعا کرده اند که با آثاری چون متروپل
مقایسه شود و نه آنقدر درخشان است که کنار آثار شاخص او قرار گیرد.
در هر صورت مسعود کیمیایی در سن  ۸۰سالگی همچنان فیلمسازی مهم
و تاثیرگذار است به همین دلیل حضور هر فیلم او در جشنواره و تولیدات
ساالنه سینمای ایران اتفاقی مهم برای مخاطبان سینمای ایران است.
خون شد روایتگر قصه مردی به نام فضلی با نقش آفرینی سعید آقاخانی
است که بعد از سالها از زندان آزاد شده و تصمیم می گیرد تا اوضاع زندگی
و خانواده اش را رو به راه کند و سر و سامانی ببخشد .نسرین مقانلو ،هومن
برق نورد ،سیامک انصاری و لیال زارع دیگر بازیگرانی هستند که در فیلم
خون شد جلوی دوربین علیرضا زرین دست رفته اند.
“ خون شد” سومین حضور کیمیایی در جشنواره پس از موفقیت ”جرم“
در سال  ۹۲است .خون شد اثری است که به دور از حواشی فیلم قبلی
این کارگردان یعنی “قاتل اهلی” ساخته شد و خود کیمیایی آن را به یک
“خانه قدیمی که همه چراغ ها خاموش شده و حاال کسی میخواهد آن را
روشن کند” تشبیه کرده است .خون شد را میتوان تندیس تمام قد دنیای
درونی کیمیایی خواند .جهانی اغراق آمیز چون همه فیلمها پر از احساسات
مناسبات و اجتماع انسانی .روایتی شبیه گونه که با فیلم “بیگانه بیا“ شروع
شده و تا هنوز هم ادامه دارد.
در آغاز فیلم از ظاهر فضلی سعید آقاخانی حدس آن که این بار قهرمان
جوان مرد و غیرتی قصه تازه کیمیایی چه کسی خواهد بود؛ کار دشواری
نیست .در ادامه و همان سکانس و دقایق ابتدایی فیلم دیالوگ های
فکر شده و عامیانه با کمی اغراق ،اغلب مخاطبان را راضی میکند که
تا پایان فیلم به تماشای آن بنشینند .طرفداران کیمیایی و منتقدان او
دیالوگ هایی را که بیشتر مونولوگ هستند تا گفت وگوهای کلیدی قصه
میان دو نقش را می شنوند و گویی شخصیت های قصه فارغ از آنچه
در صحنه رخ میدهد و باشخصیت مقابلشان سخن می گویند .میتوان
تالش این کارگردان کهنهکار برای به روز شدن با شرایط جامعه را تنها در
لباس ،اکسسوار صحنه ،لوکیشن و بخش فعلی متوجه شد؛ اما به همان
روایت  ۵۰ساله کیمیایی در قالب ها و موضوع های متفاوت در سینمای

ایران است .اینکه کارگردانی صاحب سبک بخواهد مولفه ها و امضای
شخصی خودش باشد موضوع قابل نقدی نیست؛ اما نباید انتظار داشت
که بیان اغراق آمیز آنچه را که واقعیت می دانیم برای مخاطب باورپذیر و
ملوس باشد .واکنش شخصیت های فیلم نسبت به رخدادها و آنچه به زبان
می آورند شاید تناسبی با وقایع جامعه امروزی ندارد و ورای قوانین روز
جامعه بودن آن چیزی است که در ”خون شد” میبینیم؛ اما با ارجاعیات
کیمیایی در دیگر آثارش برای رسیدن به عدالت همخوانی دارد .عدالتی
که قانونگذاران و سیاستمداران و مجریان آن قانون تحریف خاصی از آن
دارند که منجر به از بین رفتن حقوق برخی از انسان های جامعه میشود.
همان عدالتی که قهرمانان فیلم های کیمیایی برای رسیدن به آن مجبور
میشوند هم قانونگذار شوند و هم مجری قانون.
“خون شد” بر خالف برخی از ساخته های ضعیف تر کیمیایی در
سالهای اخیر از نظر کارگردانی و از نظر میزانسن و دکوپاژ اثری قابل
قبول است .اما شاید همچون دیگر فیلم های اخیرش از عدم پرداخت
برخی از شخصیت هایش لطمه خورده است .رفاقت ،ناموس ،غیرت،
عدالت ...سالهاست که سینمای مسعود کیمیایی با این کلیدواژه ها معنی
می شود حال آنکه اگر اینها باشد از پس مفهوم دیگری است که کمتر به
آن توجه میشود؛ ”خانواده” .انتقام قیصر قبل از اینکه از سر ناموس پرستی
باشد انتقام به خاطر خانوادهای است که از هم پاشیده است .فاطی ،مادر،
دایی و برادرش فرمون.
فضلی ”خون شد“ هم با چنین انگیزهای با دست گرفتن چاقو ضامن دار
انتقام خانواده از دست رفته اش را میگیرد .در سکانس افتتاحیه فیلم فضلی
قهرمان قصه در حالی که سایه لرزانش روی دیوار و کرکره مغازه های
بسته حرکت می کند مخاطب را به یاد قیصر می اندازد .در دل سیاهی شب
که وارد بازارچه می شود .قهرمان فیلم از این کوچه تاریک و غم گرفته
که از روزگار گذشته فقط جوی آبی که آب باران از آن در حال گذر است
به جای مانده؛ وارد خانه قدیمی می شود .فضا به شکلی است که گویی
گرد غم روی این خانه قدیمی پاشیده اند .نخستین خوشامدگویی به او از
طرف نامادری اش با این جمله آغاز میشود” :کاش نمی اومدی یا زودتر
می اومدی ”...با این دیالوگ درمییابیم که او سالهاست پا به خانه اش
نگذاشته و از آن دور بوده است و در نبود او حوادث تلخی بر ساکنان این
خانه گذشته است .خواهرها و برادرش هر کدام در شرایطی تلخ و ناهنجار از
این خانه دربهدر شدند و سند خانه که گنجینه خاطرههای تلخ و شیرین آن
بوده است ،در دست یک بساز بفروش فاسد در حال تبدیل شدن به بنایی
است که هیچ نشانه ای از روزگار خوش در کنار هم بودن آنها ندارد .فضلی
که معلوم نیست طی این سالها چرا از خانه دور بوده و چه ماجراهایی را
از سر گذرانده در مییابد که به خواهرش تجاوز شده و او از محله فراری
شده است .برادرش هم برای دور ماندن از این فضای کابوس وار خود را به
مجنونی زده و زندگی در تیمارستان روانی را به ماندن در بازارچهای با انواع
دوز کلک و نیرنگ ترجیح داده است .پدر که پهلوان محله بوده (مثل خان
دایی قیصر) با چهره غمزده و مغموم از پشت پنجره ورود فضلی را نظاره
میکند .در حوض خانه دو ماهی مرده به نشانه دو خواهر گمشده با وزش
باد روی آب تکان میخورند .فضلی متوجه میشود که حاال نه خبری از
برادرش مرتضی هست نه از خواهرانش فاطمه و شراره.
فیلم در لحظههایی مخاطبان را یاد قیصر ،گوزنها ،رضا موتوری و چند
فیلم دیگر مسعود کیمیایی میاندازد .در این وضعیت ناهنجار و تلخ فضلی
با چاقوی ضامن دار محله به محله به دنبال ردپایی از خواهران گم شده
و سند خانه قدیمی می گردد .حادثه پشت حادثه و خون پشت خون و...
خون شد بر خالف نظر برخی از منتقدان نابلد و مته روی خشخاش گذار
و چند بازیگر شناخته شده و به اصطالح خودشان سوپر استار ،هرچه که
نداشته باشد تثبیت گزاره قهرمان و قهرمان پروری در سینمای کیمیایی
در دوران معاصر سینمای ایران بدون قهرمان است .این فیلمساز که دهها
فیلم ساخته است به این متهم شده که قهرمانانش در دهههای  ۴۰و ۵۰
شمسی ماندهاند و رشد عملی و فکری نداشته اند .در خون شد حدیث نفس
جسورانه ای از قهرمان معاصر ارائه داده است آن هم با همان المانهای
همیشگی .پس از اتفاقهایی که به لحاظ کیفی برای قاتل اهلی رخ داد و
ایراداتی که به خون شد گرفته شد ،انتظاری کمتر از این فیلم نمیرفت؛
اما حاال خون شد حداقل بهترین فیلم یک دهه اخیر کارگردانش است که
توانسته خیلی از ایراداتی که به کلیشه ای بودن موضوع و مضمون ها و
قهرمانانش گرفته میشود را برطرف کند و قهرمان خون شد تا حد زیادی
فراتر از آن کلیشه هایی بوده است که برخی مدعی اش بوده اند.
نوع فرجامخواهی قهرمان داستان همان مولفههای انتزاعی سینمای
کیمیایی است که از دنیای فیلمساز برآمده است هرچند که شخصیت ها
حتی در ابتدایی ترین شکل ممکن شناخته نمی شوند و مثل همیشه چیز
زیادی از آنها نمی دانیم؛ اما به طرز وحشتناکی رفتارشان و دغدغههای
آنها را می فهمیم .جنس دغدغه مندی کاراکترها ،همان سینمای کیمیایی
است ،هرچند که آدمهای خون شد خیلی به آدم های بی پرواتر سینمای
کیمیایی شبیه نیستند .همچنین رابطههای این فیلم همچنان همان نقص
و آسیب های ساخته های اخیر این کارگردان را دارند .فردیت افراطی
قهرمان در این فیلم نیز دامن کیمیایی را گرفته است .فضلی چندان به
آدم ها و دیگر شخصیت های فیلم نزدیک نمی شود .همین دوری و عدم
ارتباط تقریب ًا سبب کمرنگ شدن برخی از پرداخت شخصیت ها شده است
و درباره آنها اطالعات چندانی به مخاطب نمی دهد .آن هم در فیلمی که
ناموس پرستانه است .اما دلیل غیبت چند ساله شخصیت اول فیلم و بعد
اصرار رفتنش در انتهای فیلم نیز مشخص نیست .یک جور فرافکنی اتفاق
میافتد که طی آن فردیت اصیل قهرمان دچار لطمه می شود .فیلم اگرچه
استقالل و صالبت قهرمانش را شکوهمند به تصویر کشیده است اما با
منفک کردن او از دنیای بیرونی و آدمهایش تلویح ًا اعتبار همان چارچوب
خانواده را محدود میکند.
کیمیایی در خون شد با بسط و گسترش چنین مفهومی از دنیای
دیگر آدمهایش کم گذاشته و به فضلی بخشیده و اضافه کرده است.
تمرکز بیش از اندازه بر روی دغدغه مندی جمعی فیلم است و قهرمان
تنها است .واکنش ها و ری اکشن های او به معنا و مثابه انتقام است و
نگاه مستقل فکری وی را دنبال نمیکند .با وجود به تمام این نقایص
“خون شد” آن محفل گرم همیشگی سینمای کیمیایی را گرم تر کرده
است .دنیای منحصر به فرد سینمای کیمیایی در این فیلم دیده میشود
و نطفه رقم خوردن حوادث بعدی در قصه از همان ابتدا به درستی بسته
شده است .بازی بازیگران در نقش های محوله شان به خصوص بازی های
سعید آقاخانی ،لیال زارع و سیامک صفری بسیار گرم و تاثیرگذار است.
فیلمبرداری علیرضا زرین دست هم با تمام ویژگی هایی که از او سراغ
داریم در لحظه هایی تالش کرده با نورپردازی و قاب بندی ها ما را به
یاد تصویرهای نعمت حقیقی و مازیار پرتو اندازد و خالصه اینکه مسعود
کیمیایی این کهنه کار ترین فیلمساز حال سینمای ایران در آخرین
فیلمش با عصبانیت هر چه تمام تر به سیم آخر زده ،چاقوی ضامن دار
همیشگی اش را در دست گرفته و طغیانی دوباره کرده است .چنین فیلمی
از کیمیایی نشان میدهد که او هم دلش از شرایط جامعه امروزی خیلی پر
و عصبانی است و قصد آن داشته که این عصبانیت را به فیلم و مخاطبان
سینمای ایران انتقال دهد.
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آگهی
یکشنبه  25مهر 1400
آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف
فرهنگیان فراشبند
جلســه ی مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده شــرکت تعاونی
مصرف فرهنگیان فراشبند(نوبت اول) رأس ساعت  15روز چهارشنبه
 1400/8/26در محل ســالن تاالر معلم فراشبند تشکیل می گردد .لذا
از اعضای محترم تعاونی دعوت می شود جهت اخذ تصمیم موضوعات
ذیل در محل مجمع حضور بهم رسانند.
توضیحــات -1 :داوطلبین عضویت در ســمت های هیــأت مدیره و
بازرســین موظفند حداکثر یک هفته از تاریخ انتشــار آگهی دعوت
تشکیل مجمع عمومی فرم و مدارک را به تعاونی تحویل دهند.
 -2هر یک از اعضای تعاونی می توانند با اســتفاده از حق رأی خود را
برای حضور و اعمال رأی در مجمع به یک عضو یا ســهامدار غیرعضو
و یا شــخص ثالث با وکالت واگذار نمایند چون تعاونی کمتر از  500نفر
عضو دارد هر شخص بیش از  2نفر حق رأی ندارد.
مدارک الزم برای ثبت نام هیأت مدیره و بازرسین:
کپی شناســنامه و کپی کارت ملی  -دو قطعه عکس  - 3×4کپی حکم
کارگزینی
دستور جلسه:
1قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرسین به مجمع عمومی2اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود و درآمد و تقسیم آنو پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل طبق اساسنامه
3تبیین خط مشی و برنامه تعاونی در سال 4004-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسین

آگهی تغییرات شرکت آریا سیگنال فارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1044و شناسه ملی 10530131093
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/11/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای سروش دستان کدملی 2297989334آقای محمد آمالی کدملی  2371912530آقای
رسول دســتان کد ملی  2372654918برای مدت دو سال
انتخاب شدند.
 خانــم زیبا نجفی کدملی  2360058274به ســمت بازرساصلی خانم نرگس قهرمانی قاسمی کدملی  2360098969به
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند.
 روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهی هایشرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی()1207950
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای محمــد رمضانی بــا تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140002156462000112دفترخانه  187شــیراز مدعی اســت که تعداد
یک جلد ســند مالکیت به پالک  8/17785واقع در بخش  3شــیراز
که ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  200مترمربع ذیل دفتر
 606صفحه  200و شــماره ثبت  103224به نــام آقای محمد رمضانی
ثبت و سند مالکیت شــماره چاپی  600614الف  85صادر شده که به
علت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و
ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/3876م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
روح اله دهقان
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اخطاریه
نظر به اینکه ششــدانگ پالک  3135واقع در نی ریز بخش  22فارس
موازی یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ در ذیل ثبت  2544صفحه
 595دفتر  23به نام وحید ثباتی ثبت و ســند جلدی  2/171017صادر و
تســلیم گردیده و موازی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ در ذیل
ثبــت  2544صفحه  598دفتر  23به نام مهشــید ثباتی ثبت و ســند
جلدی  2/171018صادر و تسلیم گردیده موازی یک و نیم دانگ مشاع
از ششــدانگ در ذیل ثبت  2544صفحه  1دفتر  24به نام ناهید ثباتی
ثبت و ســند جلدی  2/171019صادر و تســلیم گردیده و موازی یک و
نیم دانگ مشــاع از ششدانگ در ذیل ثبت  2544صفحه  4دفتر  24به
نام سعید ثباتی ثبت و ســند جلدی  2/171020صادر و تسلیم گردیده
اســت و به موجب آراء دادگاه انقالب اســامی ویژه اصل  49فارس
رأی به مصادره پالک موصوف و صدور ســند مالکیــت به نام بنیاد
شــهید و امور ایثارگران صادر و نامبرده اعالم نموده است که اسناد
مالکیت دفترچه ای فوق االشعار نزد نامبردگان می باشد و مطابق اظهار
نماینده دستگاه اخیراالشاره مالکین سابق مجهول المکان بوده و اطالعی
از اقامتگاه ایشان در دسترس نمی باشد لذا از طریق درج در روزنامه
کثیراالنتشار مراتب اخطار انجام می شود تا اسناد مالکیت فوق االشعار
را نامبــردگان ظرف مدت یک هفته از تاریــخ رؤیت این اخطاریه به
این اداره تحویل نمایید در غیــر این صورت برابر قوانین و مقررات و
بخشنامه های ثبتی اقدام خواهد شد.
/89م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

آگهی تغییرات شرکت تکوین پی پارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  23861و شناسه ملی 10530358277
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1400/07/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیــات مدیره عبارتنــد از آقای ســعید قیصریکدملــی  2291887556آقای مرتضی فخرپور 2300363038
کدملــی  2298751099آقای جعفر رحیمی به شــماره ملی
 2298848831برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 عبــاس قیصری کدملی  2291887564به ســمت بازرساصلی  ،خانم ســیما فخرپور کد ملی  2432142918به ســمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه کثیرالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهی هایشرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی()1207956
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پالک  2فرعی از  6237اصلی
واقع در نی ریز بخش  22فارس ملکی ورثه مرحوم امراله شاهسونی
باید تحدید شــود و برحســب تقاضای مالک که درخواست انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده اســت وقت تحدید حدود روز
چهارشنبه مورخ  1400/8/19تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح
در محل شروع و به عمل خواهد آمد .به وسیله این آگهی از متقاضی
مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
میگردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند.
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی به استناد ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا ســی روز پذیرفته
خواهد شد که بایستی کتب ًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض
حال دریافت نمایید ضمن ًا معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره
ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه
صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه
نماید در غیر این صورت ســند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد
شد.
 /3873م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

سال بیست و ششم شماره 7316

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی تغییرات شرکت آریا سیگنال فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1044و شناسه ملی 10530131093
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/11/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای رســول دستان کد ملی  2372654918به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آمالی کدملی  2371912530به سمتنایب رئیس هیات مدیره و آقای سروش دستان کدملی  2297989334به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قرارداهای شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء آقای سروش دستان همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()1207951
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی تغییرات شرکت سپهر الکترو جنوب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  11144و شناسه ملی 10530235682
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1400/06/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ســرمایه شــرکت ازمبلغ 200000000ریال به مبلغ 500000000ریال
منقســم به یکصد ســهم 5000000ریالی بانــام ازمحل آورده
نقدی به گواهی شــماره  14/4396/53مورخ  1400/6/18بانک
صادرات شعبه ســتارخان افزایش یافت دراین رابطه ماده5
اساســنامه مربوط به سرمایه اصالح شــددر نتیجه افزایش
سرمایه سهام هریک ازسهامداران بشرح زیر تغیر یافت
شناسه آگهی()1207962
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت عرشیا گستر داراب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  842و شناسه ملی 10861780207
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1400/06/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 موارد ذیل به موضوع شــرکت الحاق یافت و ماده مربوطهدر اساســنامه اصالح گردید :رشته تاسیســات و تجهیزات:
دربرگیرنده امــور پیمانکاری مربوط به خطــوط انتقال آب،
نفت و گاز (بجز اکتشاف ،استخراج و بهره برداری) تاسیسات
میکانیکی ،هیدرومیکانیکی ،تاسیسات و امور رفاهی ساختمان،
سیســتمهای ســرد کننده و گرم کننده ابنیــه ،تهیه و نصب
تجهیــزات برق ،آب ،گاز (بجز اکتشــاف ،اســتخراج و بهره
برداری) و فاضالب و انتقال زباله ،وســایل انتقال (آسانسور،
پله برقی و انواع باالبرها) ،سیســتمهای خبر و هشدار دهنده،
سیستمهای آشپزخانه ،سلف سرویس و رختشوئی ،پیمانکاری
سیستمهای ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمانها و تجهیزات
مربوط به آن و ماده مربوطه اساســنامه به شرح فوق اصالح
گردید.
شناسه آگهی()1207949
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت با مســئولیت محدود عمران راه سازان هدف درتاریخ
 1400/06/28به شماره ثبت  541به شناسه ملی  14010283440ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شــخصیت حقوقی  :پیمانکاری عمرانی
خدمات راه وترابری وتامین ماشین آالت حمل ونقل سبک وسنگین برای
شرکتها و ســازمانها .فنی و تاسیساتی و نقاشی و رنگ آمیزی ساختمانها،
بنایی ،محوطه ســازی ،و خدمات عمومی ،خدمات و تاسیسات آب وگاز
و برق،کشــاورزی،آبیاری و زهکشــی ،تهیه و طبخ غذا برای شــرکتها و
موسسات و سازمانها ،محوطه سازی(خاکبرداری ،خاکریزی ،فنس کشی
لبه گذاری ،جدول کشی و کانال کنی آب و برق و گاز کوچه ها و خیابانها و
معابر عمومی و پارکهای شهری و روستایی) زهکشی ،راهسازی ،اسفالت
کاری ،تسطیح اراضی ،شرکت در مناقصات شهرداریها  - 2انجام امورات
و خدمات و تنظیفات شــهری و روســتایی درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان فارس  ،شهرســتان کوار  ،بخش طسوج  ،دهستان
فتح آباد  ،آبادی نمایندگی ســایپادیزل ،محله ندارد  ،جاده شیراز کوار ،
جاده طسوج  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7168118638
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  70,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم ســعیده میرزائی بورکی
به شــماره ملی  6830001791دارنده  20000000ریال ســهم الشرکه آقای
رسول میرزائی بورکی به شــماره ملی  6839963489دارنده 50000000
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم سعیده میرزائی بورکی به
شماره ملی  6830001791و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای رسول میرزائی بورکی به شماره ملی  6839963489و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل رســول میرزائی بورکی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشــار عصر مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی()1207965
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوار

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی ســعادتمند دارای شناسنامه شــماره 2529828075
به شــرح دادخواست به کالســه  400/176ک ش ایج از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان همت مقدم پور به شــماره شناســنامه  1440در تاریخ
 1399/8/7در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2ذبیح اله سعادتمند فرزند همت به شماره شناسنامه 167
 -3جواد سعادتمند فرزند همت به شماره سناسنامه 168
 -4نعمت اله سعادتمند فرزند همت به شماره شناسنامه 279
 -5حجت اله سعادتمند فرزند همت به شماره شناسنامه 349
 -6هادی ســعادتمند فرزند همت به شماره شناسنامه ( 27پسران
متوفی)
 -7زینت سعادتمند فرزند همت به شماره شناسنامه 280
 -8لیال سعادتمند فرزند همت به شماره شناسنامه 410
 -9ســلیمه ســعادتمند فرزند همت به شــماره شناسنامه 54204
(دختران متوفی)
 -10گل بس شــکوهی فرزند غالمعلی به شــماره شناسنامه 13328
(همسر متفوی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /835م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی

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  140060311034004594مورخ  1400/6/18هیأت 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 آقــای داود رجبیان فرزند
محمدرضا به شماره شناســنامه  2280458731صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  250مترمربع پالک  1266فرعی
از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی
واقع در بخش  4شــیراز انتقال ملک از مالکین رســمی اکبر و حسن و
غالمحســین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک و اقدس الملوک ورثه
ابوالقاســم پایدار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ 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 اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3852م 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  140060311035002181مــورخ  1400/5/17موضوع
پرونده کالسه شماره  1398114411035000044هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا معصومی به شماره شناسنامه 1333
کدملی  2490491911صادره از داراب فرزند قدرت اهلل در ششدانگ
یک قطعه باغچه محصور و بنای احداثی به مساحت  998مترمربع به
پالک  8/41938مفروز و مجزی شــده از پالک  8/17واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
شــرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری شــیراز 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 اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3844م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035001594مــورخ  1400/3/25موضوع
پرونده کالسه شــماره  1399114411035000422هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای ذوالفقار حیدری به شــماره شناسنامه 15827
کدملی  2291479571صادره از شیراز فرزند جواد در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  100مترمربع به پالک  8/41859مفروز و مجزی شده
از پالک  8/1193واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رسمی آقای ســید فتحعلی جعفری فرزند اسحق
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3849م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034004585مورخ  1400/6/18هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســلطنت بامداد فرزند
غالمحسین به شماره شناسنامه  91465صادره از شیراز در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مســاحت  210مترمربع پــاک  4616فرعی از
 2071اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  38فرعی از  2071اصلی
واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و
اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به واسطه اجاره نامه اداری محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
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 اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3850م 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  140060311034004601مــورخ  1400/6/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحســین طاهری
نژاد فرزند غالمعباس به شــماره شناسنامه  11656صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  171/16مترمربع پالک
 5425فرعی از  2075اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از
 2075اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای
کریم شــهریاری محرز گردیده اســت .لذا به منظــور 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 اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3848م 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  140060311034004631مورخ  1400/6/21هیأت 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 اســفندیار یزدانی فرزند
لهراســب به شماره شناســنامه  2420114736صادره از مرودشت
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  87/24مترمربع پالک 5468
فرعــی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1706فرعی از
 2086اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای
خسرو امیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3847م 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  140060311034004587مــورخ  1400/6/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای محمدعلی پرویزی فرزند
آهن به شماره شناســنامه  1609صادره از آبادان در ششدانگ یکباب
خانــه به مســاحت  217/20مترمربع پالک  4617فرعــی از  2071اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعــی از  2071اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی آقای حبیب شریفی شریف آبادی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25 :
/3851م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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۱۸۱فوتی فوتی جدید کرونا
 ۷۵۱۵ابتالی جدید

بنابر اعالم وزارت بهداشت در در طول  ۲۴ساعت
متاســفانه  ۱۸۱بیمــار کوویــد ۱۹در کشــور
به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۳هزار و

 ۸۷۶نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،از روز جمعه تا
دیروز  ۲۴مهرماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای

قطعی تشــخیصی ۷ ،هــزار و  ۵۱۵بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که یک
هزار و  ۱۹۷نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۷۳هزار و  ۴۱۹نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۵میلیــون و  ۳۰۹هزار
و  ۹۹۲نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۴هزار و  ۸۴۰نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۳میلیون و  ۸۹۸هزار و  ۹۷۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۹شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۱۰۶ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۰۵شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

زلزله  ۵.۱ریشتری در استان کرمان

ایســنا :بعدازظهر دیروز زمین لــرزه ای به
بزرگی  ۵.۱ریشتر کرمان را لرزاند.
مجیــد ســعیدی مدیرکل مدیریــت بحران
استانداری کرمان در تازه ترین اظهارنظر درباره
زلزله بعــد از ظهر دیروز در اســتان کرمان در
گفتوگو با ایســنا عنوان کرد :تیم های ارزیاب
دســتگاه های اجرایی مستقر در شهرستان زرند
به منطقه زلزله زده اعزام شده اند.
وی بیــان کرد :بــا توجه به مقاوم ســازی
واحدهــای مســکونی در ســال هــای اخیر
خوشــبختانه این زلزله خســارت زیادی در پی
نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان
ادامه داد :طبق گزارشات تاکنون فقط در شهرک
طالقانی و روستای باب تنگل که نزدیک به مرکز
زلزله تعدادی از خانه های خشــت و گلی دچار
ترک خوردگی و همچنین شیشه های برخی از
منازل شکسته است.
همچنین ســیدمحمد صابری مدیر اورژانس
کرمــان در واکنش به اعالم خبــری مبنی بر

مصدومیت چند نفر در زلزله گفت :تاکنون هیچ
تماســی با  115مبنی بر مصدومیت در منطقه
زلزله نداشتیم.
وی افزود :همچنین براســاس بررسی های
انجام شده ،هیچ مصدومی به مراکز بهداشتی و
درمانی مراجعه نکرده است.
مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان
کرمان در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد :مرکز
زمین لرزه  ۵.۱ریشتری بعداز ظهر دیروز منطقه
باب تنگل و معدن جالل آباد زرند بوده اســت.
وی بــا بیان اینکه این زلزله در مرکز اســتان
کرمان و شهرستان های زرند و راور نیز احساس
شد ،افزود :نیروهای ارزیاب به منطقه اعزام شده
و در حال بررسی اوضاع هستند.
ســیدمحمد صابری مدیــر اورژانس کرمان
نیز در گفت و گو با خبرنگار ایســنا از اعزام پنج
تیم فوریت  های پزشــکی بــه منطقه زلزله زده
یزدانشهر زرند خبر داد و گفت :تاکنون گزارشی
مبنی بر خسارت جانی نداشته ایم.
رضــا فالح مدیرعامــل جمعیت هالل احمر

استان کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایسنا
بیان کرد :در پی وقوع زمین لرزه  ۵.۱ریشتری،
تیم  هــای ارزیاب هالل احمر بــه منطقه اعزام
شده اند .تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی
نداشــته ایم و تیم های ارزیاب در حال بررسی
خسارات مالی هستند.
بنا به اعالم اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای اســتان کرمان ،الین کندرو در گردنه
ده علیرضــا در محور زرند  -راور به علت وقوع
زمین لــرزه  5.1ریشــتری و ریزش ترانشــه
در منطقه کوهســتانی مســدود شــده اســت.
بنابراین گزارش ،راهداران در حال بازگشــایی
محور هستند.
به گزارش ایسنا ،ساعت  ۱۵:۱۶دقیقه دیروز
 ۲۴مهرماه زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۱ریشتر
حوالی یزدانشــهر در استان کرمان را لرزاند .این
زمین لرزه که در مرکز اســتان نیز احساس شد،
در عمق  ۱۰کیلومتری زمین رخ داده است .این
زلزله در  ۱۵کیلومتری یزدانشهر ۱۶ ،کیلومتری
زرند و  ۹۱کیلومتری کرمان رخ داده است.

بین الملل

کشف و ضبط محموله حاوی  ۴۵۰کیلو هروئین
در ملبورن

مقامات استرالیایی با اعالم خبر توقیف  ۴۵۰کیلوگرم هروئین موجود در
یک کانتینر حمل و نقل در شــهر ملبورن این کشور ،اظهار کردند که این
توقیف بزرگترین کشف این ماده مخدر در خشکی در این کشور بوده است.
به گزارش ایسنا ،جعبه های حاوی هروئین که ارزش فروش غیر قانونی
آن  ۱۴۰میلیون دالر تخمین زده می شــود در داخــل یک کانتینر حامل
کاشی های سرامیکی که در  ۲۹سپتامبر سال جاری ( )۲۰۲۱از مالزی وارد
استرالیا شده بود ،شناسایی شده اند.
بر اساس گزارش ها ،یک مرد مالزیایی در این رابطه متهم شناخته شده
و در بازداشت به سر می برد.
پس از آنکه افسران نیروی مرزی استرالیا عالمت مشخص قرمز هروئین
را روی جعبه ها تشخیص دادند به بازرسان پلیس فدرال استرالیا ()AFP
هشدار داده شد که  ۱۲۹۰بســته ماده مخدر هروئین در این کانتینر وجود
دارد .بعد از خارج کردن بسته ها و آزمایش ماده موجود در آنها مشخص شد
که این ماده ،هروئین اســت و پس از آن ،مأموران کانتینر و باقی محتویات
توالمارین استرالیا منتقل کردند.
آن را به یک منطقه صنعتی در شهر
ِ
مقامــات پلیس محلی ادعا می کنند که این مــرد مالزیایی جعبه ها را
جمع آوری و قبل از دستگیری در  ۱۳اکتبر به یک انبار در شهر پاسکو وال
جنوبی در استرالیا منتقل کرده است.
وی متهم به وارد کردن مقدار تجاری مواد مخدر است که این اتهامات
حداکثر مجازات حبس ابد را برای وی در پی دارد.
کریسی بارت ،سرپرست کمیسر پلیس فدرال استرالیا گفت :این محموله
هروئین از مالزی وارد استرالیا شده است اما ما هنوز در حال تحقیق درباره
منشأ اصلی این ماده مخدر هستیم.
به گزارش ایســنا بــه نقل از ای بی ســی ،این مــرد مالزیایی که در
 ۱۴اکتبر متهم پرونده کشف این  ۴۵۰کیلوگرم هروئین شده بود ،روز جمعه
در دادگاه جنایی ملبورن حضور یافت و قرار اســت مجددا در ژانویه ۲۰۲۲
نیز در دادگاه حضور پیدا کند.

آتش سوزی در یک مرکز تجاری در باکو

یک مرکز تجاری در باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان طعمه آتش شد.
به گزارش ایســنا ،رسانه های محلی از وقوع آتش سوزی در یک مرکز
تجاری در منطقه نریمانف در باکو خبر دادند.
به دنبــال وقوع این حادثه یکی از ورودی های ایســتگاه مترو نریمان
نریمانف نیز به دالیل امنیتی بسته شد.
همچنین به دنبال این آتش سوزی چندین ساختمان مسکونی تخلیه و
تعدادی خودروی آتش نشانی به محل اعزام شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از  ،report.azجزئیات بیشتری از این حادثه
منتشر نشده است.

آتشسوزی بزرگ در یک مجتمع تجاری
در اراضی اشغالی

منابــع عبریزبان گزارش دادند که در یک مجتمع تجاری در شــمال
فلسطین اشغالی آتش بزرگی شعلهور شده و نیروهای امدادی صدها نفر را
از ساختمان تخلیه کردهاند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع عبریزبان ،بعدازظهر

دیروز (شنبه) ،از وقوع یک آتشســوزی بزرگ در یک مجتمع تجاری در
شهر «قلنسوه» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
بر اســاس گزارش روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارانوت» صدها نفر
از این مجتمع تجاری « »z centerتخلیه شــدهاند و چندین خودروی
آتشنشانی به محل اعزام شدهاند.
بر اســاس گزارش یدیعوت آحارانوت ،در پی این آتشسوزی ،نیروهای
آتشنشانی اعالم کردهاند که دود شدیدی تمام منطقه را فراگرفته است.
این روزنامه عبری میگوید که به دلیل ازدحام شــدیدی که در مســیر
به وجود آمده ،رسیدن به محل حادثه با سختی صورت گرفت.
در این گزارش همچنین اشــاره شده که آتش در کنار یک پمپ بنزین
شعلهور شده و هنوز نیروهای امدادی قادر به مهار آن نشدهاند.
بر اســاس گزارش پایگاه خبری «عرب ،»۴۸سخنگوی سازمان امداد
و نجــات در منطقه اعــام کرده که نیروهای امدادی بیشــتری به محل
اعزام شدهاند.
وی همچنین از تمام ساکنان خواسته که محل را ترک کنند تا نیروهای
امدادی بتوانند به محل برسند.

غرق شدن  ۱۱دانش آموز اندونزیایی
در حین پاکسازی رودخانه

مقامــات اندونزی از فــوت  ۱۱دانش آموز در یک عملیات پاکســازی
رودخانه از زباله خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،مقامات اندونزی دیروز (شنبه) از غرق شدن  ۱۱دانش آموز
در اســتان جاوه غربی خبر دادند که در عملیات پاکســازی رودخانه از آنان
کمک گرفته شده بود.
همچنین در این حادثه  ۱۰دانش آموز دیگر نجات داده شدند.
مقامات محلی اظهار داشــتند ۱۵۰ :دانش آموز با حضور در یک اردوی
دانــش آموزی در عملیات پاکســازی رودخانه ای در اســتان جاوه غربی
مشارکت کردند که  ۲۱نفر آنان دچار حادثه شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی ،به گفته مقامات محلی ،وضعیت
جــوی در زمان وقوع حادثه مطلوب بوده و دانش آموزانی که در این حادثه
غرق شــده بودند دســت در دســت یکدیگر بودند .یکی از آنان به داخل
رودخانه افتاده و پس از آن دیگر دانش آموزان نیز دچار حادثه شدند.

 ۳کشته در پی وقوع زلزله در اندونزی

در پی وقوع زلزله ای به بزرگی  ۴.۸ریشــتر در جزیره بالی در اندونزی
دست  کم سه تن کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،آژانس مدیریت بحران اندونــزی اعالم کرد :دیروز
(شــنبه) ســه نفر به دلیل وقوع زمین لــرزه در جزیره بالــی جان خود را
از دست دادند.
این زمین لرزه که بزرگی آن  ۴.۸ریشتر گزارش شده ساعت  ۴:۱۸صبح
به وقت محلی و در عمق  ۱۰کیلومتری زمین رخ داده است.
این زلزله سه کشته برجای گذاشته که دو نفر از آنان به دلیل رانش زمین
فوت کرده اند .احتمال افزایش تلفات این حادثه وجود ندارد.
به گزارش ایســنا به نقل از ژاپن تــودی ،اندونزی در منطقه جغرافیایی
موسوم به حلقه آتش قرار دارد که وقوع زلزله های متعددی در آن گزارش
می شود .در ماه ژانویه زلزله ای به بزرگی  ۶.۲ریشتر در این کشور رخ داد
که بر اثر آن بیش از  ۱۰۰تن جان خود را از دســت داده و هزاران نفر نیز
بی خانمان شدند.
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کرونا در فسا جان  ۴نفر دیگر را گرفت

ایرنا :مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :بیماری کووید ۱۹
در ۴۸ســاعت گذشته در شهرستان فســا ،جان  ۴نفر دیگر از مبتالیان به
این بیماری را گرفت.
صادق مهدوی نیا روز شــنبه اعالم کرد :در این مدت تعداد  ۱۱۱بیمار
جدید مبتال به بیماری کرونا نیز در این شهرستان شناسایی شدند.
وی اضافه کرد :ســن فوتی های  ۴۸ســاعت گذشته در فسا؛ یک آقای
۴۶ســاله ( بدون بیماری زمینه ای و واکســن نزده) ،یک آقای ۷۷ســاله
( بدون بیماری زمینه ای و واکسن نزده) ،یک خانم ۷۴ساله ( با بیماری زمینه
ای و واکســن نزده) و یک خانم ۷۶ساله با بیماری زمینه ای و واکسن زده
که در بیمارستان نمازی شیراز بستری و فوت شده بود که با توجه به پرونده
سالمت جزو آمار فسا می باشد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی فسا گفت :در روزهای اخیر
میزان مراجعات به درمانگاه ویژه کرونا و همچنین میزان موارد بستری در
اثر بیماری کرونا در این شهرستان افزایش داشته است.
مهدوی نیا اضافــه کرد :با توجه به افزایش ذخیره و ســهمیه دریافتی
واکســن ،از همشهریان گرامی باالی  ۱۲سال دعوت به  عمل می آید قبل
از شــروع فصل سرما و شیوع موج های جدید بیماری و جهش های جدید
ویروس با مراجعه به مراکز واکسیناسیون ،بر علیه کرونا واکسینه شوند.
وی ادامه داد:رنگ شهرســتان زرد و خطر متوســط و بســیار شکننده
می باشــد و بهتر شــدن وضعیت بــه رعایت پروتکل های بهداشــتی و
عدم کاهش حساســیت مردم و مسوولین و افزایش نظارت ها و رعایت ها
بستگی دارد.
مهــدوی نیا از مردم خواســت کــه از هرگونه مســافرت غیرضروری،
برگزاری تجمعات اداری و فرهنگی مذهبی ،میهمانی و دورهمی خانوادگی
و پارک  نشینی و بازارگردی خودداری نمایید.

کشف  ۱۵تن نهاده دامی در فسا

كرد :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر داراب هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محورهاي مواصالتي ،به يك ســواري پژو روا مظنون شــدند و
آن را متوقف كردند.
وي افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو
 19كيلو ترياك که بــه صورت ماهرانه اي در کف خودرو و صندوق عقب
جاسازي شده بود کشف کردند و در اين خصوص یک نفر قاچاقچي دستگير
و تحويل مقام قضایی شد.

کشف  65تن ذرت قاچاق در مرودشت

فرمانده انتظامي مرودشــت از توقيف  4دســتگاه کاميون کشنده حامل
 65تن ذرت خارجي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راســتاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ماموران انتظامي
مرودشت هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به  4دستگاه کاميون کشنده
حامل بار ذرت مشکوک شدند و آنها را براي بررسي بيشتر توقيف كردند.
وي بــا بيان اينکه ماموران در بازرســي از ايــن خودروها  65تن ذرت
خارجي قاچاق کشــف کردند ،افزود :برابر اعالم کارشناسان ارزش محموله
مکشوفه  4ميليارد ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامي شهرســتان مرودشــت بيان داشــت :در اين خصوص
 4راننده دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف  17راس گاو قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامي ممسنی از كشف  17راس گاو قاچاق به ارزش  7میلیارد
ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامی ممســنی حين گشت زني در يكي از محورهاي
مواصالتي منتهي به اين شهرســتان ،به یک دســتگاه کامیون حامل گاو
مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيبشتر متوقف كردند.
وي بيان داشت :ماموران انتظامی موفق شدند در بازرسي از آن كاميون
 17راس گاو قاچاق و فاقد هرگونه مدارك بهداشتی را كشف كنند.
فرمانده انتظامي ممســنی با بيان اينكه در اين رابطه یک نفر دستگير و
پس از تشــكيل پرونده تحويل مراجع قضایي شد ،گفت :كارشناسان ارزش
اموال مكشوفه را  7میلیارد ريال برآورد كردهاند.

فرمانده انتظامی فسا از کشف  15تن ذرت دام در آن شهرستان خبر داد
که با هوشیاری ماموران ،قبل از توزیع خارج از شبکه توقیف شد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار کرد :افســران پلیس آگاهی حین گشت زنی در
حوزه اســتحفاظی به یک دســتگاه کامیون حامل ذرت دام که از اســتان
خوزســتان به مقصد شهرستان خفر بارگیری شده بود مشکوک شدند و آن
را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران انتظامی با ترفندهای خاص پلیســی مطلع شــدند
صاحب بــار نهاده دامی را با قیمــت یارانهای جهت اســتفاده براي واحد
مرغداری در شهرســتان خفر خریداری ولی به نرخ آزاد در شهرستان فسا
پیش فروش کرده است.
فرمانده انتظامی فســا با بيان اينكه ارزش محموله مكشوفه بنا به نظر
كارشناســان  900میلیون ریال برآورد شــده اســت ،گفت :کامیون روانه
پارکینگ و راننده با پرونده متشکله تحويل مراجع قضایی شد.
سرهنگ قســام خاطر نشان کرد :با دســتور مرجع قضائی نهاده دامی
مشکوفه جهت بازگشــت به شــبکه توزیع ،تحویل اداره جهاد کشاورزی
شهرستان گردید.

فرمانده انتظامی خرامه از توقیف  2دســتگاه کامیون و کشــف  18تن
چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :مأموران انتظامی خرامه هنگام نظارت بر خودروهای عبوری به
 2دســتگاه کامیون حامل بار چوب مشکوک شــدند و آنها را براي بررسي
بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از اين کامیونها 18تن چوب قاچاق کشف و در
این خصوص دو نفر نيز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ کریمی افزود :ارزش این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان
يك میلیارد و  600میلیون ریال برآورد شده است.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در کوهچنار

کشف  12دستگاه ماینر قاچاق در الرستان

فرمانــده انتظامی کوهچنار گفت :با تالش مأموران اين فرماندهي انواع
کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد و  500میلیون ریال کشف شد.
ســرهنگ لطفا ...محمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیــان کرد :مأموران انتظامی شهرســتان کوهچنار هنگام گشــت زنی در
محورهای مواصالتی به یک ســواری پژو  405مظنون شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرســی از این خودرو 48 ،عدد کیبورد 6 ،دستگاه کیس،
 11دستگاه مانیتور 11 ،دســتگاه پرینتر 27 ،دستگاه لپ تاپ 35 ،دستگاه
موس 25 ،دستگاه آداپتور و  278عدد ادکلن خارجي قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی کوهچنار با بيان اينكه کارشناسان ارزش کاالی قاچاق
کشــف شده را  2میلیارد و  500میلیون ریال برآورد کردهاند ،عنوان داشت:
در این خصوص یک نفر دستگیر و تحويل مراجع قضایي شد.

جاساز  19کیلو تریاک در کف خودرو لو رفت

فرمانده انتظامي داراب از توقیف يك ســواري پژو روا و کشف  19كيلو
ترياك در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان

کشف  18تن چوب قاچاق در خرامه

فرمانده انتظامي الرســتان از کشف  12دســتگاه ماینر خارجي قاچاق
به ارزش  5میلیارد ریال توسط ماموران این فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
با اعالم اين خبر اظهار داشت :ماموران پاسگاه انتظامی دهکویه الرستان با
اقدامات فني مطلع شدند فردي در منزل خود اقدام به نگهداري دستگاههاي
اســتخراج ارز ديجيتال قاچاق ميكند كه بررسي موضوع را در دستور كار
خود قرار دادند.
وی افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســی از آن مکان موفق شــدند  12دستگاه ماینر
خارجي قاچاق با متعلقات مربوطه را کشف كنند.
فرمانده انتظامی الرســتان با بيان اينكه کارشناســان ارزش ماینرهای
قاچاق کشــف شده را  5میلیارد ریال برآورد کرده اند ،عنوان داشت :در اين
خصوص يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.
ســرهنگ امجدی با بیــان اینکه مبارزه با اســتخراج ارزهای دیجیتال
غیرمجاز به صورت مســتمر در دســتور کار پلیس قرار دارد ،از شهروندان
خواســت هرگونه اخبار در اين خصوص را از طریــق تلفن  ۱۱۰به پلیس
اعالم کنند.

شناسایی و دستگیری قاتل کمتر از  ۲۴ساعت
ایرنا :فرمانــده انتظامی عنبرآبــاد در جنوب
کرمــان گفت :فــردی که در جریــان یک نزاع
مسلحانه در این شهرستان مرتکب قتل شده بود
کمتر از  ۲۴ساعت توسط مأموران پلیس آگاهی
شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ رضا فیروزبخت روز
شنبه در جمع خبرنگاران افزود :روز جمعه در پی
تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیســی ۱۱۰
مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه
منجر به قتل در یکی از روســتاهای شهرستان
عنبرآباد ،دســتگیری قاتل در دســتور کار پلیس

آگاهی قرار گرفت.
وی اظهار داشت :مأموران پلیس آگاهی پس از
انجام یکســری اقدامات اطالعاتی و شناســایی
قاتل در کمتر از  ۲۴ســاعت در عملیاتی منسجم
قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی عنبرآبــاد ادامه داد :این فرد
در بازجوییهای انجام شــده به بزه ارتکابی خود
اعتراف و انگیزه قتل را اختالفات قبلی با مقتول
ذکر کرده است.
ســرهنگ فیروزبخت با تاکید بر اینکه پدیده
نزاع و درگیری در جامعه از آسیبهایی است که

با ایجاد اخالل در روابط اجتماعی ،فضایی آکنده
از بغض ،کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود
میآورد تصریح کرد :بیشتر افرادی که دچار نزاع
میشــوند و توانایی کنترل خشم را ندارند شاید
حتی به فکرشان نرسد با آسیبی که به فرد مقابل
میزنند ممکن اســت مرتکب قتل و جرح عمد
شوند.
سرهنگ فیروزبخت خاطرنشان کرد :با قدری
تحمل ،تدبیر و گذشــت امکان پیشگیری از بروز
اینگونه صدمات غیرقابل جبران برای هر  ۲طرف
میسر میشود.

کشف  ۲۵میلیارد ریالی پوشاک قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف
 ۲۵میلیارد ریالی پوشــاک قاچاق از یک باربری
خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس
پلیس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ در گفتوگو
با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس از کشــف 25
میلیارد ریال کاالی قاچاق از یک باربری در حوالی
خیابان شوش خبرداد.
ســرهنگ ولی پور گودرزی در تشریح جزئیات
خبــر فوق اظهار داشــت :با اشــراف اطالعاتی و
تکمیل تحقیقات پلیســی ،ماموران انتظامی پایگاه

جنــوب پلیس امنیــت اقتصادی تهــران از انتقال
مقادیــری کاالی قاچاق به یــک باربری واقع در
خیابان شــوش مطلع شــده و پــس از هماهنگی
قضایــی و بازرســی از ایــن باربــری  6هــزار و
 40ثوب شلوار 3 ،هزار و  602ثوب بلوز  910 ،ثوب
کاپشن فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.
رئیــس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشــاره
به اینکه شناســایی مالک کاالها در دســتور کار
قرار دارد ،ادامه داد :بررسی های اولیه نشان از این
داشت کاالی قاچاق جمعه شب توسط خودروهای
شــوتی به باربری تخلیه شــده اســت و قرار بوده

صبح دیروز توســط چرخی ها به بازار منتقل شود
کــه با هوشــیاری پلیس از توزیــع کاالی قاچاق
جلوگیری شد.
سرهنگ گودرزی با بیان اینکه با دستور قضایی
همه اموال مکشــوفه تحویل سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی تهران شــد خاطرنشان کرد:
کارشناســان ارزش ریالی این اموال را  25میلیارد
ریال برآورد کرده اند.
ســرهنگ گودرزی افــزود :تاکنون یک متهم
در این رابطه دستگیر شــده و تحقیقات تکمیلی
ادامه دارد.

10

اقتصاد
یکشنبه  25مهر    1400

 10ربیع االول 1443

Oct 17، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7316

در پی منت  ۲۰۰میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد

کارگران توان پرداخت آورده یا اقساط وام مسکن را دارند؟

شورایی برای رقابت یا تحدید رقابت!؟
به دنبال اینکه دبیر هیات تجدیدنظر شــورای
رقابت معتقد اســت که اگر شــورای رقابت نبود،
اکنــون پراید  ۲۰۰میلیون تومان قیمت داشــت،
یک کارشــناس صنعت خودرو ،ادعای شــورای
رقابــت در کنترل بــازار ،در نتیجــه مداخله در
قیمتگــذاری را تصوری کامال اشــتباه دانســته
و معتقد اســت حــال که دولت قصــد دخالت در
قیمتگذاری ندارد ،شــورای رقابت هم بایستی از
تصمیــم دولت برای فعالیت محــدود به هدایت،
حمایت و نظارت ،پیروی کنــد؛ در غیراینصورت
شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود.
حسن کریمی ســنجری در گفتوگو با ایسنا،
ضمن انتقاد از شــیوه عملکرد دســتوری شورای
رقابت طی ســالهای اخیر اظهار کــرد :ابالغیه
بخشنامه بودجه سال  ۱۴۰۱توسط رئیس جمهوری،
بیانگــر رویکرد اقتصادی دولــت فعلی در عبور از
اقتصاد دســتوری اســت .همچنین صحبتهای
وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت در رابطه با نگاه
وزارتخانه متبوع خــود به بازار و صنعت خودروی
کشور نشــان دهنده بیمیلی دولت به دخالت در
خودروسازی و بهویژه در امر نرخگذاری دستوری
اســت .با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه
مداخلــه در قیمتگذاری خــودرو چندان منطقی
به نظر نمیرسد.
این کارشــناس صنعت خودرو کشــور تصریح
کرد :اینکه چرا شــورای رقابت بــا تفکر اجرایی
حاکم بر کشور همراهی نمیکند ،کمی برخورنده
اســت .اصوال شورای رقابت در دولتهای گذشته
ســعی کرده با نظام جاری در اقتصاد کالن کشور
همراهی کنــد .دولت تکنوکــرات قبلی در حوزه
اقتصاد ،بر خالف مختصــات و ویژگیهای مورد
انتظار ،یک دولــت مداخلهگر بود؛ اما دولت فعلی
حداقل بر اساس اظهارنظرات مقامهای ارشد حوزه
اقتصاد و شخص رئیس جمهور ،دولتی است که به
میزان تاثیر یک اقتصاد دســتوری در از بین بردن

تعادل بازار واقف است .بر این اساس همواره تالش
میشــود که حضور دولت (همانطــور که رئیس
جمهوری در سفر استانی شــیراز نیز یادآورد شد)
محدود بــه هدایت ،حمایت و نظارت باشــد .در
حقیقت قرار نیســت سیاستهای اقتصادی دولت
جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.
وی افــزود :چنانچــه حاکمیــت و نهادهای
حاکمیتی تصمیــم دارند دولت را در این مســیر
پربیراهه و در این کارزار بســیار ســخت ولیکن
آتیهســاز یاری کننــد ،طبیعتا نبایســتی اقدامات
متفــاوت و مخالف بــا رویکرد اقتصــادی دولت
پیشبینی کنند .اینکه شورای رقابت مدعی است
با مداخله در قیمتگذاری خودرو توانسته قیمت را
در بازار کنترل کند ،تصوری کامال اشــتباه است؛
اما گذشــته از آن با توجه به اینکــه دولت فعلی
تصمیم ندارد در قیمتگذاری دخالت کند ،بنابراین
حتی اگر این رویکرد مورد قبول شــورای رقابت
هم نباشــد بایســتی از این تصمیم دولت حمایت
کند .در غیــر این صورت شــورای رقابت تبدیل
به شــورایی برای تحدید رقابت خواهد بود و این
دقیقا کارشــکنی در مسیر توسعه اقتصادی مبتنی

بر اقتصاد بازار آزاد است.
مشکالت سالهای اخیر صنعت خودرو
کریمی ســنجری با بیان اینکه از سوی دیگر
قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخصهای کالن
اقتصادی همچون تورم عمومی کشــور ،نرخ ارز و
رشــد نقدینگی تعیین میشود ،اظهار کرد :ضمن
اینکــه آنچه بیــش از هر شــاخصی در افزایش
قیمت خودرو طی ســه سال گذشته تاثیر گذاشته،
افت تولید خودرو از یک ســو و ممنوعیت واردات
از ســوی دیگر بوده اســت .این موضوع ســبب
عدم تناســب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به
بازار شده اســت .در این شرایط اساسا بایستی از
روشهایی برای کنترل بازار اســتفاده میشد که
ضمن محدود کردن تقاضــای خودرو در بازار ،به
رشد تولید نیز کمک کند.
او ادامه داد :در حالیکه روش قرعهکشــی که
شــاهکار شــورای رقابت اســت ،باعث شد حتی
کســانی که متقاضی خودرو نیســتند اما شرایط
ثبتنام را دارند ،برای بهرهمندی از ســود حاصل
از اختــاف قیمــت خــودرو در بازار نســبت به
کارخانه در قرعهکشــیها شرکت کنند؛ لذا همین

امر باعث افزایش تعــداد خریداران خودرو به نرخ
کارخانه شده اســت .از طرف دیگر شورای رقابت
با محدودسازی قیمت ،فشار زیادی را به نقدینگی
شرکتهای خودروساز وارد کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید
براینکه صرف نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده
باال در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور
اســت یا اینکه خودروســازها توان کاهش قیمت
تمام شــده خودرو را ندارند ،گفت :آنچه که معلوم
اســت این است که خودروســاز بر روی برخی از
محصوالت ،زیان میکنــد؛ بنابراین قیمتگذاری
دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده تنها وضعیت
نقدینگی شرکتهای خودروساز را خرابتر کرده و
همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو
در کشور داشــته است .بنابراین شــورای رقابت
نمیتواند بــرای قیمت خودرو در بــازار منتی بر
مردم بگذارد؛ چراکه اصوال قیمت در بازار ارتباطی
به مداخلههای این شــورا در قیمتگذاری نداشته
اســت ،بلکه به نظر میرســد عملکرد شورا سبب
دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.
به گزارش ایسنا ،اخیرا آلبرت بغزیان ،دبیر هیات
تجدید نظر شــورای رقابت با بیــان اینکه ما در
شــورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمیکنیم،
بلکه فرمول برای قیمتگذاری داریم ،اظهار کرده
است :مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود ،قیمت
خودرو بســیار گرانتر از قیمتهــای امروز بود و
به عنوان نمونه قیمت پراید به  ۲۰۰میلیون تومان
میرسید .خودروسازان اگر مدعی هستند قیمتها
واقعی نیســت فرمولهای جایگزیــن ارائه بدهند
نه اینکــه اصل قیمتگذاری خودرو در شــورا را
زیر سوال ببرند .خودروسازان با زیانده نشان دادن
خودشــان میخواهند مابهالتفاوت قیمت کارخانه
تــا بازار را به جیب خودشــان بریزنــد؛ آنها اگر
راســت میگویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای
محصوالتشان را ارائه دهند.

میرکاظمی اعالم کرد

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱؛ از  ۱۰تا باالی  ۳۰درصد
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در سال آینده
افزایــش حقوق کارکنان پلکانی و احتماال از  ۱۰تا باالی  ۳۰درصد
خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،در بخشــنامه بودجه سال  ۱۴۰۱دستگاههای
دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط
 ۱۰درصــد در نظر بگیرند که اعالم این میزان با توجه به شــرایط
تورمی با واکنشهایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
اما اینکه جریان افزایش حقوق کارکنان در ســال آینده به چه
صورتی اســت ،در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل
صندوق توسعه ملی از میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه
مورد سوال قرار گرفت و وی در پاسخ به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
نمی شــود بخاطر کارکنان تمام مردم در ســختی
باشند
میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت
پلکانی انجام خواهد شــد ،اظهار کرد :بر این اســاس تالش بر این
اســت که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوقهای پایین ممکن
اســت تا باالی  ۳۰درصد نیز افزایش یابد اما کســانی که چندین
بار افزایش حقوق داشــتهاند کمترین درصد رشد را خواهند داشت،
بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق
قرار گرفتهایم ،یادآور شد :اکنون به طور مرتب تورم ایجاد میشود و
به دنبال آن حقوقها افزایش پیدا میکنند که برای تامین منابع آن
خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش
نقدینگی تورم رشد میکند به عبارتی  ۲۰درصد افزایش حقوق برای

کارکنان اعمال میکنیم ،ولی تورم برای عموم مردم ایجاد میشود.
دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به
این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی
در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشــار قرار دهد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد :متاسفانه در حال حاضر
بهــم ریختگی باالیی در وضعیت حقوق وجــود دارد به طوری که
مصوباتــی را گرفتهاند کــه افزایش باالی حقــوق را برای برخی
کارکنــان ایجاد میکنــد ،اما مثال جوان تحصیلکــردهای که تازه
وارد سیستم میشــود حقوق پایینی دارد ،اما برنامه ما این است تا
سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
در بودجــه  1401از منابــع صنــدوق اســتفاده
نخواهد شد
اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر
ایســنا مبنی بر اســتفاده دولت در بودجه ســال جاری و بودجه سال
 ۱۴۰۱از منابع صندوق توســعه ملی توضیــح داد :ما به هیچ عنوان
برنامهای برای اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال
آینده نخواهیم داشــت و به ســمت خلق پــول نمیرویم حتی این
موضوع را در بخشــنامه نیز تاکید کردهایم .اســتفاده دولت از منابع
صندوق توسعه ملی بودجهای نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد
و پروژههای بخش خصوصی و ایجاد زیرســاخت در توســعه کشور.
میرکاظمــی با بیــان اینکه در بودجه امســال از منابع صندوق
توســعه ملی استفاده شده است ،یادآور شد :این نیز براساس مصوبه
قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد  ۲۰درصد بوده که در نیمه اول
ســال استفاده شد و احتماال در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار

خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه دولت قبل
این بود که همانطور که پول وارد صندوق میشــود در فشــارهای
اقتصــادی و تنگناها نیز از آن اســتفاده کند ،اظهــار کرد :بر این
اساس برداشــتهایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی
موارد مانند مهار آبهای مرزی اقدام پسندیده بود ولی در مواردی
براســاس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن ســعی
میشــود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم هر چند منابعی که
با مجوز رهبری برداشت شده به صورت تسهیالت است و باید بعد
از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی :خانههای طرح جهش تولید با حداقل قیمت ساخته میشود

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :ضمن اســتقبال از ســازندگانی که قصد دارند در طرح جهش تولید مســکن همکاری کنند ،اولویت اصلی وزارت
راه و شهرسازی کاهش قیمت تمام شده برای مردم است و البته منافع اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ میکنیم.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد :نظر ما درخصوص طرح جهش تولید و تامین مســکن ،حداقل قیمت تمام شــده برای مردم است.
پروژهها را صرفا به انبوهسازان محدود نمیکنیم و از چند طریق کارها جلو میرود .یکی از موارد ،ساخت مسکن در شهرهای کمتر از  ۱۰۰هزار نفر توسط
خود مردم است .مقداری که پروژه ها بزرگتر می شود به مجریان ذیصالح واگذار میکنیم.
وی افزود :از طرف دیگر رییسجمهور تاکید دارد که از ظرفیت تعاونیهای مسکن استفاده شود اما تعاونیهایی که خوشنام هستند و تجربه موفقی از قبل داشتهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در پروژههای بزرگ از انبوهسازان ،پیمانکاران و تعاونیها استفاده میکنیم ،گفت :انحصاری در این زمینه وجود
ندارد .اگر گروهی میخواهد در این زمینه فعالیت کند ضمن استقبال صد در صدی از موضوع ،اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت ،کاهش قیمت تمام شده
برای مردم است .اما منافع اقتصادی سازندگان را نیز در نظر میگیریم.
محمودزاده درباره قیمت واحدهای طرح جهش تولید مســکن گفت :چیزی که تا کنون در طرح اقدام ملی اعالم و بر اســاس آن عمل میکنیم فهرست
بهای نظام فنی و اجرایی کشور است که تعدیل ها به آن تعلق میگیرد .مثل سایر پروژههای کشور که در بازار ،ارزیابی و با حداقل قیمت ممکن اجرا میشود.
تابستان سال گذشته نرخ ساخت واحدها متری  ۲.۸میلیون تومان تعیین شد که تعدیل های بعدی به آن تعلق میگیرد و مالک قیمت تمام شده است.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد :تا کنون  ۵۳۴هزار واحد به مرحله ساخت رسیده که حدود  ۱۳۰هزار واحد آن پالک هایی
است که به مردم واگذار شده است .مابقی پروژهها که حدود  ۱۰هزار پروژه را شامل میشود توسط انبوه سازان ،پیمانکاران ،تعاونیها و مردم عادی که به
شکل گروهی واگذار شده در حال ساخت است.
وی خاطرنشان کرد :در شهرهای کمتر از  ۱۰۰هزار نفر و روستاها زمین میدهیم تا خود مردم بسازند .البته رایگان نخواهد بود بلکه اجاره  ۹۹ساله است.
قانون اجازه نمیدهد انفال را رایگان واگذار کنیم .دلیلی هم ندارد که دستگاه حمایتی ،پرداخت یکجای قیمت مسکن را بپذیرد؛ زیرا اجاره سالیانه آن ناچیز
است و تالش میشود قیمت پایین بیاید .بنابراین هرجا در این طرح صحبت از زمین رایگان شد منظور اجاره  ۹۹ساله است.
بنابراین گزارش ،روز  ۱۵مهرماه  ۱۴۰۰اعالم شد که ثبت نام برای واحدهای طرح جهش تولید مسکن از حدود  ۱۰روز دیگر آغاز میشود که هنوز شروع
نشــده است .تسهیالت در نظر گرفته شــده برای این طرح  ۴۵۰میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت میشود .با اینکه هنوز جزئیات اقساط و نرخ
سود تسهیالت خانههای طرح جهش تولید مسکن برای دهک های مختلف توسط بانک مرکزی اعالم نشده ،یک نماینده مجلس مبلغ اقساط را  ۳میلیون
و  ۷۵۰هزار تا  ۵میلیون تومان اعالم کرده اســت .وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده که تالش میکند حداکثر کمک را به دهک های یک تا ســه داشته
باشد .این کمک ها میتواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیالت ،زمین رایگان ،خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

یک مقام کارگری معتقد اســت تا کار و امنیت شــغلی کارگر تضمین و حقوق و دســتمزد او
نسبت به تورم به روز نشود ،صحبت از مسکن کارگری معنی ندارد .او می گوید وقتی کارگر توان
پرداخت آورده یا اقساط سنگین وام را ندارد چطور جرأت کند در طرح های مسکن ثبت نام کند؟
فتح اله بیات در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :ده سال قبل که می گفتیم به شکل اجاره به
شــرط تملیک یا به صورت  ۹۹ساله خانه در اختیار کارگران قرار بدهند ،می شد با درآمد آن روز
کارگــران و نرخ تورم آن زمان آنها را صاحبخانه کرد ولــی امروز با توجه به نبود ثبات اقتصادی
و با وضعیتی که تورم به ســرعت پیش می رود ،ارز و دالر هر روز نوســان قیمت دارند ،قیمت
کاالهای مصرفی مدام در حال تغییر است و حقوق کارگر درجا میزند نمی توان به خانه دار شدن
او امیدوار بود.
وی افزود :ما درخواســت می دهیم که در نیمســال دوم در مورد حقوق و دســتمزد کارگران
مذاکره شود و شورای عالی کار دستمزدها را ترمیم کند ولی آیا به این مسأله اعتنا میشود؟
رییــس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ســپس درباره ثبت نــام کارگران در طرح هایی
همچون مســکن کارگری یا مســکن ملی بیان کرد :معتقدم تا وقتی امنیت شغلی کارگر تضمین
نشــود و حقوق و دستمزد کارگر نسبت به تورم به روز و واقعی نشود ،صحبت از مسکن کارگری
معنی پیدا نمی کند.
بیات خاطرنشان کرد :کارگر چطور جرأت کند در طرح های مسکن کارگری ثبت نام کند وقتی
توان مالی و پرداخت آورده را ندارد؟
این مقام کارگری در خصوص طوالنی شــدن مــدت بازپرداخت وام برای کارگران گفت :اگر
مبلغ وام را زیاد و اقســاطش را طوالنی کنند شاید کارگران بتوانند از عهده پرداخت وام برآیند و
خانه بخرند ولی باید با حقوق آنها همخوانی داشته باشد.
به گفته وی راهکار خانه دار شدن کارگران در اختصاص زمین رایگان ،وام بلندمدت وکم بهره
یا فاقد سود و واقعی شدن دستمزدها است.
بیات در عین حال گریزی به برنامه های خرید مســکن در چهار دهه قبل زد و گفت :قبل از
انقالب بخش مسکن در دستور برنامه ها قرار داشت؛ بیشتر در اطراف محیط کار یا حاشیه کارخانه ها
برای رفاه نیروی کار دستور ساخت مسکن داده می شد یا اطراف شهرکهای صنعتی خانه سازی
می کردند و غیر از ســاخت خانه به نظامیان ،کارمندان دولت ،کارگران و معلمان زمین می دادند.
وی ادامه داد :افرادی که دنبال کار بودند پس از مراجعه به کارخانه استخدام می شدند و در سایه
امنیت شغلی و کسب درآمد بود که می توانستند خانه خریداری کنند.
رییــس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه زمین بخشــی از قیمت مســکن را
تشکیل می دهد ،تصریح کرد :قیمت زمین بسته به موقعیت آن و اینکه در بافت مرکزی شهر یا
حاشیه و اطراف شهرکها باشد ،متفاوت است ولی با حذف آن می توان به خانه دار شدن کارگران
کمک کرد.
بیات در پایان تاکید کرد :قبل از اینکه بخواهیم مسکن بسازیم و به کارگران بدهیم یا اقساط
وام را برای آنها طوالنی کنیم باید مســأله کار و امنیت شــغلی کارگر و حقوق و دستمزد آنها را
حل و فصل کنیم.

چرا نهادههای دامی دولتی سر از بازار آزاد در میآورد؟

یک تامین کننده نهادههای دامی با انتقاد از اصرار بر توزیع نهادههای دامی در سامانه بازارگاه
بدون رفع اشــکاالت این سامانه و عدم نظارت بر فرآیند توزیع نهادههای دامی از طریق بازارگاه
گفــت :اصرار بر توزیع نهادههای دامی از طریق ســامانه ای که نظارتــی بر فرآیند توزیع در آن
صورت نمیگیرد موجب شــده تا شاهد باشیم نهادههای دامی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده
در بازار آزاد با قیمتهای کالن به فروش برسد.
محمدرضا وجدانی در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم این مطلب اظهار کرد :سامانه بازارگاه میتواند
منجر به ایجاد نظارت هوشــمند در میان تمامی حلقههای تامین تا مصرف نهادههای دامی شود
اما عدم ایجاد بسترســازی موجب شــده تا این نظارت صرفا در بخش نخست یعنی همان تامین
نهادههای دامی خالصه شود.
وی افزود :اگر قرار اســت بازار نهاده های دامی به شیوه هوشمند نظارت شود ابتدا باید بستر
مناســب برای آن مهیا و ســامانهای بر مبنای تجربیات فعاالن این عرصه ایجاد شــود نه اینکه
ســامانهای ایجاد کنیم که منجر به زیاندهی بــرای تمامی حلقههای تامین تا مصرف نهادههای
دامی شود.
ایــن فعال اقتصادی با انتقاد از اصرار بر توزیع نهادههای دامی در ســامانه بازارگاه بدون رفع
اشکاالت این سامانه و عدم نظارت بر فرآیند توزیع نهادههای دامی از طریق بازارگاه تصریح کرد:
اصرار بر توزیع نهاده های دامی از طریق ســامانهای کــه نظارتی بر فرآیند توزیع در آن صورت
نمیگیرد موجب شــده تا شاهد باشیم نهادههای دامی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده در بازار
آزاد با قیمت های کالن به فروش برسد.
این فعال اقتصادی خاطرنشــان کرد :متاســفانه شــرایط توزیع این اقالم به نحوی است که
منجر به تحمیل خسارتهای کالن به تولیدکننده و واردکننده شده است اما گوش شنوایی برای
فریادهای آنها نیست.
این واردکننده نهادههای دامی با اشــاره به مشــکالت تجارت در شرایط تحریمی اظهارکرد:
واردکنندگان با تحمل سختیهای فراوان محمولههای نهادههای دامی را تا گمرکات رسانده و از
آنجا ترخیص میکنند اما این کاالها در خوان هفتم (بازارگاه) به مشکل خورده و به دام می افتند.
وجدانی افزود :در حال حاضر محمولههایی داریم که به مدت ســه هفته در صف انتظار برای
فروش بودهاند و هزینههای کالن انبارداری به واردکنندگان تحمیل شــده است اما امکان توزیع
آنها از طریق سامانه بازارگاه وجود ندارد و این در حالی است که در آن سوی زنجیره ،تولیدکنندگان
گوشت قرمز و سفید امکان ادامه فعالیت را به دلیل عدم تامین به موقع نهادههای دامی ندارند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت گستره فرآیند نظارت در سامانه بازارگاه خاطرنشان کرد:
اگر نظارت بر فرآیند توزیع نهادههای دامی صورت بگیرد بدون تردید شــاهد بروز مشــکل برای
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع دام و طیور نخواهیم بود و کاالیی که با ارز ترجیحی وارد کشــور
شده است با نرخ آزاد در بازار سیاه به فروش نمی رسد.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شماره  215 /29881مورخ 1400/07/19
نوبت اول1400/7/24 :
نوبت دوم1400/7/25 :

شرکت آب و فاضالب شيراز در نظر دارد از طريق
برگزاري مناقصه عمومي يــك مرحله اي با ارزيابی
کيفی  ،نصب انشــعاب فاضالب و لوله گذاری  250م م ته خط بهمراه
اجرای  clean outو منهول در محدوده منطقه يك آبفا شــيراز را به
شرح زير به شرکت و پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
 -1نشانی دستگاه مناقصه گزار  :آدرس :شيراز  ،بلوار آيت اهلل ربانی –
حد فاصل کوچه  15و کوچه  -17تلفن 32281156-8
 -2محل اجرا  :شهرســتان شــيراز (محدوده منطقه يك شرکت آبفا
شيراز )
 –3مدت اجرا ( 15 :پانزده) ماه شمسی .
 –4محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات :شيراز  -بلوار آيت اهلل
ربانی – حد فاصل کوچه  15و کوچه  -17تلفن 32281156-8
 –5برآورد اوليه  31.597.794.082 :ريال
 -6تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه :از روز شنبه مورخ 1400/07/24
 –7تاريــخ نهائي فروش اســناد مناقصه  :تا پايان وقــت اداری روز
چهارشنبه مورخ 1400/07/28
 –8تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصهگر :تا
ساعت  12ظهر روز شنبه مورخ 1400 /08 /15
 -9تاريخ بازگشــايي پاکت ها :ســاعت  9صبح روز يكشــنبه مورخ
1400/08/16
 -10به مدارکي که فاقد امضاء،مشــروط،مخدوش و مدارکي که بعد
از انقضاء مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلق ًا ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 -11محل تامين اعتبار  :اعتبار از محل بودجه جاري شــرکت آبفا شيراز
ميباشد.
 -12مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  1، 077. 934. 000 :ريال
 -13نوع تضمين شــرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي معتبر -واريز

نقدي به حساب شرکت آب و فاضالب شــيراز -چك بانكي تضميني
در وجه شرکت آب و فاضالب شيراز -مسدودي مطالبات مناقصه گر
در صورت وجود مطالبات از محل جاری شرکت آب و فاضالب شيراز
 -14قيمت اسناد 1.500.000 :ريال واريز به حساب شماره 0105699022004
بانك ملي مرکزي بنام شرکت آب و فاضالب شيراز.
 -15ســاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده
است.
 -16داشتن گواهينامه معتبر صالحيت ايمنی صادره از اداره کل تعاون ،
کار و رفاه اجتماعي الزامی است.
متقاضيان ميتوانند قبل از دريافت اســناد و شــرکت در مناقصه از
طريق ســايتهاي زير اطالعات مناقصه را دريافت نموده و ســپس
نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.
 -17اعتبار پيشنهاد ها  :پيشنهادها بايستی بدون هيچگونه قيد و شرط
از تاريخ بازگشــايي پاکات به مدت سه ماه معتبر و برای سه ماه ديگر
قابل تمديد باشد.
 -18مدير طرح/مشاور /نظارت  :نظارت براجراي تعهدات پيمانكار از
طرف کارفرما به عهده معاون خدمات مشــترکين و درآمد شرکت
آبفا شــيراز می باشد .به نشانی :شــيراز  ،بلوار آيت اهلل ربانی – حد
فاصل کوچه  15و کوچه  -17تلفن 32281156-8
وب ســايت جهت اطالعات بيشــتر آگهي مناقصــه www.nww.ir
 www.abfa-shiraz.com ،http://iets.mporg-irميباشد.
شــرکتها و پيمانكاراني که داراي رتبهبندي ســازمان برنامه و بودجه
کشــور در پايه  5آب و باالتــر بوده و مايل به شــرکت در مناقصه
مي باشــند مي توانند با اعالم آمادگي کتبي نسبت به دريافت اسناد
مناقصه اقدام نمايند.
با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رســاني
مناقصات کليه شــرکت کنندگان در مناقصه ميبايســت در پايگاه
مذکور به آدرس ذيل ثبت نام و کد کاربري دريافت نمايند و همراه
با پاکات پيشنهاد خود کد کاربري را تحويل دهند.
http://iets.mporg.ir
شناسه آگهی1206048 :
شرکت آب وفاضالب شیراز
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سال بیست و    ششم

شماره 7316

حسین توکلی:

محمدرضا گرایی مدال طالیش را به شهید گمنام کمپهای
تیم ملی اهدا کرد

مافیای استخرها به ما اجازه ورود نمیدهد!
قهرمان وزنه برداری المپیک سیدنی گفت :من را
از وزنه برداری دور کردند و کسانی هم که تملق گویی
نمی   کنند هر چقدر هم که بار علمی   باالیی داشــته
باشند ،جایی ندارند.
حسین توکلی در گفتوگو با ایسنا در مورد دوری
خــود از وزنه برداری بیان کرد :احســاس می   کنم
که حسین توکلی را از وزنه برداری دور کردند .من
مشــکل شخصی با هیچ کســی ندارم و هر رئیس
فدراسیون سلیقه خودش را دارد اما به نظرم خوب
است که اعمال سلیقه   ها هم کارشناسی شده باشد
تا در حق کســی اجحاف نشــود .فکر میکنم این
چهارچوب رعایت نشــده و فقــط در مورد من هم
نیســت بلکه برای خیلی از قهرمانان دیگر هم این
اتفاق افتاده اســت .باید دلخوشی باشد و خواهان
داشته باشیم تا کار انجام دهیم و وقتی من را الزم
ندارند و کنار گذاشــته اند ،چرا باید کاسه داغتر از
آش شوم؟
او ادامه داد :کســی که ادعــا می   کند پدر این
خانواده است و خیلی از ورزشکاران را پرورش داده
ناگهان همه را از خانه خودشــان بیرون میاندازد.
مســاله این اســت که اگر من به درد مسائل فنی
نمی   خــورم در هیچ کجای دیگر هــم نمی   توانم
کمک کنم .متاســفانه ما یا صفر هســتیم یا صد و
حد وسط نداریم .با این شرایط هم ترجیح میدهم
به زندگی شــخصی ام بپردازم و از طریق فضاهای
دیگر زندگی ام را بچرخانم.
قهرمان المپیک سیدنی همچنین گفت :من در
جاهــای دیگر فعالیت میکنم .از آنجا که عاشــق
کارم هســتم ســعی می   کنم از لحاظ علمی   برای
ورزشــکاران و رشــته   های دیگــر هزینــه کنم.
تحصیالتم را تا دکتــرا ادامه دادم .در حال حاضر
در فدراســیون وزنه برداری بســتر فراهم نیست و
شــاید این برای من و خیلی از قهرمانان دیگر که
بیرون هستند خوشایند نباشد اما شرایط به گونهای
است که سلیقه   ها بسیار تاثیرگذار هستند .در اینکه
چه کسی باشد و چه کسی نباشد تملق گویی ها بسیار
موثر هســتند و کســانی که تملق گویی نمی   کنند
هر چقدر هم که بار علمی   باالیی داشــته باشــند،
جایی ندارند.
واکنش به غیبت مســئوالن فدراسیون
در مراسم رونمایی از سردیس
توکلی در پاســخ به این پرســش که این توقع
را داشت که از مســئوالن فدراسیون همانند دیگر
فدراســیون   ها در مراســم رونمایی از ســردیس
قهرمانــان المپیک حضور داشــته باشــند؟ تاکید
کــرد :در زندگی ام تصمیم گرفتم ســطح توقع را
از نزدیک ترین آدم به من تا دورترین را به ســطح
صفر برسانم چرا که در این صورت راحتتر زندگی
می   کنم .وقتی که توقع داشــته باشی همیشه باید

منتظر بمانــی بنابراین چرا باید ایــن بار اضافه را
با خــودم حمل کنم .اینکه افــراد برای مدیریت و
رشته خودشــان تا چه اندازه ارزش قائل هستند را
با رفتارشان نشــان می   دهند .من نه انتظاری دارم
و ناراحت شــدم و راحت از کنار این مســائل عبور
می   کنم و از کسی هم خرده نمی   گیرم چون میخواهم
راحت زندگی کنم.
قرار نیست سردیسم کامال شبیه خودم
باشد
قهرمان المپیک سیدنی در باره اینکه در فضای
مجــازی واکنش   های نه چندان مثبتی نســبت به
ســردیس ساخته شده از او به وجود آمد و خیلی   ها
معتقد بودند که هیچ شــباهتی به حســینتوکلی
ندارد ،تصریح کرد :قرار نیست سردیسی که از من
ساخته می   شود دقیق ًا شبیه خودم باشد .بیشتر نفس
ماجرا ارزشــمند بود که بعد از  ۲۱سال دوباره برایم
یادآوری شــد که کمیته ملی المپیک خانه ام است
و فراموش نشده ام .به نظرم یک گونه قدرشناسی
از قهرمانان است و جوانان هم متوجه می   شوند که
بیشــتر از قبل به مقوله ورزش و ورزشکار اهمیت
داده می   شــود اما به نظرم خوب است که در کنار
این ارزش گذاری   هایی که می   شــود از لحاظ مالی
هم به گونهای دیگر توجه شود .من خوشحالی ام را
با مردم تقسیم کردم اما مشکالت زندگی شخصی
را با چه کسی قسمت کنم؟
او افزود :صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان
و کمیته ملی المپیک تالش خود را میکنند اما فکر
می   کنم ظرفیت ورزش حرفه ای ایران فراتر از این
است .قهرمانان المپیک تمام عمر و زندگیشان را
به پای ورزش گذاشته اند و هیچ حرفه دیگری هم
بلد نیستند از این رو به نظرم باید در قانون بستری
برای حمایت از ایــن قهرمانان که تعداد محدودی
هم هستند ،فراهم شود.
شرایط حمایت از قهرمانان کشورهای
دیگر حسادت ما را بر می   انگیزد

رئیس کمیته بوکس شطرنج ایران خبر داد:

حضور ورزشکاران ایران در رقابتهای بوکس شطرنج
جهانی ایتالیا

ایســنا :رئیــس کمیتــه بوکس شــطرنج و ســرمربی تیم ملی بوکس شــطرنج
جمهوری اسالمی   ایران از حضور ورزشــکاران این رشته ،در مسابقات جهانی ۲۰۲۱
ایتالیا خبر داد.
فریــدون پویــا در گفت و گو با ایســنا ،با اشــاره بــه اینکه مســابقات جهانی
بوکس شــطرنج با حضور ورزشکاران  ۲۳کشــور در جزیره سیسیل برگزار می   شود،
گفت :تیم ملی بوکس شــطرنج ایران با مجوز شــورای برون مرزی از وزارت ورزش
و جوانان و همکاری فدراســیون انجمن   های ورزش   هــای رزمی   از  ۱۵آذر به مدت
یک هفته به مصاف حریفان می   رود.
سرمربی تیم ملی بوکس شطرنج ایران با بیان اینکه رقابت جهانی بوکس شطرنج
در  ۵رده نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،بزرگســاالن و پیشکســوتان برگزار می   شود،
اضافه کرد :اعضای تیم ملــی در بخش   های آقایان و بانوان پس از برگزاری اردو در
استان البرز انتخاب و به ایتالیا اعزام می   شوند.
پویــا بر اهمیــت حضور پررنــگ تیم ملــی در رده   های جوانان ،بزرگســاالن و
پیشکســوتان تاکید کرد و ادامه داد :اردوی آماده ســازی و انتخابی تیم ملی بوکس
شــطرنج ایران بــا اهتمام و حمایت شــهرداری و شــورای اسالمی   شــهر کرج و
هیــات ورزش   هــای رزمی   اســتان البرز از یکم آبــان به مدت یــک هفته در کرج
برگزار می   شود.
وی از یوســف بهتری رئیس فدراســیون انجمن   های ورزش   هــای رزمی   برای
پرداختن به افتخارآفرینی ورزشکاران در عرصه بین المللی تقدیر کرد و گفت :از زمان
ریاســت وی ،همه سبک   های رزمی   مورد توجه قرار گرفته اند و تیم داری شخصی از
بین رفته است.
رئیس کنفدراســیون بوکس شطرنج آسیا با یادآوری کســب مقام نایب قهرمانی
توسط تیم ملی بوکس شطرنج ایران در سال  ،۲۰۱۷افزود :این تیم شخصیت و قابلیت
قهرمانــی جهان را دارد و می   تواند با بهره گیری از پشــتیبان مالی و حمایت بخش
خصوصی پرچم ایران را در عرصه بین المللی به اهتزاز درآورد.

تیم باران ممسنی قهرمان لیگ برتر فوتبال جوانان
فارس شد

ایرنا :تیم فوتبال باران شهرستان ممسنی با شکست دادن تیم افشین پیروانی شیراز
به مقام قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان استان فارس دست یافت.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،در دیدار نهایی این مسابقات که عصر جمعه در ورزشگاه
تختی شهرســتان فیروز آباد برگزار شــد  ۲تیم در وقت قانونی با نتیجه یک بر یک
به کار خود پایان دادند تا کار به ضربات پنالتی برای تعیین قهرمان کشیده شود.
تیــم باران ممســنی در ضربــات پنالتی موفق نشــان داد و با نتیجــه هفت بر
 ۶تیم افشــین پیروانی را شکســت داد و برای دومین بار جــام قهرمانی را به خود
اختصاص داد.
رقابت   های فوتبال لیگ برتر جوانان فارس در مرحله مقدماتی با شــرکت  ۱۲تیم
در دو گروه و به میزبانی نورآباد و اســتهبان برگزار شد و در نهایت هم دو تیم از هر
گــروه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که در نهایت هم تیم   های افشــین پیروانی و
باران ممسنی به فینال راه یافتند که تیم باران قهرمان شد.

توکلی در پاســخ به این پرسش که استخدام در
بخش های دولت برای حمایت از قهرمانان کارساز
نیســت؟ بیان کرد :قانونی گذاشــتند که قهرمانان
المپیک می   توانند کارمنــد وزارتخانههای مختلف
شــوند اما نکته این است که با توجه به سطح توقع
جامعه از قهرمانان ،با این شرایط قهرمانان نه تنها
نمی توانند از مردم دست گیری کنند که هیچ ،حتی
در زندگی روزمره خودشان هم می   مانند.
حاال فکر نکنند که من دارم ســنگ خودم را به
سینه می   زنم .خیلی از قهرمانان هستند که میدانم
فضای زندگی آنها چگونه است .برخی از قهرمانان
بلد هستند و به کانالی وصل می   شوند اما کسی که
بلد نیســت باید چه کار کند؟ اینکه ورزشکار نتواند
زندگی عــادی خود را بچرخانــد در فضای جامعه
بسیار تاثیرگذار است.
او ادامه داد :خیلی از ورزشکاران کشورهای دیگر
را که می   بینیم از پرواز پیاده می   شوند ماشین جلوی
پایشان اســت و یک روز بعد هم جوایز ارزنده ای
دریافت میکنند هم حسادت ما را برمیانگیزد و هم
امید و انگیزه   ها را کم می   کند .تجلیل از مدال آوران
المپیک کار ارزنده ای اســت جای تشــکر دارد اما
این پیشــنهاد را هم دارم که در کنار این کار ارزنده
از لحاظ مالی هم بســتر مناســبی برای حمایت از
قهرمانان فراهم شود.
مافیایــی که در اســتخرها وجود دارد
اجازه ورود به ما نمیدهد
توکلی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی
در مورد حمایت از قهرمانان دارد ،گفت :نمیگویم
همیــن فردا صبــح به بانــک مرکــزی برویم و
 ۱۰۰میلیارد پول بگیریم .بحث من این اســت که
باید بســتر مناســبی برای کار کردن قهرمانان در
ایران فراهم شود .مجموعه   های ورزشی زیادی در
شهرداری   ها و اداره کل ورزش و جوانان استان   ها
داریم که میتواند برای کارکردن در اختیار قهرمانان
گذاشته شــود .من قهرمان المپیک که نمی   توانم

محمدرضا گرایی مدال طالی رقابتهای

آموزش   هایم را روی ســیدی (لوح فشرده) بریزم
و بــه مردم بدهم .باید فضایی باشــد که بتوانم در
آن آموزش بدهم اما برای در اختیار گرفتن یکی از
همین مجموعه   ها باید هفت خان رستم را پشت سر
بگــذارم .پس از آن بحث پرداخت اجاره ســالن   ها
و هــزار و یک چالش دیگر هــم وجود دارد .مدت
قراردادها هم که یک ســاله است و تا چشم بر هم
بگذاریم یک سال به پایان رسیده و دوباره وارد مزایده
می   شود در این میان ممکن است که خیلی از افراد
که کارشان تجارت است در گرفتن این مجموعه   ها
موفقتر عمل کنند .خود من تصمیم داشــتم به در
اختیار گرفتن یک استخر ورود پیدا کنم اما دیدم با
مافیایی که وجــود دارد به این راحتیها اجازه وارد
شــدن به آن داده نمی   شــود .حرف من این است
که باید در همین کشور خودمان فضای کار کردن
برای قهرمانان المپیک فراهم شود.
او افزود :فدراسیون وزنه برداری نمی   تواند همه
قهرمانان را کنار هم داشــته باشد چون به هرحال
سلیقه   ها متفاوت اســت البته اگه مدیر خوب باشد
میتوانــد این کار را انجام دهد اما حاال که این کار
نشده به نظرم باید فضای آموزش در بیرون فراهم
باشد در این صورت عالوه بر اینکه قهرمان می   تواند
کســب درآمد کند شــرایط این را هــم دارد که با
آموزش دادن اســتعدادهای خوبــی را تحویل تیم
ملی دهد.
کنار گذاشتن سهراب و کیانوش راهکار
قشنگی نیست
توکلی در پاســخ به این پرســش که همیشه با
ملی  پوشان وزنه برداری ارتباط خوبی داشته و هنوز
هم ایــن ارتباط را دارد یا خیــر و نظرش راجع به
شرایط حال حاضری که کیانوش رستمی   و سهراب
مرادی با فدراســیون وزنه بــرداری دارند و بیرون
هســتند ،چیســت؟ تصریح کرد :به نظــرم تعامل
خوبی ایجاد نشــده است و این مساله باید در درون
خانواده حل می   شــد و کارهایی انجام می   شود که
بعــدا نمی   تــوان موضوع را جمع کــرد .برای این
قهرمانان هزینه زیادی شده است و مربیان زیادی
زحمت کشــیدند و کنار گذاشته شدن آنها راهکار و
اتفاق قشنگی نیست .ما با این کار به جوانها نشان
می   دهیم که ما قهرمانان را کنار گذاشتیم و شما که
چیزی بدست نیاورده اید را راحتتر کنار می   گذاریم.
نکتــه این اســت که ایــن چهارچوبــی که االن
گذاشته شــده چرا قبل المپیک ریو وجود نداشت و
این موضوعی اســت که من درکش نمی   کنم .فکر
نمی   کنم دنیا ارزش این را داشته باشد که بخواهی
بــار منفی مثل کینه را با خود حمل کنی .شــرایط
حال حاضر راضی کنند نیست و فدراسیون بهتر از
هر کسی می   تواند پاسخ بدهد که چرا این قهرمانان
در این شرایط قرار دارند.

قهرمانی جهان خود را به شــهید گمنام کمپ
تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی
اهدا کرد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از شــیراز،
محمدرضا گرایی ،دارنده مدال طالی المپیک
و جهان ،صبــح دیروز شــنبه  ۲۴مهرماه با
حضور در خانه کشــتی و در جوار مرقد پاک
شهید گمنام هشت ســال دفاع مقدس مدال
خود را به این شهید واال مقام تقدیم کرد.
گرایــی در ا در این آیین گفت :پیش از حضور در رقابتهای جهانی نروژ با خدای خود عهد
بســتم که در صورت کســب مدال طال در این مســابقات مدال خود را به شهید گمنام کمپ
تیمهای ملی اهدا کنم.
وی بیان داشــت :در  ۱۲ثانیه آخر کشتی با حریف گرجســتانی یاد این شهید شهدا گمنام
افتادم و معجزه بود که توانستم به فینال راه پیدا کنم.
قهرمان المپیک افزود :شهدا جان خود را با خدا معامله کردند تا پرچم کشور را باال نگه دارند،
نهایت کار ما زخمی   شدن سر و صورتمان است ولی شهدا جانشان را فدای وطن کردند.

گالیه مالک باشگاه شهید شاملی کازرون از مسئولین فارس

مالک باشگاه نیروی زمینی شهید شاملی کازرون از خلف وعده   های مسئولین استان فارس
نسبت به این تیم هندبال و ناتوانی در خصوص تیم داری در استان خبر داد.
مهرتاش شاملی در گفتگو با مهر اظهار داشت :با قول و وعدههایی که مسئوالن کازرون در
انتهای ســال گذشته به ما دادند به مسابقات آسیایی اعزام شدیم و امسال نیز سعی کردیم تیم
خوبی را ببندیم و اطمینان دارم این تیم امسال نیز مدعی قهرمانی است و البته در بخش بانوان
باتوجه به بومی   گرایی ،انتظار چندانی برای کسب مقام نداریم.
وی افزود :در رقابت با تیمهای صنعتی ،بدون حمایت نمیتوان ادامه داد و پس از گذشــت
بیش از  ۶ماه از قولهایی که مسئوالن کازرون برای حمایت و پشتیبانی از این تیم داده بودند،
اما متأسفانه هیچیک از آنها به وعدههای خود عمل نکردند.
مهرتاش شــاملی با اشاره به هزینه حدود  ۹میلیاردی این باشگاه در سال گذشته ،بیان کرد:
سال گذشته برای تیم آقایان  ۴و نیم میلیارد ،برای تیم بانوان یک و نیم میلیارد و برای حضور
در مسابقات آسیایی ،بیش از  ۲و نیم میلیارد هزینه کردیم اما با این وضعیت و خلف وعدههایی
که ما را دلسرد میکند ،ادامه تیم داری برایمان سخت و غیرممکن خواهد بود.
حضور  ۱۲بازیکن شهید شاملی در تیمهای ملی
یعقوب پیری مدیرعامل تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون نیز در گفتگو با مهر ،با اشاره
به تالش مجموعه باشــگاه برای موفقیت دوباره این تیم در لیگ برتر و جام باشگاههای آسیا
بیان داشت :مســابقات امسال لیگ برتر هندبال با شرکت  ۱۰تیم و به صورت دورهای برگزار
میشود که  ۲تیم نخست جواز حضور در مسابقات آسیایی را کسب میکنند.
پیری افزود :امسال  ۵بازیکن از تیم ما جدا شدند اما  ۸بازیکن باکیفیت را جذب و همچنین
کادر فنی خود را تقویت کردیم و تمام توان خود را به کار گرفتهایم تا با دفاع از عنوان قهرمانی
خود در لیگ برتر ،در مســابقات آسیایی نیز با استفاده از تجربه سال گذشته به موفقیت دست
پیدا کنیم.
مدیرعامــل نماینده هندبال فارس در لیگ برتر کشــور ،به حضــور  ۱۲بازیکن این تیم در
ردههای ملی اشــاره کرد و اظهار داشــت ۶ :بازیکن شهید شــاملی در تیم ملی بزرگساالن،
 ۵بازیکن در تیم ملی امید و یک بازیکن نیز در تیم ملی هندبال جوانان عضویت دارند.
مرحله ســوم دور رفت لیگ برتر هندبال مردان باشــگاههای کشور از دیروز در سالن شهید
حاج قاسم سلیمانی تهران آغاز شد و تیم شهید شاملی کازرون که با  ۴برد در صدر جدول لیگ
برتر مردان قرار دارد ،از ساعت  ۱۴:۳۰روز یکشنبه در نخستین بازی خود به مصاف مهمترین
رقیب خود ،تیم فوالد ســپاهان اصفهان میرود و روز ســه شــنبه نیز از ساعت  ۱۵:۳۰مقابل
ستارگان دشتستان صف آرایی میکند.

قهرمانی باشگاههای مردان آسیا

قهرمانی فوالد سیرجان با حضور صابر کاظمی   ویرانگر!
کنفدراســیون والیبال آســیا بار دیگر به تمجید
ملی پوش والیبال ایران پرداخت.
به گزارش ایســنا ،مرحله نهایی بیستویکمین
دوره رقابتهای قهرمانی باشــگاههای مردان آسیا
روز جمعه پیگیری شد که در دیدار نهایی تیم فوالد
سیرجان نماینده ایران به مصاف العربی قطر رفت و
ســه بر یک این تیم را شکست داد و جام قهرمانی
را باالی سر برد.
کنفدراســیون والیبــال آســیا در گزارشــی به
این قهرمانی پرداخت و نوشــت :فوالد ســیرجان
شکست  ناپذیر با استفاده از صابر کاظمی   چپ دست
ویرانگر موفق شد در فینال پیروز شود و جام قهرمانی
را به نام خود کند.
نماینده والیبــال ایران در این رقابت توانســت
به پیروزی چشــمگیر دســت پیدا کنــد؛ پیروزی
شگفت  انگیز با رکورد بی نظیر شکست ناپذیری در
مسابقات قهرمانی باشگاه   های آسیا !۲۰۲۱
به گزارش ایســنا ،صابر کاظمی   در این رقابت   ها
با وجود مصدومیت عملکرد بســیار خوبی را از خود
به نمایش گذاشت .این بازیکن موفق شد در انتهای
این رقابت   ها عنوان ارزشمندترین بازیکن این جام

را به نام خود کند.
مســابقات والیبال قهرمانی مردان باشگاه   های
آسیا از سال  ۱۹۹۹آغاز شــد و نمایندگان ایران تا
کنون  ۲۲مدال شامل  ۱۵طال ،چهار نقره و سه برنز
در این رقابت   ها به دست آوردند.
تیم پیکان با کســب  ۱۱عنوان از جمله  ۷مقام

نفرات اول تا سوم مسابقات شطرنج
بانوان فارس بر سکوی قهرمانی
ایرنــا :پیکارهای شــطرنج قهرمانی بانوان اســتان فارس
برگزارشد و نفرات برتر معرفی شدند.
رییس هیات شــطرنج فارس در مصاحبــه با خبرنگار ایرنا
افزود :در این پیکار   ها که به مدت  ۲روز در خانه شطرنج اندیشه
شیراز برگزار شد ۳۰ ،ورزشکار از استان فارس شرکت داشتند.
مازیار صالحی ادامه داد :در پایان این پیکارها ،آنیتا پرویزی
بــا هفت امتیاز بر ســکوی قهرمانی ایســتاد ،آتنا جوهری با
 ۶امتیاز و پارمیس وطن هــم با با پنج امتیاز به ترتیب دوم و
سوم شدند.
وی اضافه کرد :نفرات برتر این دوره از رقابت   ها به عنوان
نمایندگان فارس در مسابقات قهرمانی کشور که آبانماه برگزار
می   شود ،اعزام خواهند شد.
صالحی افــزود :قضاوت این دوره از رقابت   ها را ســهیال
حریرپوش و ناهید فرد بحرینی بر عهده داشتند و در پایان هم
جوایز نفرات برتر اهدا شد.

قهرمانی در سالهای  ۲۰۰۶ ،۲۰۰۲تا ( ۲۰۱۱شش
دوره متوالی) ،دو نایب قهرمانی در سالهای ۲۰۰۰
و  ۲۰۰۴و دو مقام ســومی   در سال   های  ۱۹۹۹و
 ۲۰۱۵در این مسابقات به عنوان پرافتخارترین تیم
آسیا شناخته میشود.
نماینــده ورامیــن ( ۲۰۱۴و  )۲۰۱۹و بانــک

شروع قطعی لیگ برتر فوتبال بدون حضور تماشاگران
رییس کمیته برگزاری مســابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعــام کرد که رقابتهای
بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران قطعا بدون حضور تماشاگران آغاز میشود.
به گزارش ایســنا ،از اواخر سال  ۹۸بود که به دلیل شــیوع ویروس کرونا ،ممنوعیت
حضور تماشــاگران ایرانی روی سکوی ورزشگاه   ها و سالن   های ورزشی رقم خورد و این
ممنوعیت تاکنون در مورد ورزشگاه   های سالنی و غیرمسقف در ایران ادامه دارد و هرچند
به نظر میرســید  ۲۰مهر با حضور تماشــاگران در دیدار تیمهای ملــی فوتبال ایران و
کرهجنوبی از سری رقابتهای مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی شاهد
پایان این مســاله باشد و پس از آن حضور تماشاگران در ورزشگاههای فوتبال را همزمان
با شــروع بیســت و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران رقم بخورد اما در نهایت چنین
اتفاقی رخ نداد.
ســهیل مهدی ،رییس کمیته برگزاری مســابقات لیگ برتر فوتبال ایران در گفتوگو
با ایســنا ،با بیان اینکه بیســت و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران قطعا بدون حضور
تماشــاگران شروع میشود ،گفت :در تالش هســتیم تا در صورت بهبود اوضاع و صدور
مجوز از ســوی مراجع ذیربط شــاهد حضور مجدد تماشــاگران در ورزشگاههای کشور
باشیم ،هرچند در این رابطه زمان دقیقی برای بازگشت تماشاگران مشخص نیست.
به گزارش ایسنا،طبق اعالم ســازمان لیگ فوتبال ایران ،مسابقات لیگ برتر فوتبال
فصل  ۲۷ ۱۴۰۰-۱۴۰۱مهر  ۱۴۰۰شروع میشود.

ســرمایه ( ۲۰۱۶و  )۲۰۱۷بــا دو قهرمانی ،صنام با
یک قهرمانی در ســال  ۲۰۰۴و یک نایب قهرمانی
در ســال  ،۲۰۰۲تیــم کاله مازنــدران با یک مقام
قهرمانی در سال  ۲۰۱۳و یک عنوان سومی   در سال
 ،۲۰۱۲خاتم اردکان با یک قهرمانی در سال ،۲۰۱۸
تیم فوالد ســیرجان با یک قهرمانی در سال ۲۰۲۱
و تیم ســایپا با یک مقام نایب قهرمانی در ســال
 ،۲۰۰۵بــه کار خود در این مســابقات پایان دادند.
ردهبنــدی نهایــی مســابقات والیبــال قهرمانی
باشــگاههای مردان آســیا ســال  ۲۰۲۱بــه قرار
زیر است:
فوالد سیرجان ایرانیان (ایران)
العربی (قطر)
باروستنیک آلماتی (قزاقستان)
ناخون راتچاسیما (تایلند)
گاز جنوبی (عراق)
کاظمه اسپورت (کویت)
دایموند فود (تایلند)
( AGMKازبکستان)
ربیسکو (فیلیپین)
( CEBسریالنکا)

جریمه سنگین  AFCبرای تاخیر
ورود به زمین در لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آســیا به  ۸تیم راه یافته به مرحله
یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا هشدار داد که کوچکترین
تاخیــر آنهــا در ورود به زمین بــا جریمه مالــی همراه
خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از االقتصادیه ،از دیروز مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا آغاز خواهد شد.
کنفدراســیون فوتبال آســیا به تیم   های حاضر در این
مرحله هشــدار داد که بدون هیچگونه تاخیری وارد میدان
شوند.
 AFCاعــام کرد که تاخیر  ۵دقیقــهای در ورود به
میدان  ۱۰هزار دالر جریمه به دنبال خواهد داشت.
االقتصادیه در ادامه نوشــت :کنفدراسیون فوتبال آسیا
برای تاخیر یک تا دو دقیقه در ورود به میدان  ۱۰۰۰دالر
و برای تاخیر دو تا ســه دقیقه ای هم  ۱۵۰۰دالر جریمه
در نظر گرفته است.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

یکشنبه  25مهر    10 - 1400ربیع االول  - 1443شماره 7316

انگارنهراگنا

قرآن شیراز،
سازنده مجســمه خواجوی کرمانی در دروازه ِ
شمایل حافظ توسط هنرمندان
در توضیح چرایی ساختهنشدن
ِ
مجسمهســاز و تصویرگر ،گفت :چالشــی بزرگ بر ســر راه
مجسمهســازان وجود دارد و آن ،چندوجهیبودن شــخصیت
حافظ و رندی اوست که شرایط را پیچیده میکند.
به گــزارش خبرنگار خبرگــزاری کتاب ایــران (ایبنا) در
فارس ،در این برنامه که جمعه شــب  ۲۳مهر  ،۱۴۰۰برگزار
شــد ،علیاصغر تجویدی ،هنرمند نگارگری و مجسمهسازی؛
امیــر اثنیعشــری ،خواننــده و مــدرس آواز ایرانــی و
علی قصرالدشتی ،هنرمند مجسمهساز سخنرانی کردند.
نخســتین ســخنران این شــب از ویژهبرنامههای مرکز
حافظشناســی ،علیاصغر تجویدی بود .او در آغاز سخنرانی
خود با عنوان «مقایســه تصویرنگاری دیوان حافظ با شاعران
دیگر (فردوســی ،خاقانــی و نظامی)» ،با بیان اینکه اشــعار
شاعرانی مانند حافظ و ســعدی ،دنیایی از تفکر و اندیشه در
خود نهفته دارد ،گفت :برخالف اشعار شاعرانی مانند فردوسی،
نظامی ،خاقانی یا خیام ،آفرینش یک اثر هنری از روی شــعر
حافظ ،کار سادهای نیست.
دشواری آفرینش اثری هنری از روی شعر حافظ
وی افــزود :در اشــعار حماســی ،نگارگــر ،افســانههای
شــگفتانگیزی از پهلوانــی و جنگآوری قهرمان داســتان
به تصویر میکشــد؛ اما شــاید او ،هیچگاه ،نتواند به اندیشه
حافظ پی ببرد؛ بنابراین ،برداشت خود را از آن اثر تصویرگری
میکند که گاه ممکن است سطحی باشد.
تجویــدی درباره تاریخچه نگارگری اشــعار حافظ گفت:
آثار ارزشــمند و در خور توجهی که از روی اشــعار حافظ یا
متناســب با آن بوده ،بیشــتر در دوره صفویــه تصویرنگاری
شده اســت .نگارگران ،در دوره تیموریان و سپس ،صفویان،
با الهام از اشــعار حافظ ،نقشآفرینی کردهاند .در این زمینه،
میتوان به میرک اشاره کرد که با حمایت امیرعلی شیرنوایی،
مشاور فرهنگی سلطان حسین میرزا تیموری ،اشعار حافظ را
تصویرسازی کرد و شاگردانش راه او را ادامه دادند .مشهورترین
آنها کمالالدینبهزاد اســت که نامش بــر تاریخ نگارگری
ایرانی میدرخشــد .ایــن هنرمند با آمیختــن و پیوند دادن
مکتب هــرات و تبریز ،ســبک نوینی در نگارگــری ایرانی
به وجود آورد.
تجویدی افزود :نگارگری دیوان حافظ ،در کنار شاهنامهی
شاهطهماســب ،از بزرگترین آثار بهجامانده از آن دوران است.
در دورههــای بعد از تیموری و صفوی نیز ،نگارگرانی بودهاند
که از اشعار حافظ الهام گرفتهاند؛ ازجمله این آثار میتوان به
«سماع درویشان» (دیوان حافظ) که در موزه «متروپولیتن»
نیویورک نگهداری میشــود ،اشــاره کرد که به بهزاد نسبت
میدهند .ســلطان محمد و شــیخزاده نیز ،از دیگر هنرمندان
ایرانیاند که اشعار حافظ را به تصویر کشیدهاند.
تصویرنگاری ،در اشعار حافظ ،بسیار ظریف و
دقیق است
این هنرمند بنام نگارگری ،درباره تصویرگری اشعار حافظ
گفت :تصویرنگاری در اشعار حافظ بسیار ظریف و دقیق است.
رنگ ،ترکیببندی ،خطهای روان و فرم باید بهگونهای باشد
که بیننده خود را در فضایی معنوی و ملکوتی حس کند.
وی ادامــه داد :در نگارگری ایرانی ،آســمان الجوردی،
قرص درخشان ماه ،ساز چنگ و ارغنون و همچنین ،عناصری
چون :قدح ،جام ،ساغر ،مینا ،خم ،پیاله و ،...الگوی زیبایی بوده
که همواره ،نگارگران به آن پرداختهاند .در بیشتر اشعار حافظ،
به چنگ و نی و ســاقی و رامشــگر و خنیاگر و مطرب اشاره
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صاف گاهی وزش باد

معرفی برگزیدگان جشنواره«ساخت عروسک» در شیراز
ایرنــا :اختتامیــه جشــنواره اســتانی
«ساخت عروسکهای بومی ،محلی ،آیینی
و نمایشــی» در مجتمــع فرهنگی هنری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان فارس برگزار شد و برگزیدگان این
جشنواره معرفی شدند.
روابط عمومی اداره کل کانون فارس
در مطلــب ارســالی روز شــنبه ،اعــام
کــرد :کانون پــرورش فکــری کودکان
و نوجوانــان اســتان فــارس بــا هدف
احیــا و بازتولیــد عروســکهای
بومی ،محلی و معرفی فرهنگ غنی استان
و همچنین تقویت هنر نمایش عروسکی،
با هــدف راهانــدازی خانه عروســکها
جشنواره ساخت عروسک را برگزار کرد.
تقویــت و توجه بیــش از پیش به هنر
عروسکســازی ،احیــا و بازتولیــد
عروســکهای بومــی ،محلــی و معرفی
فرهنگ غنی اســتان ،شناسایی و تشویق
فعاالن هنر نمایش عروسکی استان فارس
و جمــعآوری و نگهداری عروســکهای
نمایشــی و بومی محلی برگزیده ،در خانه
عروســکهای کانــون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس از جمله
اهداف این جشنواره عنوان شده است.
لیال هاشمپور ،زهرا قربانی و سارا رضایی
 ۸۰اثر رسیده به جشنواره را داوری و در نهایت
 ۱۱نفر را به عنوان صاحبان  ۹عروســک
برگزیده معرفی کردند.
براین اســاس ،در بخش عروسکهای
بومی محلی ،زینب کوزلی ،مربی مســئول

مرکز گراش ،النا صمدی عضو مرکز گله دار،
فاطمــه زمردینــژاد عضو مرکز رســتم،
بهار نمــازی عضو مرکز المرد و ســرور
درستکار شرکتکننده آزاد از شهر الرستان
به عنــوان صاحبان عروســکهای برتر
معرفی شدند.
نرگس عرفانینیا و الهه ناسوتی مربیان
مرکز صدرا ،منصوره تقویفرد و لیال باقرنژاد،
مربیــان مرکز الرســتان ،علیرضا فضلی،
عضو مرکز صدرا و محمد امین نعمتالهی،
عضو مرکز آباده نیز صاحبان عروسکهای
برتر در بخش عروسکهای نمایشی هستند.
اعضای کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان فارس ( نونگاه و نوجوان،
از  ۱۲تا  ۱۸ســال) ،مربیان و کارشناسان
کانون اســتان فارس و عموم عالقهمندان
بــه عروسکســازی در اســتان فــارس
میتوانستند در جشنواره شرکت کنند.
ســعیدرضا کامرانی ،مدیــر کل کانون
فارس در مراســم پایانی جشنواره استانی
«ساخت عروسکهای بومی ،محلی،آیینی
و نمایشی» گفت :هنر به سادگی به دست
نمیآید و باید در راه کسب هنر ،هم استعداد
داشت و هم زحمت کشید؛ انسان به عنوان
اشــرف مخلوقات دارای صفت آفرینش و
خالقیت است و هنرمند کسی است که با
همین ویژگی خالقیت ،آثاری را میآفریند
که میتواند برای مردمان روزگار خود مانند
چراغ راهی ،راهگشا باشد.
کامرانی در ادامــه گفت :کانون فارس
بــا هدف احیــا و بازتولید عروســکهای

بومــی و محلی و معرفــی فرهنگ غنی
اســتان ،همچنین شناســایی و تشــویق
فعاالن هنر نمایش عروسکی وجمعآوری
و نگهداری عروســکهای نمایشی ،بومی
و محلی برگزیده ،اقــدام به برگزاری این
جشنواره کرد.
او گفت :هدف ما از برگزاری جشنواره
فقــط اعالم اســامی برگزیدهها نیســت،
اهداف بلندی را دنبال میکنیم و یکی از
این هدفها ،تقویت و توجه بیش از پیش
به هنر عروسکسازی است.
بــه گفتــه کامرانی ،بخــش زیادی از
عروســکهای موجود در کشور ،خارجی
است و همین موضوع لزوم تولید عروسک
در کشور را صد چندان میکند.
وی یادآور شــد :عروسکهای وارداتی
تنها وســیله بازی نیســتند بلکه فرهنگ
جوامع بیگانه را نیــز منتقل و تفکراتی را
به کودکان ما القا میکنند که با آموزههای
دینی وتمدنی ایران اسالمی سازگار نیست.
مدیر کل کانون فارس در بخش دیگری
از سخنانش گفت :بسیاری ازعروسکهای
رســیده به دبیرخانه جشنواره قابلیت تولید
انبوه دارند و ما تالش میکنیم با ارســال
تصاویر این عروســکها بــه بخش تولید
کانون ،در معرفی آنها بکوشیم.
کامرانــی در پایان ضمــن تبریک به
صاحبان آثار برتر گفت :در مجامع تربیتی،
بحث بــرد و باخت مطرح نیســت ،همه
شــرکتکنندگان برنده هســتند و از همه
آنها با اهدای لوح تقدیر خواهد شد.

امام علی (ع)

تیتر آخر

صفد ر د وام

دو شاعر ستايشگر پاييز

گام به گام صداى پــاى خش خش برگ هاى پاييزى به گوش مى آيد
و به عاشقان بهار عارفان مژده زيبايى هاى رنگارنگش مى دهد.
يادش بخير دوران خوبى بود دقيقأ  ٢٦ســال پيش كه در كتابفروشــى
مشــغول كار بودم و هر صبح تا شب با كتاب هاى جورواجور انتشاراتى هاى
مطرح آن زمان ســرو كله مــى زدم ،پاييز براى من و بهتر بنويســم براى
مشــتريان كتاب دوست كتابفروشى هدايت رنگ و رويى زيبا داشت و همه
دلداده برگريزان پاييز بودند.
در آن موقع من هم ســ ِر ذوق مى آمدم و بــا برگ هاى كاغذى رنگى
تصوير پاييز زرد پيشــه را بر ويترين بزرگ شيشه اى كتابفروشى به تصوير
مى كشيدم.
چقدر زيبا بود نماد برگ هاى خزان با كتاب هاى رنگارنگ كه بيشتر هم
با محتواى شعر ،داستان ،نقد ادبى و دواوين شعراى گذشته بود از انتشاراتى
هــاى نامدارى نظير جاويدان ،اميركبيــر ،آگاه و ...و از اين زيباتر جلوه گرى
كتاب جلد ســفيد شعر "مهدى اخوان ثالث" از مجموعه "شعرزمان ما" بود
كه به كوشــش زنده ياد محمد حقوقى پيچ و خم هاى قله هاى شعر امروز
نظير نيما ،شــاملو ،فروغ ،ســهراب ،اخوان در اين مجموعه شرح و نقد شده
بود و هنوز هم از كتاب هاى مرجع شناخت اشعار شاعران ياد شده است.
حاال چــرا مى گويــم كتاب شــعر (م -اميــد) همان مهــدى اخوان
ثالث بيشــتر در فضــاى ويترين كتابفروشــى با حال و هــواى پاييز جلوه
مى نمود اهالى دل و دوســتداران پاييز خود از توصيف اخوان در ســتايش
"پادشاه فصل ها ،پاييز" خبر دارند.
در اين پاييز اما شاعرى ديگر از جنس طبيعت و از تبار شعر امروز در بين
اهالــى آبادى ادبيات حضور ندارد و او زنده ياد منصور اوجى اســت كه حتى
شــاعر پاييز و زمســتان مهدى اخوان ثالث اين شعر زيباى او را كه دهه ها
پيش گفته بود؛"هواى باغ نكرديم و دور باغ گذشــت" را ســتايش و تكرار
كرده بود.
شــاعر مرگ آگاه زمان ما اوجى كه همواره اشعارش مرگ آگاهى و گذر
زمان و عمر " كوتاه مثل آه" براى عابران كوچه ادبيات به يادگار گذاشت و
سروده هايش هماره بر رواق آستانه طبيعت ماندگار خواهند بود.

سازنده مجسمه خواجوی کرمانی مطرح کرد؛

چندوجهیبودن شخصیت و ِرندی حافظ ،چالشی بزرگ برای مجسمهسازان
شده که در آثار نگارگری ،به بهترین شیوه ،نمایان میشود.
تجویــدی ،در پایان ســخنان خود ،تصریح کرد :ســیر
تحوالت نگارگری ایرانی با الهام از اشعار شعرای بلندمرتبهای
چــون فردوســی ،خیام ،حافــظ ،نظامی گنجــوی و موالنا،
همیشه الگوهای ارزشــمندی برای
هنرمندان یک سده پس
ِ
از درگذشــت حافظ تا به امروز بوده و نگارگران ،وامدار شعر
حافظ و دیگر شــاعران بودهانــد .در دوره معاصر نیز ،نگارگر
چیرهدست ،اســتادمحمود فرشــچیان ،گامهای باارزشی در
زمینه آفرینش آثار ماندگاری از روی اشــعار حافظ برداشــته
که نگارگری ایرانی را به ســمت هنری بــا مفاهیم اخالقی
و عرفانی و انســانی رهنمون کرده اســت .آثار ایشان الگوی
ارزشــمندی است برای هنرمندانی که در راه نگارگری ایرانی
گام برمیدارند.
نگاهــی آماری به تاریخچه اســتفاده از غزل
سعدی ،حافظ و موالنا در موسیقی آوازی
سخنران دیگر این برنامه ،امیر اثنیعشری ،دانشآموخته
رشته زبان و ادبیات فارسی و خواننده و مدرس آواز ایرانی بود

ازایــنرو ،برای آنکه بتوانیم به معدل نســبت ًا منطقی از روند
تغییرات در گزینش شــاعران توســط خوانندگان برســیم،
با مشــخصکردن چهار دورهی تاریخی (قاجار ،پهلوی اول،
پهلوی دوم و انقــاب  )57و انتخاب دو نفــر از پرکارترین
خوانندگان هر دوره و بررسی آثارشان ،کار را پیش بردیم.
بهگفتــ ه اثنیعشــری ،در دورهبندی آثــار ،فقط به تغییر
حکومــت توجه نشــده؛ بلکــه اولین و آخریــن ضبطهای
انجامگرفتــه در هر یــک از این دورههــای تاریخی ،مالک
بوده است.
وی درباره شیوه انتخاب خوانندگان هر دوره گفت :انتخاب
خواننــدگان در هر دورهی تاریخی ،براســاس میزان فعالیت،
تعدد آثــار و میزان اثرگذاری آنها بر خوانندگان نســل بعد
(چــه از طریق آثار بهجامانده از آنها و چه از طریق آموزش)
بوده اســت؛ همچنین دقت شد که دو خواننده ،دارای سبکی
متفاوت از یکدیگر باشند ،تا بازهی گستردهتری از سالیق در
هر دوره را مطالعه کنیم.
خوانندگان منتخب این پژوهش عبارتاند از :سیداحمدخان

این خواننــده آواز ایرانی ،درباره ویژگیهای دور ه ســوم
(پهلوی دوم) گفت« :در دوره پهلوی دوم ،باز هم ،شــعرهای
ســعدی در جایگاه نخســت قرار دارد؛ اما اســتفاده از اشعار
حافظ ،در آثار خوانندگان این دوره ،نسبت به دوره قبل ،رشد
معنیداری کرده اســت؛ بهطوریکــه در دوره قبل ،اختالفی
 32.5درصدی میان کاربرد شــعرهای سعدی و حافظ وجود
داشــت و در این دوره ،اختالفی  4.9درصــدی .اتفاق مهم
دیگر ،صعود اشعار موالنا ،با  8.1درصد ،در جایگاه سوم است.
فروغی بســطامی و بابا طاهر نیــز ،در جایگاه چهارم و پنجم
قرار دارند.
اثنیعشری ،درباره حضور اشعار شــاعران در آثار آوازی
دوره چهــارم (انقــاب  ،)۵۷گفــت :تغییرات محســوس و
پراهمیتی در ایــن دوره اتفاق افتاده اســت؛ تا پیش از این،
اشــعار ســعدی در آثار هر دو هنرمند هر دوره ،رتبه نخست
را داشــت ،اما در دوره چهارم ،عالوه بــر پایینآمدن جایگاه
تاریخی اشعار سعدی در ســه دوره پیشین ،شاعران متفاوتی
در رتبه اول انتخابهای خوانندگان جای گرفتهاند (شجریان:

که ذر ارائهی خود ،نگاهی آماری به تاریخچه استفاده از غزل
سعدی ،حافظ و موالنا ،در موسیقی آوازی ایران ،انداخت.
وی اینگونه آغاز کرد :شــعر و موســیقی ،از ایران باستان
تاکنون ،در کنار یکدیگر بودهاند .در دوران اولیه ،خوانش شعر
همواره به مدد موســیقی صورت میگرفته است؛ گوسانان و
خنیاگران هخامنشی و اشکانی و موسیقیدانان برجسته دوره
ساسانی (باربد و نکیسا)؛ شــاعرانی همچون :رودكی ،فرخی
سیســتانی ،امیرخسرو دهلوی ،حافظ و ...که عالوه بر آشنایی
شــاعران
با موســیقی ،شــعر خود را ملحون میخواندهاند و
ِ
موسیقیدانان شاع ِر معاصر مانند عارف ،شیدا و
موسیقیدان و
ِ
امیر جاهد ،همه ،در همراهی شعر و موسیقی اثرگذار بودهاند.
وی ادامــه داد :در کنار اینهــا ،خوانندگان خوشصدا نیز
با انتخاب اشــعار شــعرای گوناگون در آوازخوانی یا ساخت
تصنیف ،توجه شنوندگان و مخاطبان را به شعر و موسیقی ،به
شکل توأمان ،جلب کردهاند.
اثنیعشــری ،دربارهی روش انجام ایــن پژوهش که با
همکاری میرعلی اردکانیان انجام گرفته است ،گفت :بررسی
همه اشعاری که از دوران ضبط صفحه در ایران ( 1284ش)
تاکنون خوانده شــده ،امری بســیار زمانبر و وقتگیر است؛

ســاوهای و سیدحســین طاهرزاده (دور ه قاجار) ،قمرالملوک
وزیری و ملوک ضرابی (دوره پهلوی اول) ،غالمحسین بنان و
عبدالوهاب شهیدی (دوره پهلوی دوم) و محمدرضا شجریان
و شهرام ناظری (دور ه انقالب .)57
ایــن مدرس آواز ایرانی ،دربــاره دوره اول گفت :در دوره
قاجار ،اشــعار ســعدی با اختالفی چشــمگیر ( 45.9درصد)،
جایگاه نخســت را به خود اختصاص داده اســت .شعرهای
وصال شــیرازی و قاآنی ( 5.1درصــد) در رتبه دوم و دیوان
حافظ ( 4درصد) در رتبه ســوم قــرار دارد؛ همچنین ،در این
دوره ،به اشعار مولوی بیتوجهی شده است.
اثنیعشــری ادامــه داد :در دور ه دوم (پهلوی اول) ،تنوع
شاعران بیشتر است .اشعار سعدی ،همچنان ،در انتخابهای
شــعری هر دو خواننده (قمرالملوک وزیری و ملوک ضرابی)،
در رتبه نخســت اســت؛ اما بیرقیبی او در دورهی قاجار ،در
این دوره و از ملوک ضرابی به بعد ،دستخوش تغییر میشود؛
در این دوره ،اســتفاده از اشــعار حافظ و فروغی بسطامی در
رتبههای بعد قرار دارد و فاصله این شــاعران از سعدی کمتر
شده است؛ همچنین ،روند بیتوجهی به اشعار مولوی ،در دوره
پهلوی اول نیز ،ادامه مییابد.

حافظ و ناظری :موالنا)؛ در آثار شــجریان ،اشــعار ســعدی،
پس از حافظ ،جایــگاه دوم را دارد (با  24.6درصد) و در آثار
ناظری ،پس از موالنا و حافظ ،رتبه ســوم (با  11.3درصد) را
به خود اختصاص داده است.
وی افزود :در دور ه انقالب  ،57شعرهای حافظ ،سعدی و
موالنا ،بهترتیب ،در جایگاه اول تا ســوم قرار میگیرند .عطار
( 5.5درصد) و بابا طاهر ( 4.9درصد) نیز ،در رتبههای چهارم و
پنجم قرار دارند .نکته قابل ذکر دیگر ،قرار گرفتن اشعار سایه،
بهعنوان شاعری معاصر ،در جایگاه ششم است؛ همچنین ،در
این دوره ،توجه به اشعار فروغی بسطامی کمرنگ میشود.
اثنیعشــری ،در پایان ســخنرانی خــود ،تصریح کرد:
پرداختن به دالیل تغییر انتخاب و بهادادن به شاعری خاص
در آثــار یک خواننده یا کمرنگشــدن نقش یک شــاعر در
دورهای خاص ،به تحقیقی مجزا و موشــکافانه در موضوعات
اجتماعی ،سیاســی ،ادبی و حتــی موضوعاتی چون :میزان و
چگونگی انتشار دیوان شاعران و تصحیحهای گوناگون از آثار
آنان در هر دوره و بسیاری متغیرهای فردی و اجتماعی دیگر،
نیاز دارد؛ امری که در آینده ،بهمدد نتایج بهدستآمده در این
پژوهش ،میتواند اجرایی شود.

دشواریهای ساخت مجسمهای از حافظ
علی قصرالدشتی در آغاز سخنرانی خود که «دشواریهای
ساخت مجســمهای از حافظ» نام داشت ،گفت :در جوامع و
ادوار تاریخــی ،یکی از بهترین گزینههــا برای جاودانهکردن
و شناســاندن بزرگان و افراد اثرگذار و نامی ،ساخت تندیس
و مجســمه بوده اســت؛ تندیس و مجسمهای که با فیگوری
متناسب با شــخصیت و عملکرد فرد خلق میشود .این هنر،
ابتــدا ،برای شــاهان و دولتمردان و افراد نظامی و سیاســی
به کار برده شده است و بعد از آن ،برای فرهنگوران و نخبگان
و دانشمندان.
وی ادامه داد :یکی از اولین و شــاخصترین هنرمندانی
که در این خصوص فعالیت بســیار کــرد و آثاری بیبدیل ،از
خود به جای گذاشــت ،ابوالحســنخان صدیقی بود .او که از
شاگردان خلف کمالالملک بود ،مجسمهی بسیاری از بزرگان
و نخبگان این ســرزمین را در اوج اســتادی و نبوغ ،ساخت؛
از جمله :مجســمه برنزی نادرشــاه افشــار ،مجسمه برنزی
یعقوب لیث صفاری و پیکر ه ســنگی خیام ،فردوسی ،سعدی،
ابوعلیسینا و امیرکبیر.
چندوجهی بودن شــخصیت حافظ و رندی او،
پیش روی مجسمهسازان
چالش ِ
قصرالدشــتی با طرح این ســؤال که چرا ابوالحسنخان
و شــاگرد پرتالش او ،علیاکبر صنعتی و اساســ ًا ،هنرمندان
مجسمهســاز و تصویرگــر ،بــه غیــر از نگارگــران ،برای
جاودانه کردن شــمایل حافظ اقدامی نکردهاند ،گفت :من ،در
جایگاه یک مجسمهساز ،بیش از  35سال در این رشت ه هنری
فعالیت و بســیاری از بزرگان و مشــاهیر سرزمینم را جاودانه
کــردهام که از جمله آن مجســم ه خواجوی کرمانی اســت؛
چنانکه هرکس به شیراز وارد شود و گذارش به دروازه قرآن
بیفتــد ،در محل ورودی مقبر ه خواجــو ،تندیس او را خواهد
دید و بیگمــان ،چهره خواجو در ذهنش ثبت میشــود؛ اما
چالشــی بزرگ بر ســر راه مجسمهســازان وجود دارد و آن،
چندوجهیبودن شــخصیت حافظ و رندی اوست که شرایط
را پیچیده میکند.
وی با طرح این پرســش که آیا لزوم ًا مجسمه یا تندیس
عینی برای چنین شــخصیتی مناسب است؟ در تالش برای
پاســخ به آن ،ادامه داد :اساســ ًا در دنیای مدرن امروز ،نکته
مهم در پدید آوردن آثار ،این اســت که از اشــاره مســتقیم
بر موضوع ،پرهیز و با اســتفاده از عوامل بصری و نشانهها و
دریافتهای مفهومی ،به موضوع پرداخته شــود .در خصوص
ساخت المانی برای حافظ نیز ،شــاید بهترین راه ،اندیشیدن
به اثری مفهومی باشد.
این هنرمند مجسمهســاز ،در پایان سخنانش ،گفت :من
در این ســالها ،در خصوص ســاخت نمــادی حجمی برای
شخصیت حافظ اقداماتی کرده و به نتایجی هم دست یافتهام
کــه تا حدودی برایــم رضایتبخش بوده اســت؛ اما اراده و
کنشــی جدی که هنرمندان را به خلق اثری فاخر ،در شــأن
و شــخصیت حافظ برانگیزد ،تاکنون وجود نداشته است .اگر
روزی همتی واال ،برای خلق اثری فاخر از حضرت حافظ پدید
آید ،بهعنوان سربازی کهنهکار مشتاقانه انجام وظیفه میکنم
و این منتهای آرزوی من است.
یادآور میشود :در آغاز و انجام این شب از ویژهبرنامههای
مرکز حافظشناســی که با همکاری ستاد یادروز حافظ ترتیب
یافت ،دلگفتههایی از علی شیرازی ،هنرمند نامی نقاشیخط
و مهدی فقیه ،بازیگر شناختهشــده سینما و تلویزیون ،درباره
حافظ ،از طرح «گنجینه حافظ و هنرمندان» پخش شد.

