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معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد

تکمیل ظرفیت بیمارستانها در فارس

غریبآبادی مطرح کرد

روایتی از جزئیات مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا
نماینـده ایـران در سـازمانهای بینالمللـی در ویـن بـه
روایتـی از جزئیـات مذاکـرات اخیـر ایـران بـا آمریـکا و اروپا
پرداخـت و تاکیـد کـرد :آمریـکا میخواهد توافق هسـتهای
را بـرای موضوعـات موشـکی و منطقهای گـروگان بگیرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،رهبـر انقلاب در دیـدار چهارشـنبه
ششـم مـرداد  ۱۴۰۰کـه آخریـن دیـدار بـا اعضـای دولـت
دوازدهـم محسـوب میشـد بـه تجربیـات مهمی دربـاره
روابـط هشـت سـال اخیـر اروپـا و امریـکا بـا جمهـوری
اسلامی ایران اشـاره کردنـد .ایشـان تجربـه دولـت یازدهم
و دوازدهـم را مصـداق مهمـی در تاییـد ایـن گـزاره اعلام
کردنـد کـه اعتمـاد بـه غـرب جـواب نمیدهـد و نخواهـد
داد .پایـگاه  KHAMENEI.IRبـرای بررسـی ایـن
موضـوع بـه گفتوگو بـا کاظـم غریبآبادی پرداخته اسـت
کـه علاوه بـر عضویـت در هیـأت مذاکـره کننـده ایـران،
سـفیر و نماینـده دائـم جمهوری اسلامی در سـازمانهای
بینالمللـی در ویـن هـم محسـوب میشـود.
در دیـدار هیئـت دولـت بـا رهبـر انقلاب ،ایشـان بـه
مذاکـرات اخیـر نیز اشـاره کردنـد و از اصرار طـرف غربی بر
شـرطی در متـن مذاکـرات گفتنـد کـه ایـن شـرط بهانهای
بـرای مداخلات بعـدی غربیهـا شـود .ایـن شـرط چـه
بـود و چگونـه در مذاکـرات مطـرح میشـد؟ واکنـش
مذاکرهکننـدگان بـه ایـن نـوع شـرطگذاری چـه بـود؟
آمریـکا و طرفهـای غربـی بـرای پیشـبرد تفاهـم و
نهاییکـردن آن و همچنیـن رفـع برخـی تحریمهـا،
اصـرار کردنـد کـه بنـدی در بیانیـهی وزرا در خصـوص
گفتوگوهـای بیشـتر در آینـده بـرای سـه موضـوع درج
شـودّ :اول ،اقدامـات بیشـتر در مـورد تقویـت مؤثـر روابـط
اقتصـادی و تجـارت بینالملـل ایـران شـامل تغییـر در
سیاسـت تحریمی آمریـکا .دوم ،تضمیـن منافـع عـدم
اشـاعهای برجـام در درازمـدت و سـوم ،گامهایـی بـرای
حمایـت و تقویـت امنیـت منطقـهای در میـان کشـورهای
منطقـهی خلیـج فـارس شـامل کاهـش تنـش و اقدامـات
اعتمادسـاز از طریـق گفتوگـو در منطقـه .جـدای اینکـه
موضـوع دوم محلـی از اعـراب نـدارد؛ چـون زمانبندیهـا
در برجـام مشـخص اسـت و ایـن موضـوع میتوانـد
بهمنزلـهی مبنایـی برای طـرح تعهـدات و زمانبندیهای
کامال با اهداف و دسـتورکار
جدید شـود .موضوع سـوم نیـز ً
گفتوگوهـا در تعـارض آشـکار بـود ،ازاینرو ،هیئـت ایرانی
بالفاصلـه ایـن درخواسـت را رد کـرد.
در واقـع ،آمریـکا و غربیهـا بهدنبـال اهـداف خـاص
خـود بودنـد .ایـن موضـوع نشـان داد کـه آنهـا همچنـان
بـه تفاهـم هسـتهای بهعنـوان پلـی بـرای ورود بـه سـایر
موضوعـات غیرمرتبـط مانند مسـائل منطقهای و موشـکی
ن سـری ،حتـی فراتـر رفتنـد و اصـرار
نـگاه میکننـد .ایـ 
کردنـد کـه خواستهشـان بهنوعـی در متـن گنجانـده شـود.
هدفشـان ایـن اسـت کـه از ایـن طریـق بالفاصلـه بعـد
از هـر تفاهمـی ،سـراغ ایـن موضوعـات بیاینـد و آن را

جزئـی الینفـک از تفاهـم هسـتهای تلقـی کننـد و زمینـه را
بـرای مداخلات خـود در ایـن حوزههـا فراهـم کننـد و هـر
کجـا هـم کـه بـه اهـداف خـود نرسـیدند ،ایـران را مقصـر
معرفیکـرده و زمینـه را بـرای اعمـال فشـار بـه بهانههـای
دیگـر بـر ایـران فراهـم کننـد.
رهبـر انقلاب تصریـح کردند کـه آمریکاییهـا در مذاکرات
اخیـر حاضـر نشـدند از موضـع عنادآمیـز خـود کوتـاه بیایند
و حتـی یـک قـدم بردارنـد .جزئیـات نحـوهی برخـورد
آمریکاییهـا در ایـن مذاکـرات چگونـه بـود؟
آمریکاییهـا ادعـا میکننـد کـه آمادهانـد بـه تعهـدات خود

تحـت تفاهـم هسـتهای برگردنـد و تحریمهـای مغایـر بـا
آن را بردارنـدّ ،امـا رفتـار آنـان در مذاکـرات ایـن را ثابـت
نمیکنـد .مصادیـق مختلفـی در اینبـاره قابـل بررسـی
هسـت:
 .۱کل تفاهـم را بـه پذیـرش بنـدی در خصـوص انجـام
گفتوگوهـای آتـی در مـورد مسـائل منطقـهای گـره
کاملا بـا موضـوع مذاکـرات غیرمرتبـط و مضـر
زدنـد کـه
ً
اسـت .رفـع برخـی تحریمهـا و همچنیـن خـروج نـام
سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی از فهرسـت گروههـای
مسـتقیما بـه پذیـرش ایـن بنـد منـوط کردنـد.
تروریسـتی را
ً
 .۲حاضـر به لغو دسـتور اجرایـی تحریم تسـلیحات متعارف
کاملا بـا قطعنامـهی  ۲۲۳۱شـورای امنیـت و
نشـدند کـه
ً
برجـام در تناقـض آشـکار اسـت و بهنوعـی مغایـر ادعـای
آمریـکا بـه برگشـت تعهـدات برجامی اسـت.
 .۳حاضـر بـه برداشـتن تحریمهـا علیـه بیـش از  ۵۰۰نفـر
از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی -کـه توسـط دولـت ترامـپ
بـه بهانـهی غیرهسـتهای تحـت تحریـم قـرار گرفتنـد -و
همچنیـن لغـو قانـون تحریمی کاتسـا نشـدند ،درحالـی
کـه تمامی اقدامـات ترامـپ از جملـه توسـل بـه بهانههـای
غیرهسـتهای بـرای اعمـال تحریم بـا هدف تخریـب کامل
تفاهـم هسـتهای صـورت گرفتـه بـود .از سـوی دیگـر ،این

نشـاندهندهی عزم جـدی دولت جدید آمریکا در اسـتفاده
از کارتهـای ایجادشـده در دولـت قبلـی و همچنیـن
پیگیـری سیاسـت فشـار حداکثـری علیـه ایـران اسـت.
 .۴حاضـر بـه ارائـهی تضمیـن در مـورد عـدم تکـرار
رفتارهـای مشـابه دولـت قبـل در قبـال تفاهـم هسـتهای
نشـدند؛ حتـی حاضـر نشـدند دورهی زمانـی معقولـی را هم
بـرای تـداوم کار شـرکتهایی کـه بـا ایـران وارد تجـارت و
کار اقتصـادی میشـوند ،در نظـر بگیرنـد کـه تـا در صورت
بـروز هـر مشـکلی بـرای تفاهـم احتمالـی کار خـود را بدون
دغدغـه از تحریمهـای فراسـرزمینی آمریکایـی بـه پایـان
برسـانند.
 .۵حاضـر بـه بحث دربارهی خسـارات وارده بـه ایران در اثر
خروج یکجانب ه و غیرقانونی از تفاهم هسـتهای نشـدند.
 .۶دربـارهی فعالیتهـا و تعهـدات هسـتهای ایـران
زیادهخواهیهایـی را مطـرح کردنـد کـه حتـی فراتـر از متن
برجـام اسـت .البته همگی از سـوی ایران رد شـد ،ولی این
حاکـی از کارشـکنی و روحیـهی عنـاد آنـان دارد .در ایـن
قضیـه ،طرفهـای غربـی نیز از موضـع مشـابهی برخوردار
بودند.
 .۷در مـورد راسـتیآزمایی بـا وجـود اینکه در مـدل ّاولیهی
برجـام ایـران ابتـدا بـرای چندیـن مـاه تعهـدات هسـتهای
خـود را انجـام داد کـه مـورد راسـتیآزمایی آژانـس نیـز قرار
گرفـت و سـپس سـایر طرفهـا بـا اجـرای تعهـدات رفـع
تحریمی خـود پرداختنـدّ ،امـا در سـری جدیـد گفتوگوهـا
آمریکاییهـا حاضـر نشـدند ایـن واقعیـت مهـم را بپذیرنـد
کـه تمامی مشـکالت موجـود ناشـی از رفتارهـای خصمانه
و مخـرب آنهاسـت و ابتـدا آنها بایـد تمامی تعهدات خود
را انجـام بدهنـد و تنهـا پـس از راسـتیآزمایی در زمانـی
معقـول ،ایـران بـه اجـرای تعهـدات خـود خواهـد پرداخت.
مـدل آمریـکا بـرای انجام تعهـدات اصولی و راسـتیآزمایی
صرفـا یـک مـدل تشـریفاتی و خالـی از فایـدهی
در دو روز
ً
عملی اسـت.
بـا توجـه بـه تجربـهی برجـام و افزایـش تحریمهـا در
چندسـال اخیـر ،بـه نظـر شـما رویکـرد و مـدل جمهـوری
اسلامی ایران در مذاکـرات هسـتهای و برخـورد بـا
طراحیهـای دولـت آمریـکا چگونـه بایـد باشـد؟
در اینجا الزم است به چند نکته اشاره کنم:
 .۱مذاکـرات بـه جمعبنـدی نهایـی نرسـیده و در عـرف
دیپلماسـی هیـچ مـوردی توافـق نمیشـود ،مگـر آنکـه در
مـورد همـه چیـز توافـق شـود .ایـن اصـل بدیـن معناسـت
کـه اگـر حتـی ۱۰درصـد از متـون مذاکراتی نیـز باقیمانده
باشـد ،مذاکـرات همچنـان ناتمـام اسـت و توافقـی وجـود
نـدارد ،چـه بسـا همیـن انـدک موضوعـات باقیمانـده از
موضوعـات مـورد تفاهـم مهمتـر باشـد.
 .۲مواضـع باالدسـتی نظـام ،قانـون اقـدام راهبـردی
مجلس شـورای اسلامی و دسـتاوردهای هسـتهای کشور
موقعیـت مناسـبی را بـرای جمهـوری اسلامی ایران در هر

طبیعتـا ،طرفهای مقابل
مذاکـرهای فراهـم نموده اسـت.
ً
تلاش خواهنـد کرد تا با توسـل بـه ابزارهـای مختلف مانع
بهرهمنـدی مـا از موقعیت تقویتشـده شـوندّ ،امـا مهم این
اسـت کـه مـا بـا طراحـی و برنامهریـزی مناسـب و پرهیز از
عجلـه حداکثـر بهرهبـرداری را بهعمـل آوریـم.
 .۳بایـد توجه داشـته باشـیم که این آمریکا بـود که تعهدات
خـود را نقـض کـرد و اکنـون نیـز مدعی بازگشـت بـه برجام
اسـت و ایـن ایـران نبـود کـه ناقـض بـوده باشـد .لـذا ،بایـد
مراقـب بـود کـه جـای مدعـی و متهم عوض نشـود.
 .۴آنچـه کـه برای ایران باید دسـتورکار اساسـی و با اولویت
باشـد ،رفـع عملـی تحریمهاسـت .آمریـکا و غـرب بایـد هر
عمال پذیرفتـه و اجرا
آنچـه را کـه در ایـن زمینـه الزم اسـت ً
کننـد و ایـن مغایرتـی با برجـام نخواهد داشـت و فراتر از آن
نیسـت .برجـام ایجـاد شـد تـا تحریمهـای مغایر بـا آن علیه
ایـران برداشـته شـود .چطـور وقتـی حاضـر نمیشـوند در
مـورد تضمینهـا و آینـدهی کار شـرکتها صحبـت کننـد،
اطمینـان پیـدا کنیـم کـه در رفـع عملـی تحریمهـا صـادق
خواهنـد بـود! اینکـه بهدلیـل ممنوعیـت اسـتفاده از یوترن
بـرای ایـران نتوانیـم پولهـای خودمـان را از بانکهـای
کشـورهای دیگـر منتقلکـرده و یـا اسـتفاده کنیـم ،چـون
ظاهـرا بـه برجـام
یـک تحریـم ّاولیـه اسـت و نـه ثانویـه و
ً
ارتباطـی نـدارد ،مشـکل ایران نیسـت .چه تضمینـی وجود
دارد که با تفاهم جدید و عدم حل این مشـکل و مشـکالت
مشـابه بهگونـهای کـه شـرایط بهرهمنـدی و انتفـاع ایـران
از منافـع تفاهـم هسـتهای تضمیـن شـود ،بتوانیـم عوایـد
حاصلـه از فـروش نفـت را دریافـت و یـا هزینـه کنیـم!
صرفـا بایـد هسـتهای باشـد و طرح و بررسـی
 .۵مذاکـرات
ً
هرگونـه ایـدهی غیرمرتبـط بایـد از دسـتورکار حـذف شـود.
حضـور و نفـوذ منطقـهای و موشـک ابـزار قـدرت ایـران
اسـت و بههیچوجـه قابـل مذاکـره نخواهـد بـود.
 .۶اقدامـات هسـتهای ایـران بایـد متناسـب بـا اقدامـات
رفـع تحریمی اجـرا شـود .چنانچه بـا اجرای کامـل تعهدات
هسـتهای بهویـژه ارسـال ذخایـر بـه خارج از کشـور شـاهد
عـدم اجـرا و یـا ایجاد مانـع در اجرای تعهدات طـرف مقابل
بودیـم ،دسـت مـا بـرای مدتهـا خالـی خواهـد بود.
 .۷ضمـن انجـام تالشهـای الزم بـرای رفـع تحریمهـا،
بایـد خنثیسـازی تحریـم در دسـتورکار جـدی کشـور قـرار
بگیـرد بهگونـهای کـه ابـزار تحریـم از آمریـکا گرفته شـود.
در پایـان ،ذکـر ایـن نکتـه را نیـز ضـروری میدانـم کـه در
نظـام جمهـوری اسلامی هیچ مقـام و نهـادی بـا حصـول
بـه یـک تفاهـم خـوب کـه موجـب رفـع عملـی تحریمهـا
شـود ،مخالـف نیسـت؛ ّاما بـا توجه بـه تجربیات قبلـی باید
هوشـیارتر و هوشـمندتر حرکـت کـرد .ایراداتی کـه در اینجا
بـه آنهـا اشـاره شـد ،از نـوع محتوایـی اسـت و عـدم رفـع
آنهـا زمینـهی انتفـاع عملی ایـران را فراهـم نخواهد کرد.
اینهـا موضوعاتـی هسـتند کـه در مذاکرات بـه طرفهای
مقابـل منعکسشـده و همچنـان بـاز هسـتند.
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مرندی:

آمریکا و اروپا نگران روابط خوب
ایران با چین هستند
یـک اسـتاد دانشـگاه اظهـار داشـت :آمریـکا و اروپـا نگران هسـتند کـه ما روابـط خوبی با
چیـن برقـرار کنیم.

بـه گـزارش ایسـنا ،سـید محمـد مرنـدی در پیـش نشسـت دومیـن کنفرانـس بیـن المللی
مطالعـات چیـن  ،گفـت :کسـانی کـه مخالـف رابطـه ایـران و چیـن هسـتند دو گـروه
می باشـند یـک گـروه تحـت تاثیـر شـایعات هسـتند و یـک گـروه هـم سـرباز غربی هـا
می باشـند ماننـد رسـانه های فارسـی زبـان خـارج از کشـور.
وی افـزود :گسـتردگی رابطـه ایـران و چیـن خیلـی کمتـر از رابطـه چیـن بـا کشـورهای
همسـایه ایـران اسـت  .رابطـه مـا نسـبت بـه ایـن کشـورها بسـیار محـدود اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در رابطـه بـا قـرار داد  25سـاله بـا چیـن گفـت :در ایـن زمینـه سـایر
کشـورهای همسـایه پیـش از مـا چنین اقداماتـی را انجـام داده بودند البته چیـن در رابطه
بـا قـرارداد  25سـاله مایـل نبـود کـه ایـن موضوع آشـکار شـود .جمهـوری اسلامی ایران
طـی  8سـال گذشـته تلاش زیادی بـرای حـل مشـکالتش کرد.
مرنـدی خاطـر نشـان کـرد :مـا برجـام را امضـا کردیـم امـا اوبامـا و ترامـپ پایبند بـه برجام
نبودنـد طـی ماههـای اخیـر هم آمریـکا و اروپا چیـزی را از ایـران طلب می کننـد که دیگر
نمی تـوان نـام آن را برجام گذاشـت.
وی افـزود :ایـران بامانـدن در برجـام ،علیرغـم خـروج یکطرفـه آمریـکا ،حسـن نیـت
خـود را بـه جهـان نشـان داد ،امـا نبایـد بـا محدودکردن خـود برای برقـراری رابطـه با چند
کشـور ،از ظرفیتهـای سـایر کشـورهای جهـان غافـل مانـد.
ایـن کارشـناس مسـائل بیـن الملـل تاکید کـرد :چین قـدرت اصلـی اقتصـادی در جهان
می شـود کـه نبایـد از او غافـل شـد مشـکل اصلـی مـا با چین این اسـت کـه از این کشـور
اصلا شـناخت کافـی نداریـم .ایـن کنفرانـس بایـد کمک کنـد تا جامعـه نخبـگان و حتی
عمـوم واقعیـات روابط بـا چین را بشناسـند.
مرنـدی در ارتبـاط بـا مسـائل مطـرح شـده در خصوص قـرارداد بـا چین گفـت :جمهوری
اسلامی ایران سرسـختانه از اسـتقالل خـود پاسـداری می کند .من به آقـای ظریف گفتم
وقتـی قـرارداد  25سـاله امضا شـود حتـی موافقـان او هم بـه او حمله خواهند کـرد .حلقه
اصلـی معترض نشـین انتقاد صادقانـه ندارند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت :آمریـکا و اروپـا گلـوی مـا را گرفتـه انـد و نگـران ایـن هسـتند
کـه مـا روابـط خوبـی بـا چین برقـرار کنیـم .امیـدوارم در ایـن کنفرانـس راهکارهایـی برای
تقویـت رابطـه ایـران و چیـن ارائـه شـود و خطـرات بالقـوه برای کشـور را هم گوشـزد کند.

اهدای خون اهدای زندگی

ایران و جهان

یکشنبه  10مرداد  21 1400ذی الحجه 1442

سرمقاله
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محمد       عسلی

انتخاب اصلح با کدام معیار؟
رئیـس جمهـور جدیـد بـا کوهـی از مشـکالت
اقتصـادی و چالش هـای سیاسـی بـه زودی کار
خـود را شـروع می کنـد .مشـکالتی کـه قطعا یک
شـبه حـل نخواهند شـد .گرانـی و تورم ناشـی از
مدیریت هـای اقتصـادی ناکارآمـد و تحریم هـای
کمرشـکن  40سـاله ،آثـار و عواقـب نامطلـوب
جنـگ تحمیلـی که فقط خسـارات مالـی آن بیش
از هـزار میلیارد دالر برآورد شـد .خشکسـالی های
پـی در پـی که کمبـود آب کشـاورزی و مصرفی را
در اقصـی نقـاط کشـور در پی داشـت .خسـارات
ناشـی از سـیل های ویرانگـر ،زلزله هـا و حـوادث
ناشـی از تصادفـات رانندگـی کـه بسـیاری را از
سرپرسـت نـان آور خانـواده محـروم کـرد و بـار
سـنگینی از هزینه های معضلات اجتماعی را روی
دوش مـردم و دولت گذاشـت.
سـودجویی و سوءاسـتفاده از شـرایط تحریـم
توسـط سـوداگران مـرگ اقتصـادی کـه زمینه ها
و شـرایط قاچـاق کاالهـا و دامـن زدن بـه نظـام
گسـیختگی اقتصـادی را در پـی داشـت ،دخالـت
مسـتقیم نظامی آمریـکا در کشـورهای همسـایه
کـه امنیـت مـرزی مـا را تهدیـد می کـرد و از دل
آن داعـش و طالبـان و القاعـده بیـرون آمدنـد و
دو همسـایه مسـلمان مـا را در مرزهـای شـرقی
و جنوبـی بـه جنـگ و فقـر و نظـام گسـیختگی
سیاسـی کشـاند و ایـران مجبـور شـد بـرای
پیشـگیری از قوت گرفتـن داعش بـرای حمله به
ایـران بـه آنها کمـک کنـد و مسـتقیما در عراق و
سـوریه بـه دفاع بپـردازد و نهایتا امـروز که حدود
دو سـال اسـت کشـور درگیر بیماری همـه گیری
کروناسـت ،بیماری مسـری جهانی که در دفعات،
بسـیاری از کسـب و کارهـا را به تعطیلی کشـانده
و هماننـد خـوره به جـان اقتصـاد کشـور افتاده و
دولـت را مجبور کـرده برای جبران خسـارت ها از
خزانـه کـم جـان مایه گـذارد.
آری اگـر انصـاف داشـته باشـیم و مخالفـان و
دشـمنان نظـام جمهـوری اسلامی کمی عادالنه
بـه قضـاوت نشـینند متوجه می شـوند کـه اگر هر
کشـور قدرتمنـدی ایـن همـه زخم در تـن و جان
می داشـت سـالیانی بـود که بـه دار فنا رفتـه بود.
امـا در همیـن شـرایط سـخت نظـام توانسـت با
حمایـت مـردم در مواضـع سیاسـی و اقتصـادی
ضد اسـتعماری و اسـتکباری خود بایسـتد و بیش
از آنچـه تصـور دشـمنان بود دسـت بـه اقدامات
محیرالعقولـی هـم بزنـد .چـه در تحـول آفرینـی
صنعتـی و چـه در ارتقاء سـطح آمادگـی نظامی ،با
همـان اقتصاد بیمـار ضربـه پذیر.
و اینـک کـه مثلـث دولـت جدیـد ،سـپاه و ارتش
و مجلـس بـه صـورت یکدسـت بـرای مقابلـه با
همـه معضلات و مشـکالت سیاسـی ،اقتصـادی
و اجتماعـی بـدون اختلاف نظـر بـه پـای کار
آمـده انـد می تـوان بـه مـرور موانـع را از جلـو
پـای برداشـت و بـا اسـتفاده صحیـح از منابـع با
مدیریـت صادق و شـفاف بـه جبران کاسـتی ها و
ناراسـتی ها همـت نمود مشـروط بر آنکه نخسـت
ریاسـت محتـرم جمهـور منتخـب مـردم ،وزرا و
مدیـران خـود را از بیـن کسـانی انتخـاب کند که
کارنامـه ای پـاک و تـوان تخصصی باالیی داشـته
باشـند و نتوان نقطـه ابهامی در زندگـی و عملکرد
آنهـا پیـدا کـرد و آنهـا را ملزم نمـود کـه حتما از
مشـاوره افـراد خبـره و آگاه و باتجربـه در تصمیم
گیری هـا اسـتفاده کننـد.
دوم دسـت واسـطه ها ،قاچاقچیان ،رانـت خواران
و مفسـدین اقتصـادی و سیاسـی را قطـع کـرد
کـه مسـتلزم داشـتن سـازمان بازرسـی قـوی و
قسـم خورده ای اسـت.
سـوم اعمـال سیاسـتی که همسـایه های مـا را از
مـا نترسـاند در مواردی کـه نباید بترسـند و آن با
شـفاف سـازی و دیپلماسـی قوی امکانپذیر است.
چهـارم ترتیبـی داده شـود تـا توصیـه طلبـی،
چانه زنی هـای معمـول ،قـوم گرایـی در بدنـه
سـازمان و سـاختار حکومتی و تعارفـات و تکلفات
جای خـود را به احسـاس مسـئولیت ،قاطع بودن
در ایفـای وظایـف و زدودن توقعـات ناشایسـت
د هد .
پنجـم که یکی از مهماتی اسـت که بسـیار در آن
غفلـت شـده ،فرهنگ سـازی بـرای رفـع عادات
ناشاسـت و زیان بار اسـت.
فرهنـگ سـازی بـرای پیشـگیری از جرائـم
کیفـری ،تخلفـات رانندگـی ،داد و سـتدهای
بازاری ،اسـتفاده مطلوب از اوقـات اداری ،کاهش
مکاتبـات اداری و مقابلـه بـا بوروکراسـی وقـت
گیر .
فرهنـگ سـازی با هزینه کـرد مورد نیـاز از طریق
ارتقـاء دادن سـطح خبررسـانی و ترویـج فرهنگ
شـهروندی توسـط روزنامه هـا و رسـانه های
مکتـوب و مهـم تـر آنکـه به نظـر می رسـد نظام
جمهـوری اسلامی و دولـت بـه نحـو مطلـوب از
رسـانه ها بـرای ارتبـاط معقول و شـفاف سـازی
اسـتفاده نمی کنند و دسـت از حمایت برداشته اند
بـه گونـه ای کـه بسـیاری از روزنامه هـا و دیگـر
نشـریات مکتـوب تعطیـل یـا نیمـه تعطیل شـده
انـد .در واقـع رکـن چهـارم مشـروطیت تعطیـل
شـده اسـت .در صورتـی کـه می توانـد موتـور
محرکـه دولـت و آینـه تمـام نمـای جامعه باشـد
و بـه موقـع زنگ هـای خطـر را بـه صـدا درآورد.
ایـن خواسـته ها جـز بـا انتخـاب اصلـح و اعمال
معیارهـای عالمانـه میسـر نمی شـود.
والسالم
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الکاظمی:

جهانگیری:

نمیخواهم کشور را
به جنگ بکشانم

نمی توان با مردم خود مبارزه کرد
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکه
اتــکا بــر فناوریهایــی نظیــر آی تــی و آی ســی
تــی موجــب افزایــش شــفافیت اســت ،تصریــح
کــرد :امکانپذیــر نیســت کــه در دنیــای امــروز
مطلبــی را از مــردم مخفــی و یــا بــر آنهــا
تحمیــل کــرد .امــروز نمی تــوان بــه مــردم
دروغ گفــت .کشــور در مرحلــه ای قــرار دارد
کــه نمی تــوان بــه مــردم چیــزی گفــت ولــی
کار دیگــری انجــام داد.
بــه گــزارش ایســنا ،جهانگیــری صبــح امــروز
(شــنبه) در آییــن افتتــاح نوزدهمیــن دوره
مســابقات ملــی مهــارت کــه در ســازمان
آمــوزش فنی-حرفــه ای کشــور و بــا حضــور
روســای ســازمانهای فنی-حرفــه ای سراســر
کشــور برگــزار شــد ،بــه ورود دانــش و
فناوری هــای نویــن در فضــای جدیــد جهانــی
و ورود بــه داخــل کشــور اشــاره و تصریــح
کــرد :نبایــد زمانــی کــه بــا یــک پدیــده جدیــد
روبــرو می شــویم تنهــا بــه فکــر عــوارض

سیاســی و اجتماعــی و ممنوعیــت اســتفاده از
آن پدیــده باشــیم.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر
اینکــه بایــد از گذشــته درس عبــرت گرفــت،
بــه مقاومــت در اســتفاده از همــه پدیده هــای
نــو نظیــر راه آهــن ،تلویزیــون ،ویدیــو و

ماهــواره اشــاره کــرد و گفــت :در مقطعــی
از تلویزیــون بــه عنــوان اتــاق شــیطان یــاد
می شــد .ایــن در حالــی اســت کــه امــروز
در همــه روســتاهای کشــور از ایــن تجهیــزات
دنیــای ارتباطــات اســتفاده می شــود .بایــد در
نظــر داشــت کــه بــا علــم و فنــاوری نمی تــوان
مبــارزه کــرد البتــه ایــن مباحــث نیازمنــد قواعد
و قوانیــن حکمرانــی دقیقــی هســتند کــه بایــد
بــه درســتی نوشــته شــود.
وی افــزود :ممکــن اســت شــبکه ای در فضــای
مجــازی ایجــاد و تحــت تاثیــر سیاســت های
جایــی از دنیــا قــرار داشــته باشــد و عوارضــی
بــرای کشــور بــه وجــود آورد امــا بایــد در نظــر
داشــت کــه نمی تــوان بــا مــردم خــود مبــارزه
کــرد و پیشــرفت کشــور در ســازگاری ،گفتگــو
و جلــب مشــارکت مــردم بــرای وضــع قوانیــن
جدیــد اســت.
جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه اتــکا بــر
فناوریهایــی نظیــر آی تــی و آی ســی تــی

موجــب افزایــش شــفافیت اســت ،تصریــح کرد:
امکانپذیــر نیســت کــه در دنیــای امــروز مطلبی
را از مــردم مخفــی و یــا بــر آنهــا تحمیــل
کــرد .امــروز نمی تــوان بــه مــردم دروغ گفــت.
کشــور در مرحلــه ای قــرار دارد کــه نمی تــوان
بــه مــردم چیــزی گفــت ولــی کار دیگــری
انجــام داد.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه
فعالیــت اقتصــادی چندیــن میلیــون ایرانــی در
فضــای مجــازی و اینترنــت ،ادامــه داد :اینترنت
از مواضــع آشــکار عدالــت خواهــی در کشــور
اســت تــا جایــی کــه یــک روســتایی در منطقــه
خــاش در سیســتان بلوچســتان بــا اســتفاده
از اینترنــت و ایجــاد کســب و کار توانســته
کاالهــای خــود را بــا جلــب مشــتری بــه
سراســر دنیــا بفروشــد کــه ایــن مهــم از مزایای
بســیار زیــاد گســترش اینترنــت و پهنــای بانــد
در کشــور اســت کــه بــا تالش هــای دولــت
تدبیــر و امیــد فراهــم شــده اســت.

کامبیز نوروزی با اشاره به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

نمایندگان ضرورت استناد به اصل  ۸۵را اعالم کنند
یــک حقوقــدان بــا بیــان اینکــه اصــل
 ۸۵قانــون اساســی اعــام میکنــد کــه
در «مــوارد ضــروری» مجلــس مجــاز بــه
ارجــاع یــک قانــون بــه کمیســیون اســت،
گفــت :ایــن ضــرورت اصــا در مــورد طــرح
«صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای
مجــازی» وجــود نــدارد و مــن نمیدانــم
نماینــدگان مجلــس بــا چــه توجیهــی
قانــون اساســی را اینقــدر آشــکار نقــض
میکننــد و در واقــع بــرای ایــن طــرح ســر
قانــون اساســی را بریدنــد.
کامبیــز نــوروزی در گفتوگــو بــا
ایســنا در ارتبــاط بــا موافقــت مجلــس
بــا بررســی طــرح «صیانــت از حقــوق
کاربــران در فضــای مجــازی و ســاماندهی
پیامرســانهای اجتماعــی» در کمیســیون،

گفــت :آن چیــزی کــه روز چهارشــنبه
مجلــس تصویــب کــرد ارجــاع بررســی
ایــن طــرح بــه کمیســیون تخصصــی اســت

کــه بــه اســتناد اصــل  ۸۵قانــون اساســی
(ســمت نمایندگــی قائــم بــه شــخص اســت
و قابــل واگــذاری بــه دیگــری نیســت.
مجلــس نمیتوانــد اختیــار قانونگــذاری را
بــه شــخص یــا هیأتــی واگــذار کنــد ولــی
در مــوارد ضــروری میتوانــد اختیــار وضــع
بعضــی از قوانیــن را بــا رعایــت اصــل هفتاد
و دوم بــه کمیســیونهای داخلــی خــود
تفویــض کنــد )...صــورت گرفتــه اســت.
ایــن حقوقــدان بــا بیــان اینکــه اصــل
 ۸۵قانــون اساســی اعــام میکنــد کــه در
«مــوارد ضــروری» مجلــس مجــاز بــه ارجاع
یــک قانــون بــه کمیســیون تخصصی اســت
ادامــه داد :ایــن ضــرورت اصــا در مــورد
ایــن طــرح وجــود نــدارد و مــن نمیدانــم
نماینــدگان مجلــس بــا چــه توجیهــی قانون

اساســی را انقــدر آشــکار نقــض میکننــد،
مــا وقتــی از ضــرورت صحبــت میکنیــم
یعنــی بایســتی ویژگیهایــی وجــود
داشــته باشــد کــه ایــن ویژگیهــا اجــازه
ندهــد طرحــی در صحــن علنــی مجلــس
بررســی شــود مثــا قوانیــن طوالنــی
مثــل قانــون آییــن دادرســی کیفــری را
معمــوال بــه کمیســیونهای تخصصــی
ارجــاع میدهنــد یــا ضرورتهایــی
ناشــی از امنیــت ملــی وجــود داشــته
باشــد امــا ایــن طــرح ،طرحــی اســت
کــه اصــا چنیــن ضرورتهایــی در آن
وجــود نــدارد و نماینــدگان بایســتی اعــام
کننــد ایــن ضــرورت چیســت کــه آنهــا
انقــدر اصــرار دارنــد بــه اصــل  ۸۵اســتناد
کنند.

محسنی اژهای:

به دنبال شکستن انحصارها خواهیم بود
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه در
اجــرای ســند تحــول قضایــی بایــد در وهلــه
نخســت وظایــف هــر بخــش و دســتگاه و در
وهلــه دوم دســتگاه نظــارت کننــده و پیگیــر
موضــوع ،مشــخص شــود ،گفــت :کمیســیون
ویــژه اجــرای ســند تحــول قضایــی بایــد
مشــخص کنــد کــدام راهکارهــای تعییــن
شــده در ســند تحــول نیــاز بــه وضــع قانــون
و ابــاغ دســتورالعمل دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از قــوه قضاییه،
نخســتین جلســه ســتاد راهبــری ســند تحول
قضایــی پــس از انتصــاب حجتاالســام
والمســلمین محســنی اژای بــه ریاســت
دســتگاه قضــا ظهــر دیــروز شــنبه ( ۹مــرداد)
بــا حضــور رئیــس قــوه قضاییــه برگــزار شــد.
حجتاالســام والمســلمین محســنی

اژهای بــا بیــان اینکــه در اجــرای ســندهای
باالدســتی «نظــارت» امــری ضــروری
اســت ،گفــت :زمانــی گفتــه میشــد

سیاســتهای کلــی نظــام قابلیــت اجرایــی
ندارنــد و بــه آنهــا هــم عمــل نمیشــد،
امــا وقتــی کــه یــک هیئــت ناظــر از درون
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام پــای
کار آمــد ،ایــن سیاســتها قابلیــت اجــرا
پیــدا کردند.رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان
اینکــه در اجــرای ســند تحــول قضایــی بایــد
در وهلــه نخســت وظایــف هــر بخــش و
دســتگاه و در وهلــه دوم دســتگاه نظــارت
کننــده و پیگیــر موضــوع ،مشــخص شــود
عنــوان کــرد :هیئــت نظارتکننــده ،هــم
بایــد بــر اجــرای اقدامــات ســند و هــم
بــر عــدم اجــرای اقدامــات مغایــر بــا ســند
تحــول از ســوی دســتگاههای متولــی
نظــارت داشــته باشــد.
محســنی اژهای در عیــن حــال گفــت کــه

هیئــت ناظــر بــر اجــرای ســند تحــول
قضایــی بایــد عــاوه بــر وظیفــه ذاتــی
نظارتــی خــود ،مشــکالت دســتگاه مجــری
ســند را نیــز بشناســد و بــرای حــل آن
مشــکالت راهــکار ارائــه دهــد.
رئیــس قــوه قضاییــه افــزود :کمیســیون ویژه
اجــرای ســند تحــول قضایــی بایــد مشــخص
کنــد کــدام راهکارهــای تعییــن شــده در
ســند تحــول نیــاز بــه وضــع قانــون و ابــاغ
دســتورالعمل دارنــد.
محســنی اژهای بــا بیــان اینکــه کرامــت
و عدالــت در همــه شــئون قضایــی وجــود
دارد و بایــد رعایــت شــود ،گفــت :متاســفانه
هنــوز مقولــه گســترش عدالــت کــه در
قانــون اساســی بــر آن تصریــح شــده ،بــه
نحــو کامــل تبییــن و دنبــال نشــده اســت.

فواد حسین:

پایان دور سوم گفتوگوهای ایران وعربستان راضیکننده بود

وزیــر امورخارجــه عــراق گفــت :روابــط
آمریــکا و ایــران بــه طــور مســتقیم بــر مــا
تاثیرگــذار اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،فــواد حســین ،وزیــر
امورخارجــه عــراق در گفــت وگــو بــا شــبکه
ســعودی العربیــه درخصــوص روابــط آمریکا و
ایــران تاکیــد کــرد کــه ایــن مســئله بــه طــور
مســتقیم بــر عــراق اثرگــذار اســت.
وزیــر خارجــه عــراق در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه مصطفــی الکاظمــی ،نخســت
وزیــر عــراق قــرار اســت بعــد از روی کار
آمــدن ابراهیــم رئیســی بــه تهــران ســفر
کنــد ،آیــا انتظــار داریــد کــه تغییــری در
روابــط ایــران و عــراق در زمــان ایــن رئیــس

جمهــور بــه وجــود آیــد گفــت :اوال کــه
زمــان ســفر مصطفــی الکاظمی بــه تهــران
هنــوز مشــخص نشــده اســت ،طــرف ایرانــی
از نخســت وزیــر مــا دعــوت کــرده اســت کــه
بــه تهــران ســفر کنــد و او نیــز بعــد از روی
کار آمــدن ابراهیــم رئیســی خواهــد رفــت.
امــا طــی چنــد روز آینــده برهــم صالــح،
رئیــس جمهــور عــراق در راس هیأتــی کــه
مــن نیــز همــراه آن هــا هســتم بــه تهــران
ســفر خواهــد کــرد و بــا طــرف ایرانــی بحــث
و رایزنی هایــی خواهیــم داشــت.
وی گفــت کــه رایزنی هــای مــا درخصــوص
مســائل مختلــف خواهــد بــود و وضعیــت
جدیــد ایــران نیــاز بــه آغــاز گفتوگوهایــی
دارد.
حســین گفــت کــه درخصــوص روابــط تهران
و بغــداد و روابــط ایــران و آمریــکا بــا طــرف
ایرانــی رایزنــی خواهنــد کــرد زیــرا ایــن
روابــط می توانــد تاثیــرات منفــی و مثبــت
بــر وضعیــت سیاســی عــراق داشــته باشــد.
وزیــر خارجــه عــراق در خصــوص تــاش
بغــداد در راســتای انجــام گفــت وگوهــای
ســعودی-ایرانی گفــت :طبیعتــا مــن نبایــد
بــه نیابــت از دو کشــور ایــران و عربســتان
صحبــت کنــم امــا بــر اســاس اطالعاتــی
کــه دارم دور ســوم گفتوگوهــای ایــران

و عربســتان بــه پایــان رســید و ایــن
گفتوگوهــا راضــی کننــده بــود و مســاله
مهــم ایــن اســت کــه دو طــرف شــروع

بــه رایزنــی درمــورد موضوعاتــی شــدند کــه
مرتبــط بــا روابــط دوجانبــه اســت و عــراق
نقــش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا کــرد.

آگهي مناقصه عمومي(عمرانی)
1400-389

نوبت اول ۱۴۰۰/۰5/۱۰ :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰5/۱۱ :روزنامه افسانه
اداره عمران منطقه چهار شهرداري شیراز در نظر دارد اجرای عملیات
بهســازی ایســتگاههای اتوبوس و رفع اختالف ارتفاع در معابر سطح
منطقه چهار را از طریــق مناقصه عمومي واگذار نمایــد .لذا از كلیه
پیمانكاران واجد شــرایط ،دعوت بعمل می آید ،با توجه به موارد ذیل
جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز ابتدای بلوار امیر كبیر،
مراجعه نمایند .ضمن َا درصورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن
 383۱۰5۰۱-3داخلی 253آماده پاسخ گویي ميباشد.
شرایط شرکت کنندگان:
اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه یا رشته راه و
ترابری از سازمان برنامه و بودجه
مبلغ برآورد 8.۴۰8.85۰.882 :ریال
مدت قرارداد 7 :ماه
محل انجام كار :معابر بلوار صلح ،اســتقالل ،پاسارگاد ،عدالت ،بهشتی،
فتح المبین ،فرگاز ،سفیر ،امیر كبیر و سطح منطقه
مبلغ تضمیــن شــركت در مناقصــه  ۴2۰.۴۴5.5۴۴ریــال بصورت
ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی نقدی بحســاب سپرده بانک شهر
شعبه امیر كبیر شماره حساب  7۰۰8۱3۴22۰۱۴بنام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
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نخسـتوزیر عـراق در سـخنانی گفـت کـه تمرکـز دولتـش و کاخ
سـفید بر شـراکت بلنـد مدت میان بغـداد و واشـنگتن در زمینههای
مختلـف اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،روزنامـه آمریکایـی «فیالدلفیا
اینکوایـرر» اعلام کـرد کـه مصاحبـهای را بـا مصطفـی الکاظمی،
نخسـتوزیر عـراق پـس از دیـدار وی بـا جـو بایـدن ،رئیـس
جمهـوری آمریـکا انجـام داده اسـت.
ایـن روزنامـه بـه نقـل از الکاظمی نوشـت :شـرایط عـراق بـا
افغانسـتان متفـاوت اسـت .نیروهـای عراقی از طریـق آموزشهای
آمریـکا و توسـعه ظرفیتهـای خـود بـه مرحلـهای رسـیدهاند کـه
میتواننـد نقـش کاملـی را ایفـا کننـد.
وی گفـت کـه تمرکـز مـا و تمرکـز کاخ سـفید بـر مشـارکت بلنـد
مـدت ،از جملـه در زمینـه آمـوزش نظامـی ،کمـک اطالعاتـی،
همـکاری در زمینـه علـوم ،اقتصـاد ،آمـوزش و مسـائل مربـوط به
محیـط زیسـت اسـت و اینها شـاخصهای کشـورهای هسـتند که
روابطـی را برقـرار میکننـد.
الکاظمی دربـاره اینکـه آیـا گروههـای مسـلح عراقـی و ایـران مانع
از ایـن شـراکت بـا آمریـکا هسـتند یـا خیـر نیز گفـت :این مسـئله
عـراق اسـت .مـا برای دوسـتان و همسـایگان خود روشـن خواهیم
کـرد کـه منافـع عـراق را دنبـال میکنیم.
وی بـا اشـاره بـه حملات بـه نیروهـا و سـفارت آمریـکا در عـراق
تاکیـد کـرد :مـن یـک نخسـتوزیر مسـتقل هسـتم و بازیگـران
خـارج از دولـت نماینـده سیاسـت عـراق نیسـتند.
نخسـتوزیر عـراق دربـاره درخواسـتها از او بـرای مقابلـه
نظامی مسـتقیم بـا گروههـای مسـلح در ایـن کشـور خاطرنشـان
کـرد :نمیخواهـم عـراق و خـودم را غـرق در خـون بیشـتری
بکنـم.وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که آیـا آمریکا خواسـتار پاسـخ
نظامی بـه گروههـای مذکـور اسـت یـا خیر نیـز گفـت :نمیخواهم
عـراق را بـه جنـگ بکشـانم؛ ایـن را نخواهـم پذیرفـت و چنیـن
درخواسـتی از مـن نشـده اسـت.
الکاظمی دربـاره احتمـال انتخـاب شـدن مجـددش بـرای
نخسـتوزیری عـراق پـس از انتخابات آتـی این کشـور و آیا اینکه
بـار دیگـر ایـن مسـئولیت را میپذیـرد یـا خیـر؛ تاکیـد کـرد :اگـر
چنیـن اجمـاع نظـر عراقی وجود داشـته باشـد ،این نقـش را خواهم
پذیرفـت تـا بـه کشـورم خدمـت کنم.

رئیس خانه احزاب تشریح کرد؛

شروط همکاری احزاب
با دولت سیزدهم
کمالـی همـکاری احزاب با دولت سـیزدهم را مشـروط به خواسـت
رئیـس دولت بعدی دانسـت.
حسـین کمالـی ،دبیـرکل حزب اسلامی کار در گفت و گو با ایسـنا،
در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره نحـوه همـکاری احـزاب بـا دولـت
سـیزدهم اظهـار کـرد :در مورد سـوال شـما پیرامون نحـوه کمک
بـه دولـت آینـده و راهنمایـی دولـت در زمینه هـای تخصصـی در
ابتـدای بحـث می بایسـت عـرض کنـم کـه همراهـی ،اظهارنظر و
مشـارکت در حـل و فصـل گرفتاریهـا و مشـکالت آتـی دولت به
تمایـل دولـت آینـده بـه تعامـل و بهـره منـدی از نظـرات احـزاب
و گروه هـای سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی موجـود در کشـور
بسـتگی دارد.
وی ادامـه داد :خانـه احـزاب ایـران طـی سـالهای گذشـته اعلام
آمادگـی کـرد تـا در زمینه هـای مختلـف و بـرای حـل مشـکالت
کشـور بـه دولـت کمـک فکـری و مسـاعدت نمایـد .اینکـه دولت
متقاضـی راهنمایی هـا ،همراهـی و مسـاعدت احـزاب باشـد یـا نه
بـه سیاسـت هایی کـه در ایـن زمینـه ریـس دولـت اتخـاذ خواهد
کـرد بسـتگی دارد .رئیـس خانـه احـزاب ادامـه داد :دولـت قبـل تا
حـدودی بـه احـزاب کمـک کرد؛ امـا هیـچ گاه به صـورت جدی از
کمکهـای فکـری احـزاب بهـره نگرفت.
وی در همیـن راسـتا گفـت :در جلسـات مختلفـی که پیـش از این
در خانـه احـزاب برگزار شـده اسـت احـزاب مختلـف در زمینه های
گوناگـون پیشـنهاداتی ارائـه کردنـد کـه ایـن پیشـنهادات بـه نظر
مـن می توانسـت کمـک کننـده و تسـهیل کننـده برنامه هـای
دولـت باشـد.وی توضیـح داد :این نظرات در زمینههـای اقتصادی،
سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی و حتـی زیسـتمحیطی ارائه شـده
اسـت ولـی آقـای روحانـی فقـط از چنـد نفـر مورد پسـند خـود در
احـزاب نظـر خواهـی میکـرد؛ کـه نتیجـه آن همیـن وضعیـت
موجـود اسـت .کمالـی افـزود :بنابرایـن دولـت آینـده می توانـد از
احـزاب مختلـف کمک گرفتـه و در برنامه هـای خود آنهـا را همراه
داشـته باشـد .ایـن فعـال سیاسـی اصلاح طلـب همچنیـن گفت:
تشـکیل دولـت فراجناحـی که توسـط رییـس دولت آینـده مطرح
شـده اسـت؛ میتواند بـه افزایش مشـارکت اجتماعـی بیانجامد که
البتـه در ایـن صـورت آقـای رئیسـی موجبـات ناراحتـی بخشـی از
اصولگرایـان و محافظـه کاران همـراه خـود را فراهـم خواهـد کرد؛
ولـی وی بـه رئیسجمهـوری ملـی تبدیـل خواهد شـد.
وی افـزود :در صـورت تشـکیل کابینـه ای متشـکل از جوانـان
متخصـص و کارآزمـوده ایـن دولـت میتوانـد در پیشـبرد امـور
کشـور بسـیار موثـر واقـع شـود و همینطـور میتوانـد در صـورت
بهـره منـدی از همه گروه هـای اجتماعی موجب مشـارکت همگان
و کاهـش برخـی از دغدغه هـای سیاسـی را ایجـاد کنـد.

در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ می گردد.
آخرین مهلت تحویل پاكات :ساعت ۱۱روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/25
به می باشد.
تاریخ برگزاری كمیســیون معامالت :روز سه شنبه ساعت  ۱3:۰۰مورخ
 ۱۴۰۰/۰5/26در محــل شــیراز ،چهارراه خلدبریــن ،اداره كل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها ( 3ماه) می باشد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
هیچگونه وجهی بابت ما به التفاوت مصالح و تعدیل آحاد بهاء پرداخت
نخواهد شد.
بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
شركت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف
شهرداری موضوع ماده  ۱۰آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
كلیه متقاضیان شــركت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طرق سامانه شفافیت شهرداری
شیراز ( )shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
شناسه آگهی۱۱7۰382 :

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

فارس

یکشنبه  10مرداد  21 1400ذی الحجه 1442

مصائب بختگان از بیآبی تا سایت دفن زباله
دریاچه بختگان به عنوان دومین دریاچه بزرگ کشــور هر روز با یک مسئله جدید
دست و پنجه نرم میکند و این روزها ایجاد سایت دفن ...

جشنواره مرد میدان در فارس برگزار میشود
مدیر روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر فارس از برگزاری جشنواره استانی مرد میدان
ویژه نیروهای مسلح در استان فارس خبر داد ...

دولت سیزدهم از نخبگان برای حل مشکالت یاری بگیرد

مدیر روابط عمومی سپاه فجر فارس :

جشنواره مرد میدان در فارس برگزار میشود
ایسـنا :مدیـر روابـط عمومـی و تبلیغات سـپاه فجـر فـارس از برگزاری
جشـنواره اسـتانی مـرد میـدان ویژه نیروهای مسـلح در اسـتان فارس
خبر داد.
سـرهنگ دوم پاسـدار جلال یارمحمـدی از رونمایـی از پوسـتر
جشـنواره مـرد میـدان خبـر داد و گفت :این جشـنواره ،ویژه شـاغلین
و وابسـتگان (بازنشسـتگان) نیروهای مسلح مسـتقر در استان فارس
در حـوزه شـعر و داسـتان کوتاه اسـت که بـه میزبانی روابـط عمومی و
تبلیغـات سـپاه فجـر اسـتان فـارس برگـزار میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی سـپاه فجـر فـارس ،او
مکتـب حـاج قاسـم ،شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس ،شـهدای
مدافـع حـرم ،امنیـت و سلامت ،شـهدای شـاخص یگانهـای
نیروهای مسـلح در اسـتان فـارس ،دفاع مقدس و نقـش آن در تداوم
انقلاب اسلامی ،گام دوم انقلاب ،دفـاع مقـدس و جبهـه انقالب،
دفـاع مقـدس و جنـگ نـرم ،دفـاع مقـدس و عاشـورا عاشـورا و مدافعـان حـرم از جملـه محورهای این جشـنواره
است.
یارمحمـدی مهلـت ارسـال آثـار بـه ایـن جشـنواره را از عیـد غدیر تـا  ۲۰شـهریورماه امسـال اعالم کـرد و افزود:
عالقهمنـدان میتواننـد جهـت کسـب اطالعات بیشـتر ،بـا شـماره همـراه  ۰۹۳۶۶۰۷۶۳۹۹تماس گرفتـه و آثار
خـود را بـه آدرس Web: Fajrafarinan.ir :ارسـال کنند.

دولت سیزدهم از نخبگان برای حل مشکالت یاری بگیرد
عضو هیأت علمی دانشــگاه شــیراز گفت :دولتمردان ســیزدهم در گام نخســت،
می بایست به شناسایی و ارزیابی چالش ها و مشکالت ...

مصائب بختگان از بیآبی تا سایت دفن زباله

صفوی استاد دانشگاه:

ایرنا:عضـو هیـأت علمی دانشـگاه شـیراز گفت :دولتمردان سـیزدهم
در گام نخسـت ،می بایسـت بـه شناسـایی و ارزیابـی چالش هـا و
مشـکالت کشـور بپردازنـد و با بهره گرفتـن از نظر اکثریـت نخبگان،
اقـدام بـه برطـرف شـدن ایـن مشـکالت کنند.
سـید علیاکبـر صفـوی شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار کـرد:
ممکن اسـت افـراد متخصص راهکارهـای متعدد و متفاوتـی را برای
برطـرف شـدن مشـکالت کشـور ارائه بدهنـد و اولویت هـای مختلفی
داشـته باشـند ،در چنین شـرایطی باید نظر و راهکارهایی که از سـوی
اکثریـت نخبـگان ارائـه می شـود ،مـورد توجه قـرار بگیرد.
وی اظهـار داشـت :امـکان دارد کسـی کـه بـر صندلـی وزارت
تکیـه می زنـد همـه توانمندی هـا و پتانسـیل های الزم را بـرای
حـل مشـکالت نداشـته باشـد امـا اگـر مشـورت پذیـر باشـد و نـگاه
علمی داشـته باشـد بـه راحتـی می توانـد از نظـرات و تجـارب
متخصصیـن در زمینه هـای مختلـف بهـره ببـرد و بـا جمـع آوری ایـن پیشـنهادات و اجـرای آنهـا در مسـیر حـل
معضلات کشـور گام هـای اساسـی بـردارد.
توسعه پایدار بدون تعامل با کشورهای دیگر محقق نمیشود
عضـو هیـأت علمی دانشـگاه شـیراز در ادامـه اظهـار داشـت :توسـعه پایـدار بـدون تعامـل بـا کشـورهای دیگـر
محقـق نمی شـود و انـزوا و خودکفایـی مطلـق رویکـردی عقالنـی نیسـت و هزینـه سرسـام آوری دارد.
وی گفـت :یکـی از اتفاقـات خوبـی کـه در آغـاز فعالیت هـای هـر دولـت رخ می دهـد ایـن اسـت کـه دولتمردان
در زمـان شـروع فعالیت هایشـان سـعی می کننـد از افـراد متخصـص مشـورت بگیرنـد تـا بتواننـد بـا بهرهگیـری
از تجـارب و پیشـنهادات افـراد مجـرب و بـا در نظـر گرفتـن اولویت هـای کاری خـود اقـدام بـه حـل مشـکالت
کشـور کنند.
صفـوی افـزود :همـه دولت هـای گذشـته در ابتـدا مدعـی شـده بودند کـه هـدف آنها رعایـت اصـول حکمروایی
شایسـته و بـه کارگیـری افـراد متخصـص بـه منظـور ارتقـا و تعالـی کشـور اسـت امـا پـس از چندیـن مـاه از آغـاز
فعالیت هـای دولـت می تـوان تشـخیص داد کـه دولتمـردان تـا چـه انـدازه بـه شـعارها و حرف هایـی کـه زده انـد
اعتقـاد داشـته و بـرای تحقـق وعده هـای خـود تلاش کـرده اند.
رفع مشکالت اقتصادی کشور در گرو روابط خارجی ایران
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا اعتقـاد بـه اینکـه جایـگاه ایـران در روابـط بیـن الملـل نقـش بسـزایی در پیشـبرد اهـداف
دولـت دارد ،گفـت :برخـی بـه غلـط و یا با شـعارهایی که مبتنـی بر رفتارهای عوام فریبانه اسـت ،اعلام می کنند
کـه مشـکالت و شـرایط نابسـامان کشـور ارتباطـی بـا روابـط بین المللـی ایران نـدارد و کشـور ما بدون وابسـتگی
بـه سـایر کشـورها می تواند مشـکالت خـود را برطرف کنـد ،این در حالی اسـت که بخش عمده ای از مشـکالت
اقتصـادی کشـور ریشـه در تحریم هایـی دارد کـه علیه ایران اعمال شـده اسـت.
صفـوی بیـان داشـت :توسـعه پایـدار بـدون تعامـل بـا کشـورهای دیگـر محقـق نمی شـود ،در حقیقت توسـعه به
ایـن معناسـت کـه کشـورهای دیگـر بـه مـا نیازمنـد شـوند و مـا هـم برخـی از نیازهـای خـود را از طریـق تعامل با
سـایر کشـورها تأمیـن کنیـم امـا وابسـتگی چندانـی به این کشـورها نداشـته باشـیم.
وی عنـوان کـرد :انـزوا و خودکفایـی مطلـق و سـرمایه گذاری بـر روی همه چیز عقالنی نیسـت و هزینه سرسـام
آوری دارد ،اگـر ایـران تعاملـی منطقـی بـا فضـای بیـن المللی نداشـته باشـد ،بـا چالش هـا و بحران هـای بزرگی
رو به رو خواهد شد که رویارویی با این مشکالت حق مردم کشور ما نیست.
مداخلـه افـراد غیرمتخصـص در امـور کشـور زمینه سـاز کاهش اعتمـاد عمومی بـه تصمیمات
دولتمردان
عضـو هیـأت علمی دانشـگاه شـیراز بـا بیـان اینکـه رییـس جمهـور باالتریـن مقـام کشـور بعـد از مقـام معظـم
رهبـری اسـت کـه مسـئولیت اجـرای قانـون اساسـی را بـه عهـده دارد ،گفـت :البتـه دخالـت برخـی از افـراد کـه
در امـور اداری کشـور نقشـی دارنـد و از دانـش کافـی بـرای حـل مشـکالت برخـوردار نیسـتند هـم موجـب عـدم
انسـجام کشـور و کاهـش اعتمـاد مـردم نسـبت بـه تصمیمـات و سـخنان سـران کشـور خواهـد شـد.
بـه گفتـه صفـوی هرچنـد پیشـنهادات و انتقاداتـی کـه از سـوی اقشـار مختلـف جامعـه ارائـه می شـود می توانـد
کمـک شـایانی بـه حـل مشـکالت کشـور کنـد امـا دولـت نبایـد اجـازه بدهد کـه هر فـردی این امـکان را داشـته
باشـد تـا از تریبون هـای مختلـف بـه صـورت دسـتوری در امـور مهـم کشـور اظهـار نظـر و دخالـت کند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه یـادآور شـد :دولت هـا بایـد مشـکالت اساسـی کشـور را با مـردم در میـان بگذارند تا بـا بیان
واقعیت هـا و شـفاف سـازی مسـائلی کـه کشـور را تحـت فشـار قـرار داده بتواننـد از تـوان و پتانسـیل مـردم بـرای
رفـع مشـکالت کمـک بگیرند.
صفـوی بـه تشـریح مهمتریـن مشـکالت کشـور پرداخـت و اظهـار داشـت :متأسـفانه بـه دلیـل واگذاری هـای
نامناسـب بـه بخـش خصوصـی در حوزه هـای مختلـف دچـار معضلات بسـیاری شـده ایم .در حـوزه انـرژی نیز
مشـکالت فراوانـی داریـم و در بحـث تولیـد ،مصـرف و توزیـع بـرق بـا چالش هـای زیـادی مواجـه هسـتیم.
وی ادامـه داد :طبـق خبـری کـه اخیرا منتشـر شـده ،ایـران  ۵۰برابـر کره جنوبـی کارخانه فـوالد دارد امـا میزان
تولید کشـور ما یک سـوم کره جنوبی اسـت .چنین مسـائلی باید مورد توجه قرار بگیرند و آسـیب شناسـی شـوند.
صفـوی اضافـه کـرد :همـان طـور کـه گفتـم یکـی از اشـتباهات فاحـش مـا در سیاسـت های کالن کشـور ایـن
اسـت کـه اغلـب سیاسـتگذاران معتقـد هسـتند اگـر کشـور ما بـه خودکفایـی مطلق برسـد اکثر مشـکالتش حل
خواهـد شـد .در صورتـی کـه تعامـل با سـایر کشـورها می تواند کمک شـایانی به رشـد و توسـعه همه جانبه کشـور
کند .
وی بـر ضـرورت توجـه بـه سـرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکیـد کرد و گفت :بـه منظور افزایش سـرمایه گذاری
داخلـی بایـد اعتمـاد سـرمایه گـذاران را جلـب کنیـم تا سـرمایه گـذاران اطمینان داشـته باشـند که با وجـود همه
مشـکالت ناشـی از نوسـانات ارز ،بـی ثباتی ها و بـی دقتی هایی که در سیسـتم های اداری و قضایـی وجود دارد،
حقـوق آنها ضایع نخواهد شـد.
صفـوی بیـان داشـت :در اکثـر کشـورهای توسـعه یافته بخـش بزرگی از سـرمایه گذاری توسـط سـرمایه گذاران
خارجـی صـورت می گیـرد .هرچنـد در کشـور مـا هـم بحث حمایـت از سـرمایه گـذاران خارجی مطرح می شـود و
قانون هایـی نیـز بـرای تحقـق ایـن امـر وجـود دارد امـا متأسـفانه هنوز هـم سیاسـت های کالن بـرای حمایت از
سـرمایه گـذاران خارجـی در نظر گرفته نشـده اسـت.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه اشـتغالزایی نیـاز بـه سـرمایه گـذاری دارد ،گفـت :بـرای اشـتغال یـک فـرد بایـد  ۱۵۰تـا
 ۲۰۰میلیـون تومـان هزینـه شـود ،بنابرایـن اگـر بخواهیم بحران اشـتغال در کشـور را حـل کنیم نیاز بـه افزایش
سـرمایه گـذاری و جـذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی داریم.
صفـوی بیـان داشـت :برخـی از سیاسـت های کالن کشـور نیـاز به بازسـازی دارد و اگر اقـدام مناسـبی در زمینه
بازسـازی ایـن سیاسـت ها صـورت نگیـرد ،اعتمـاد و بـاور عمومی مـردم کاهش پیـدا می کند.
پیـش از ایـن ،عضـو هیأت رییسـه مجلس شـورای اسلامی گفته بود :مراسـم تحلیـف رئیسجمهـوری منتخب
سـاعت  ۱۷پنجشـنبه  ۱۴مردادمـاه بـا حضور میهمانانی از  ۵۰کشـور دنیا با رعایت دسـتورالعملهای بهداشـتی
انجام می شـود.
سیدمحسـن دهنـوی افـزوده بـود :پس از آن با ارائه لیسـت پیشـنهادی کابینه توسـط رئیسجمهـوری منتخب،
کمیسـیونها بـه مـدت یک هفته تشـکیل جلسـه خواهنـد داد و سـپس جلسـات رأی اعتماد برگزار خواهد شـد.
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مهر:دریاچـه بختـگان بـه عنـوان دومیـن دریاچـه بـزرگ کشـور هـر روز بـا
یـک مسـئله جدیـد دسـت و پنجه نـرم میکنـد و این روزهـا ایجاد سـایت دفن
زبالـه ،فعـاالن محیـط زیسـت را نگـران کرده اسـت.
دریاچـه بختـگان دومیـن دریاچـه بزرگ کشـور بعـد از دریاچه ارومیه به شـمار
مـیرود .ایـن دریاچـه اولیـن بـار در سـال  ۱۳۴۷بـه عنـوان منطقـه حفاظـت
شـده اعلام شـد سـپس در سـال  ۵۴بـه عنـوان پناهـگاه حیـات وحـش و در
سـال  ۱۳۷۴بخشـی از آن شـامل مجموعـه دریاچههـای بختگان ،طشـک و
تاالبهـای موجـود در ورودی زهکشهـا بـه انضمام ارتفاعات شـمال دریاچه
بختـگان بـه عنـوان پـارک ملی تعیین شـد.
دریاچههـای طشـک و بختـگان از مهمتریـن زیسـتگاهها و از نظـر وسـعت
دومیـن دریاچـه داخلـی کشـور محسـوب میشـوند و دارای آبخیـزی بـه
وسـعت  ۲۵هـزار کیلومتـر مربـع هسـتند.
تاالبهـای طشـک و بختـگان پیـش از خشـکی نقـش بسـیاری مهمـی را در
بقـای تنـوع ژنتیکـی و اکولوژیکـی کشـور ایفا میکردنـد و به همیـن دلیل این
دو تـاالب در فهرسـت تاالبهـای بیـن المللـی کشـور قـرار گرفتهاند.
نزدیـک بـه  ۱۵سـال از خشـک شـدن ایـن تـاالب میگـذرد و هنـوز هیـچ
اقـدام مؤثـری بـرای احیـای بختگان انجام نشـده اسـت در حالی که در سـال
 ۹۲هیئـت دولـت کارگـروه ویـژهای بـرای نجـات دریاچـه ارومیـه تشـکیل داد
و بـرای ایـن دریاچـه ردیـف بودجـه در نظـر گرفتـه شـد امـا بـرای «بختـگان»
ً
بـه عنـوان دومیـن دریاچـه بـزرگ کشـور کـه ایـن روزهـا کامال خشـک اسـت
نـه تنهـا کارگروهـی ویژهای تشـکیل نشـد بلکه ایـن دریاچه هنـوز روزهای بی
آبـی را سـپری میکنـد و هـر روز بر مشـکالت و مسـائل آن افزوده میشـود.
چنـدی قبـل بـود کـه حـدود سـه هـزار جوجـه فالمینگـو بـا کاهـش سـطح
آب دریاچـه بختـگان در معـرض مـرگ و نابـودی قـرار گرفتنـد و گروههـای
مردمی بـرای نجـات ایـن فالمینگوهـا وارد عمل شـدند امـا این پایـان راه نبود
تـا اینکـه بـار دیگـر زمزمههایـی مبنی بـر اینکه قرار اسـت بخشـی از بختگان
بـه سـایت دفـن زبالـه تبدیل شـود بـه گوش رسـید.
البتـه اولیـن بار نیسـت کـه اینگونـه اقدامات در اسـتان فارس انجام میشـود
زیـرا پیـش از اینکـه دریاچـه کافتـر بـه زمیـن فوتبـال تبدیـل شـده بـود و حتی
جاده سـازی در بسـتر تاالب پریشـان فریاد دوسـتداران محیط زیسـت را بلند
کـرده بود.
در ایـن مـدت با خشـک شـدن دریاچـه بختـگان نه تنهـا میزان قابـل توجهی
از انجیرسـتان های بزرگتریـن تولیدکننـده انجیر دیم جهان خشـک شـد بلکه
ً
تبدیـل ایـن دریاچـه بـه شـوره زار باعـث تغییـر اقلیـم منطقـه و بعضـا افزایـش
برخـی بیماریهـا در اطـراف بختگان شـد.
سایت دفن زباله آبهای زیر زمینی را آلوده میکند
در ایـن میـان دوسـتداران محیـط زیسـت بـر ایـن باورنـد در صورتـی کـه ایـن
بخشـی از ایـن دریاچـه به سـایت دفن زباله تبدیل شـود به طـور حتم خطرات
زیـادی از جملـه آلـوده کـردن سـفره آبهـای زیرزمینـی را بـه همـراه دارد و
هـزاران سـال نیـاز اسـت تـا آلودگـی سـفرهها از بیـن برود.
البتـه برخـی از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه بایـد هـر چـه سـریعتر حـق و
حقـوق دریاچـه بختـگان یا همـان حقابه پرداخت شـود و ادعاهای مسـئوالن
پیرامـون کـم آبـی پذیرفته شـده نیسـت.
یـک فعـال زیسـت محیطـی در خصـوص وضعیـت بحرانـی بختـگان بـه
خبرنـگار مهر گفت :متأسـفانه یکی از مسـائل و موضوعـات در رابطه با تاالب
بختـگان و دیگـر تاالبهـا این اسـت که مسـئوالن نبـود آب را بهانـه میکنند
و بـر ایـن باورنـد کـه تـاالب بـه طـور کامـل از بین رفته اسـت.
بختگان هنوز زنده است؛ حقابه اش را بدهید
علـی اکبـر کاظمینـی ادامـه داد :مسـئوالن بایـد ایـن تفکـر را کـه تـاالب بـه
طـور کامـل از بیـن رفتـه از ذهن خـود دور کنند زیـرا تا زمانی که یـک گودالی
در ایـن منطقـه وجـود دارد بـه طـور حتـم بختـگان زنـده اسـت و بایـد حـق و
حقوقـش را بدهنـد.
وی بـا انتقـاد بـه عـدم تخصیص حقابـه دریاچه بختـگان توضیـح داد :چطور
زمانـی کـه در باالدسـت سـد میزدنـد به این فکـر نمیکردند که ممکن اسـت
بـه دلیـل احداث سـد بختگان خشـک شـود بر این اسـاس باید حقابـه دریاچه

را بدهند.
ایـن فعـال حـوزه محیـط زیسـت بـا انتقـاد از برخـی اقدامـات از جملـه ایجـاد
ً
سـایت دفـن زبالـه در محـدوده تـاالب بختـگان گفـت :قطعـا تاالب همیشـه
اینگونـه نمیمانـد و یـک روز احیـا میشـود بنابرایـن نبایـد بـا ایـن دسـته از
اقدامـات اکوسیسـتم منطقـه را از بیـن ببریـم.
وی افـزود :اگـر در کنـار دریاچـه بختـگان سـایت دفـن زبالـه ایجـاد شـود به
طـور حتـم شـیرابه زبالههـای وارد سـفره آبهـای زیرزمینـی شـده و آبهـا را
آلـوده میکنـد و بعـد از آن هـزاران هزاران سـال نیاز اسـت که بار دیگر سـفره
آب زیرزمینـی از آلودگـی نجـات پیـدا کند.
کاظمینـی بـا تاکیـد بـر اینکـه نبایـد بـه هیـچ عنـوان اکوسیسـتم منطقـه بهم
بخـورد ،بیـان کـرد :کجـای دنیـا در اطـراف دریاچـه سـایت دفـن زبالـه ایجاد
میکننـد کـه در اینجـا اینگونـه تصمیمـات گرفته میشـود هرچند کـه محیط
زیسـت بـه ایـن موضـوع ورود کـرد و جلوی آن را گرفـت اما فکر کـردن به این
موضـوع هـم قابل هضم نیسـت.
ایـن فعـال حـوزه محیـط زیسـت در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره
بـه مخاطـرات از بیـن رفتـن دریاچـه بختـگان گفـت :خشـک شـدن دریاچـه
بختـگان باعـث به وجود آمدن شـوره زار و نمک زار شـده که ایـن ریزگردهای
نمـک تمـام منطقـه نـی ریـز و اطـراف آن را تحت تأثیـر قرار داده و در خشـک
شـدن انجیرسـتانهای اسـتهبان نیـز تأثیـر گذار بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تـاالب بختگان و مـردم منطقه روزهای بسـیار بغرنجی
را سـپری میکننـد ،ادامـه داد :در گذشـته مناطـق اطـراف بختـگان شـرجی
بـود امـا در حـال حاضـر به دلیل خشـکی دریاچـه آب و هوای منطقه خشـک
شـده و نشـانههای ورود کویـر بـه اسـتان نمایـان شـده و زنـگ خطـر بـه صـدا
درآمـده که بسـیار نگـران کننده اسـت.
کاظمینـی بـا بیـان اینکـه از مدتهـا قبـل نشـانههای پیشـروی اقلیـم کویـری
بـه فـارس دیـده میشـود ،اظهـار کـرد :دریاچـه بـه یـک دشـت نمـک تبدیل
شـده و تمـام شـرایط بـرای ایجـاد طوفـان نمکـی در منطقـه وجـود دارد و بـا
هـر جریـان بـادی در منطقـه بختـگان ،نمکهـای کـف تـاالب بلنـد شـده و
در زمینهـای اطـراف مینشـیند کـه ایـن امـر مشـکالتی را بـه همراه داشـته
است.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تـا زمانـی کـه یـک طـرح خـوب و قابـل دفـاع بـرای
بختـگان از اسـتان بـه مرکـز ارائـه نشـود دریاچـه احیـا نمیشـود ،افـزود:
محیـط زیسـت بـه تنهایـی نمیتوانـد بـرای احیـای تـاالب اقـدام کنـد بایـد
تمامی دسـتگاهها از جملـه اسـتانداری ،نخبـگان و… ورود کننـد و بـا ارائـه
طرحـی جامعـه شـرایط را بـرای نجـات بختـگان ایجـاد کننـد.
ایـن فعـال حـوزه محیط زیسـت گفت :بـرآورد میـزان اعتبار به منظـور احیای
دریاچـه بختـگان بـه طـرح مطالعاتـی نیاز اسـت تا بررسـی شـود کـه طی چند

سـال دریاچـه احیا میشـود.
امکان رهاسازی آب برای بختگان نیست
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس نیـز در گفـت و گـو بـا
خبرنـگار مهـر گفـت :بـر اسـاس ضوابـط قانونـی آب تجمیـع شـده پروژههای
سـدها اولویـت بنـدی میشـود کـه در ایـن رابطـه اول مصـرف آب شـرب و
سـپس محیـط زیسـت و کشـاورزی و صنعـت اسـت.
محمـود رضایـی کوچـی افـزود :البتـه بـر اسـاس اقتضائـات محلـی ممکـن
اسـت ایـن اولویتهـا در هر اسـتانی تغییـر کند که اسـتان فارس هـم اینگونه
اسـت و اولویـت بنـدی رهاسـازیها تغییـر میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اراضـی پاییـن دسـت سـد سـه شهرسـتان خرامـه،
مرودشـت و زرقـان قـرار دارند ،افزود :این سـه شهرسـتان سـالیانه  ۴۰۰تن از
غله کشـور را تأمین میکنند که شهرسـتانهای اسـتراتژیک کشـور به شـمار
میرونـد بـر ایـن اسـاس رهاسـازی آب بـرای کشـاورزی ایـن منطقـه اولویـت
دارد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار فارس بـا تاکید بر اینکـه در صورتی
کـه میـزان بـارش خـوب باشـد بـرای محیـط زیسـت آب رهاسـازی میشـود،
اظهـار کـرد :در دو سـال گذشـته بـا توجـه بـه بارشهای خـوب در اسـتان دو
نوبـت آب بـرای بختگان رهاسـازی شـد امـا در سـال زراعی جاری بـا توجه به
کاهـش  ۶۰درصـدی بارندگـی امکان رهاسـازی آب وجود نداشـت.
توقـف دفـن هـر گونـه پسـماند در نزدیکـی یکـی از زه کشهـای
منتهـی بـه تاالب طشـک
در عیـن حـال بـا توجـه بـه تصمیـم کمیتـه فنـی ،مدیـر کل حفاظـت محیـط
زیسـت فـارس دسـتور توقـف هرگونـه اقدامی بـرای دفـن پسـماندهای بخش
مرکـزی ارسـنجان در نزدیکـی یکـی از زه کشهـای منتهی به تاالب طشـک
را صـادر کرده اسـت.
روابـط عمومی محیـط زیسـت چنـدی پیـش اعلام کـرد کـه ایـن سـایت در
خـارج از حریـم و بسـتر تاالبهـای بیـن المللـی طشـک و بختـگان و در
فاصلـه هـزار و چهارصـد متـری بیـرون پناهـگاه حیـات وحش بختـگان واقع
بـوده و بنـا بـه گزارش شـرکت آب منطقـهای .آب زیر زمینـی در محل احداث
سـایت بسـیار پاییـن ارزیابـی شـده اسـت اما بـا توجه به بررسـی کارشناسـی به
عمـل آمـده و وجـود شـواهدی از بـاال بـودن سـطح آب زیـر زمینی بـا تصمیم
کمیتـه فنـی اداره کل و تـا زمان بررسـی دقیقتـر این موضوع طـی مکاتبهای
بـه مقامـات ذیربط لـزوم خـودداری از دفن هرگونـه پسـماند در منطقه مذکور
توسـط مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت اعالم شـد.
بـه گـزارش مهـر ،به هـر حال دریاچـه بختـگان برای احیـا و آبگیـری نیازمند
ایجـاد شـرایط مطلـوب اسـت تـا بخـت بختـگان کـه ایـن روزهـا سـیاه شـده
دوبـاره باز شـود.

امتناع  ۳۰درصد از واجدین شرایط واکسیناسیون کرونا در جهرم
مهـر :فرمانـدار ویـژه جهـرم گفـت ۲۵ :تـا  ۳۰درصـد
از افـراد واجـد شـرایط سـنی تزریـق واکسـن کرونـا در
جهـرم مراجعـه نداشـته انـد کـه بـا توجـه بـه سـن ایـن
طیـف جمعیتـی و سـویه جدیـد ویـروس کرونـا بسـیار
جـای نگرانـی اسـت.
مهدی شـفیعیان ظهر شـنبه در جلسـه سـتاد مقابله با
کرونـا جهـرم با اشـاره به رشـد فزاینده بیماران بسـتری
چشم شیشه ای

در بیمارسـتان پیمانیـه و تکمیـل ظرفیـت ایـن مرکـز
درمانی خواسـتار رعایت دسـتور العمل های بهداشـتی
و پرهیـز از حضـور در تجمعـات و دورهمی هـای
خانوادگی شـد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه وضعیـت بحرانـی شهرسـتان
جهـرم الزم اسـت کـه متولیـان امـر در اسـرع وقـت
نسـبت بـه رعایـت مصوبـات سـتاد ملـی کرونـا اقـدام

کننـد.
رئیـس سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا شهرسـتان
جهـرم تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه تاکنـون ۳۱
هـزار و  ۶۰۸نفـر از اهالـی شهرسـتان در گروههـای
سـنی اعالمـی وزارت بهداشـت در نوبـت اول و  ۹هزار
و  ۳۱۵نفـر در نوبـت دوم واکسـینه شـدهاند ،امـا هنوز
 ۲۵تـا  ۳۰درصـد از افـراد واجـد شـرایط سـنی مراجعـه

عوامل خطر آفرین و نا زیبایی چهره شهر

نداشـتهاند کـه بـا توجـه به سـن ایـن طیـف جمعیتی و
سـویه جدیـد ویروس (دلتـا) بسـیار جای نگرانـی دارد.
فرمانـدار ویژه شهرسـتان جهـرم تاکید کـرد :همراهی
اثرگـذار مـردم مؤثرتریـن عامـل کنتـرل شـیوع ویروس
کرونـا بـا رعایـت دسـتور العملهـای بهداشـتی اسـت
امـا میطلبـد کـه رونـد واکسیناسـیون عمومی تسـریع
شود.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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تکمیل ظرفیت بیمارستانها در فارس
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز گفت :با افزایش بی سابقه تعداد بیماران
مبتال به کرونا و تکمیل ظرفیت بیمارستانهای ویژه ...

Aug 1, 2021

سال بیست و ششم شماره 7255

نگاه تهدیدی به فضای مجازی منطقی نیست
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت :نگاه تهدیدی به
فضای مجازی منطقی نیست بلکه باید آن را یک فرصت دانست ...

نذر تنفس با اهدای کپسول اکسیژن در سپیدان
مهر:مدیـر روابـط عمومی هیـأت انصارالحسـین مشـهد الرضـا از نـذر تنفـس
و توزیـع  ۳۰کپسـول اکسـیژن بیـن بیمـاران بسـتری در منـازل شهرسـتان
سـپیدان خبـر داد.
مهـدی احمـد پـور اردکانـی از توزیـع بسـتههای نـذری متفـاوت در شهرسـتان
سـپیدان خبـر داد و گفـت :امسـال در اقدامی متفـاوت از سـوی هیـأت انصـار
الحسـین مشـهد الرضـا و هیـأت رزمندگان اسلام  ۳۰کپسـولهای اکسـیژن
توسـط خیریـن در قالب نـذر تنفس به بیماران بسـتری نیازمنـد در منازل توزیع
شد .
وی همچنیـن بـه توزیـع بسـتههای معیشـتی و اقلام و کمکهـای مومنانـه
در بیـن مـردم و اهالـی شهرسـتان سـپیدان اشـاره کـرد و گفـت :توزیـع
بسـتههای گوشـت قربانی در قالب بسـتههای معیشـتی به همراه سـایر اقالم
ضـروری ماننـد برنـج و روغـن و رب و شـکر ،بیـن نیازمنـدان و خانوادههـای
تحت پوشش نیز در این شهرستان توزیع گردید.
احمـد پـور اردکانـی اضافـه کـرد :برپایـی کاروان بـزرگ شـادی پیمایـی
بـا خودروهـای مزیـن بـه نـام مبـارک مولـی الموحدیـن همـراه بـا رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی از جملـه اقدامـات هیـأت انصـار الحسـین سـپیدان
اسـت.
او ادامـه داد :توزیـع بیـش از یک هزار پرس غذای گرم و  ۲هزار و  ۵۰۰بسـته
شـیرینی و شـکالت و توزیع کپسـول اکسـیژن جهت بیماران کرونایی بسـتری
در منـزل ،از دیگـر اقدامـات صورت گرفته توسـط ایـن هیئت بود.
بـه گـزارش مهـر ،کلیـه برنامههـای ایـن هیـأت در فضای بـاز و با رعایـت تمام
دسـتورالعملها و پروتکلهـای بهداشـتی انجام شـد.

بکوشـیم.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس نـگاه تهدیـدی بـه
فضـای مجـازی را منطقـی ندانسـت و ادامـه داد :نقشـی
کـه ارتباطـات و فضـای مجـازی در جامعـه دارد بـر
هیچکس پوشـیده نیسـت و ما نباید نسـبت ایـن فضا نگاه

جنـوب کشـور ،یـک شـهر مذهبـی ،گردشـگری با سـابقه
تاریخـی درخشـان اسـت کـه بایـد متناسـب بـا ایـن ابعـاد
مـورد توجـه جـدی و تقویـت شـبکه فیبرنـوری ،افزایـش
سـایتهای مخابراتـی ،ارتقـای توانمندیها و هـم افزایی
اپراتورهـا بـا حفـظ منافـع آنهـا ،قـرار گیرد.
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس شـورای
اسلامی افزود :بایـد تلاش کـرد هرچـه زودتـر نیازهـای
شـهر شـیراز در حـوزه ارتباطـی در داخـل شهرسـتان
برطـرف شـود کـه مـا نیز اگـر مشـکلی در مرکز یـا تهران و
وزارتخانـه باشـد ،مسـائل را دنبـال خواهیـم کـرد.
عزیـزی همچنیـن گفـت :ارتباطـات ثابـت و سـیار باید در
فارس و شـیراز سـرعت بیشـتری پیـدا کند و در این راسـتا
بارهـا بـا وزیـر ارتباطات جلسـه داشـتهایم.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی،
گفـت :مـا در حـال ایجـاد یـک شـورای راهبـردی جهـت
احیـای صنعت الکترونیک در شـیراز هسـتیم که اپراتورها
نیـز بایـد در ایـن راسـتا همـکاری جـدی و مسـتمر داشـته
باشـند تـا نیازهـای کشـور در حـوزه ارتباطـی را برطـرف
کنیم .

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد :

 ۲۸قربانی تنها در  ۲۴ساعت
عصرمردم:
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی
درمانـی شـیراز در سـیصد و هفتـاد و دومین نشسـت
سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه
اعلام کـرد :در  ۲۴سـاعت در فـارس  ۲۸قربانـی
بـر اثـر ابتلا بـه کروناویـروس جـان خـود را از دسـت
دادند.
«مهـرزاد لطفـی» در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه جـان
باختـن  ۲۸اسـتان فارسـی بر اثر کروناویـروس در ۲۴
سـاعت ،گفـت :رونـد افزایشـی مـوارد ابتلا و فـوت
ناشـی از کروناویـروس در فارس بـه مرحله اضطراری
و نگـران کننده رسـیده اسـت.
او افـزود :دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا تمـام
ظرفیت هـای موجـود در حـال ارایـه خدمـات بـه

بیماران اسـت ،امـا اگر مردم در رعایـت پروتکل های
بهداشـتی نسـبت بـه ایـن بیمـاری جـدی نباشـند ،با
فاجعـه ای بـزرگ در اسـتان مواجـه می شـویم.
کاهـش میـزان رعایـت شـیوه نامه هـای
بهداشـتی در فـارس بـه زیـر  ۴۰درصـد
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز با بیـان اینکه
میـزان رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی در فـارس
بـه زیـر  ۴۰درصـد کاهـش یافتـه اسـت ،ادامـه داد:
جـدی گرفتـن راهکارهـای خودمراقبتـی ،رعایـت
اصـول بهداشـتی و تغییـر صحیـح شـیوه زندگـی در
بحـران کرونـا ،نقـش مهمـی در پیشـگیری از ابتال به
بیمـاری کوویـد ۱۹دارد ،بنابرایـن بـرای حفـظ جـان
خـود و عزیزانتـان ،رعایـت پروتکل های بهداشـتی را
بیشـتر جـدی بگیریـد.

مهـرزاد لطفـی ضمن بررسـی آمـار نمونه هـای انجام
شـده آزمایـش کرونـا طـی روز گذشـته تاکنـون در
فـارس؛ به بررسـی آمـار مبتالیان ،موارد مـرگ و میر،
افـراد بسـتری و بهبودیافتـه ،رونـد خدمـت رسـانی
بـه مبتالیـان و مـوارد مشـکوک در مراکـز درمانـی و
عملکرد مراکز آزمایشـگاهی تشـخیصی کروناویروس
پرداخت.
او همچنیـن ظرفیـت تخت هـای ویـژه و
عـادی بیمارسـتان های اسـتان ،فعالیـت مراکـز
منتخـب درمـان سـرپایی کروناویـروس ،ظرفیـت
بیمارسـتان های پشـتیبان و آخریـن رونـد اقدامـات
کارگروه هـای مختلـف این سـتاد دانشـگاهی را مورد
ارزیابـی قـرار داد و دسـتورات الزم در زمینـه بهبـود
خدمـات ارائـه شـد.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس:

فرهنگ به کارگیری زندانیان به عنوان نیروی کار باید گسترش یابد
ایرنـا :رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معادن و کشـاورزی
فـارس گفـت :بایـد فرهنـگ اسـتفاده واحدهـای صنعتی
و تولیـدی از زندانیـان بـه عنـوان نیـروی کار را بـا هـدف
کمـک بـه آنـان و جامعـه گسـترش دهیم.
روابـط عمومی اتـاق بازرگانـی فـارس در مطلـب شـنبه
خـود بـه نقـل از جمـال رازقـی در نشسـت تخصصـی
کمیسـیون فنـاوری ،اطالعـات و اقتصاد رسـانه این اتاق
در شـیراز افـزود :بـر همین اسـاس اتـاق بازرگانـی فارس
بـا همـکاری بنیـاد تعـاون زندانیان کشـور طرح مشـترک
اشـتغال بخـش خصوصی بـرای زندانیان کشـور را تدوین
و اجـرا خواهـد کـرد.
وی ادامـه داد :امـروز مهمتریـن معضـل کشـور مشـکل
تولیـد و قیمـت تمـام شـده اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه
پتانسـیل های بسـیار بزرگـی در زندانهـای مـا نهفتـه
اسـت کـه بایـد از ایـن ظرفیـت در زمینـه کاهـش قیمـت
تمـام شـده در بخـش تولیـد کشـور و بـاال بـردن تـوان
صـادرات کشـور اسـتفاده کنیـم.
او اظهـار داشـت :از ایـن رو اتـاق بازرگانـی فـارس
میکوشـد تـا ایـده جدیـدی را بـا همـکاری بنیـاد تعـاون
زندانیـان کشـور اجرایـی کنـد و ایـن مهـم را در دسـتور
کار کمیسـیون های تخصصـی اتـاق بازرگانی فـارس قرار
خواهـد داد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس بیـان کـرد :در ایـن زمینـه
کارگـروه ویـژهای بـا حضور متولیـان امر در بخـش دولتی
و بخـش خصوصـی بـا محوریـت اتـاق بازرگانـی فـارس

تشـکیل خواهد شـد و جلسـات خود را به صورت مسـتمر
برگـزار خواهـد کـرد کـه یقینـا نتایـج پـر بـاری خواهـد
داشـت.
رازقـی افـزود :اسـتان فـارس در حـال حرکـت بـه سـمت
صنعتـی شـدن اسـت از ایـن رو موضـوع و ایـده اشـتغال
زندانیـان در واحدهـای صنعتـی یـک اقـدام مثبـت در
حـوزه اقتصـاد کشـور و اسـتان اسـت.
وی بیـان کـرد :معیشـت خانوادههای زندانیـان و آموزش
کار حرفـهای بـرای اشـتغال بـه کار و دوران بعـد از زندان
افـراد موضـوع مهمی اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار
گیرد.

او گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه عمـده تراکـم زندانیـان در
شـهر شـیراز اسـت و واحدهای تولیدی و صنعتی اسـتان
در شـهرک صنعتی بزرگ شـیراز و منطقـه ویژه اقتصادی
شـیراز قـرار دارنـد بایـد سـاز و کار بهـره گیـری از ایـن
فرصـت فراهـم شـود.
رئیـس اتـاق بازرگانی فـارس افـزود :امیداوریـم بتوانیم از
ظرفیـت زندانیـان بـرای ایجـاد اشـتغال و رفع مشـکالت
آنهـا اسـتفاده کنیم.
رازقـی اضافـه کـرد :رفـع مشـکالت شـرکتها ،توجـه به
اشـتغالزایی و اقـدام در زمینـه مسـئولیت اجتماعـی و رفع
معضـل اجتماع از مسـایلی اسـت کـه ما در اتـاق بازرگانی
فـارس بـه آن تاکیـد داریـم و امیدواریـم با ارائـه این طرح
اقـدام ویـژه و موثـری در سـطح کشـور و دنیا ارائـه دهیم.
تقویـت وضعیـت اقتصـادی زندانیـان ضـروری
اسـت
مدیرعامـل بنیـاد تعـاون زندانیان کشـور ،تقویـت وضعیت
زندانیـان را امـری مهـم و ضـروری برشـمرد و افـزود:
همـکاری بنیـاد تعـاون زندانیـان کشـور بـا اتـاق بازرگانـی
فـارس در ایـن زمینـه منجـر بـه اتفاقـات خوبی در کشـور
خواهد شـد.
خسـرو مختـاری افـزود :نـگاه نظـام اسلامی به زنـدان
ایـن اسـت کـه زندانـی نبایـد از خانـواده خـود جدا باشـد و
ایـن در حالـی اسـت کـه هر فـرد زندانـی خانـوادهای دارد
و وضعیـت اقتصـادی ،اجتماعی و معیشـت خانـواده آنها
هـم برای مـا اهمیـت بسـیار دارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد

تکمیل ظرفیت بیمارستانها در فارس

ایسـنا :معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفت :با افزایش بی سـابقه تعـداد بیماران مبتلا به کرونا و
تکمیـل ظرفیـت بیمارسـتانهای ویـژه کرونا در شـیراز و قطبهـای درمانی شهرسـتانهای اسـتان ،زنگ خطر
تکمیـل ظرفیـت بخشهای بیمارسـتانی ویژه کرونـا در فارس به صـدا درآمد.
اورنـگ ایالمی ضمـن اعلام ایـن هشـدار گفـت :بـا روندی که هـم اکنـون در زمینـه تعـداد مبتالیـان و بیماران
بسـتری در حـال سـپری شـدن اسـت ،دور از انتظـار نیسـت کـه در روزهای پیـش رو ،وضعیـت از شـرایط کنونی
وخیمتر شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،او بـا تاکیـد بـر اینکـه مـوج پنجـم
بیمـاری کرونـا خطرناکتـر از موجهـای پیشـین اسـت ،عنـوان کـرد :مـوج پنجـم بیمـاری کرونـا در حـال اوج
گرفتـن اسـت و هـر روز شـاهد ثبـت جانباختـگان در گروههـای سـنی مختلـف هسـتیم.
معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،از افزایـش ظرفیـت تیمهـای درمانـی و تختهـای بیمارسـتانی
در شـیراز و شهرسـتانها خبـر داد و افـزود :از تمـام ظرفیتهـای موجـود در بیمارسـتانها بـرای راه انـدازی
بخشهـای ویـژه کرونـا اسـتفاده میشـود.
ایالمی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت پذیـرش همـه بیمـاران مبتلا به کرونـا و ارائـه خدمات درمانـی؛ از مردم اسـتان
خواسـت در صـورت بـروز هرگونـه نشـانههای بیمـاری ،ضمن جدی گرفتـن عالیم و پرهیـز از تماس بـا دیگران،
در نخسـتین فرصـت ممکـن بـه نزدیکتریـن مرکـز تشـخیص و درمـان سـرپایی کرونـا ،کلینیـک و یـا درمانـگاه
مراجعـه و از مراجعـه مسـتقیم بـه بیمارسـتانها خـودداری کنند.
او اصلیتریـن عامـل در رونـد صعـودی شـیوع کروناویـروس را تـداوم ترددهـا ،دورهمیهـای خانوادگـی و تجمع
بیـان کـرد و ادامـه داد :این در حالی اسـت که مردم نسـبت بـه رعایت شـیوه نامههای بهداشـتی ،فاصله گذاری
فیزیکـی و اعمـال محدودیتهـا بیتوجـه شـدهاند و ایـن بـی تفاوتـی نسـبت بـه کروناویـروس در جامعه ،شـرایط
را بحرانیتـر کرده اسـت.
ایالمی عـدم خـروج غیرضـروری از منـزل ،رعایت شـیوه نامههای بهداشـتی ،اسـتفاده از ماسـک در زمان خروج
از منـزل و پرهیـز از حضـور در اماکـن شـلوغ و ُپـر رفـت و آمد را ضروری دانسـت و از مردم خواسـت بـرای مقابله
بـا بیمـاری کوویـد ۱۹و قطـع زنجیـره انتقال ایـن بیماری با مجموعه سلامت همـکاری کنند.

اخذ  29هزار سند مالکیت به نام جمهوری اسالمی ایران

نگاه تهدیدی به فضای مجازی منطقی نیست
مهر:نایـب رئیـس کمیسـیون امنیت ملی مجلس شـورای
اسلامی گفت :نـگاه تهدیدی بـه فضای مجـازی منطقی
نیسـت بلکـه بایـد آن را یک فرصت دانسـت و آسـیب ها را
با نـگاه کارشناسـانه برطرف کرد.
ابراهیـم عزیـزی بـا اشـاره بـه اهمیـت قابل توجـه فضای
مجـازی کـه در ابعـاد گسـترده بـا کار و زندگـی مـردم گـره
خـورده اسـت ،گفـت :عصـر ،عصـر ارتباطـات اسـت و
اینکـه کـه کشـور ما در این عصـر ارتباطـات در کجای کار
قـرار گرفتـه ،یـک سـوال جدی اسـت.
او افـزود :اینکـه مـا در عصـر ارتباطـات ،متناسـب بـا نیاز
مـردم و پیشـرفت دنیـا در ایـن زمینـه کار کردهایـم یـا نه از
جملـه مباحث بسـیار مهمی اسـت کـه باید بـه آن پرداخت
و عقـب ماندگـی در ایـن حـوزه بـه هیـچ عنـوان پذیرفتنـی
نیست .
نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس گفـت :بایـد اذعـان کـرد بـا وجـود آنکـه
در حـوزه ارتباطـات قدمهـای بسـیاری برداشـته شـده امـا
هنـوز راه نرفتـه بسـیار داریم و باید ببینیم چـه کمبودهایی
بـه مقتضـای نیـاز جامعـه و مـردم داریـم تـا در رفـع آن

نذر تنفس با اهدای کپسول اکسیژن در سپیدان
مدیر روابط عمومی هیأت انصارالحســین مشــهد الرضا از نــذر تنفس و توزیع ۳۰
کپسول اکسیژن بین بیماران بستری در منازل شهرستان ...

مدیر کل راه و شهرسازی فارس؛

عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :

تهدیـد محـور داشـته باشـیم بلکـه بایـد آن را یـک فرصت
دانسـت و تنهـا تهدیـدات و آسـیبها را آن هـم بـا نـگاه
کارشناسـی کـم کـرد.
عزیـزی بـا اشـاره بـه سـابقه طوالنـی اسـتان فـارس در
بحـث ارتباطـات و الکترونیـک نیـز یـادآور شـد :اسـتان
فـارس یـک اسـتان پهنـاور اسـت و بایـد متناسـب بـا
تحـوالت و نیـاز مـردم ،ارتباطات در همه ابعاد رشـد و ارتقا
پیـدا کنـد.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس تصریح کرد :شایسـته
نیسـت در اسـتان فـارس و شـهر شـیراز کـه قطـب
الکترونیک کشـور اسـت ،هنـگام یک گفت و گوی سـاده
تلفنـی ،چندیـن بـار بـا قطعـی خـط مواجـه شـویم لـذا اگر
مشـکلی هسـت بایـد بـه سـرعت در جهـت رفـع آن اقـدام
کـرد .او بـا بیـان اینکـه همـه مدیـران اسـتان بایـد در ایـن
زمینـه احسـاس مسـؤولیت کننـد ،افـزود :مسـؤوالن
اگـر احسـاس مسـؤولیت کننـد بایـد خودشـان بـرای حـل
مشـکالت ارتباطـی پیـش قـدم شـوند نـه اینکه خـود مانع
توسـعه ارتباطـات شـوند.
عزیـزی ادامـهداد :شـیراز سـومین حرم اهل بیـت ،محور
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وی ادامـه داد :معتقدیـم بایـد بـه مسـائل اجتماعـی و
رسـالت اجتماعـی زندانیـان توجـه کنیـم کـه ایـن مهـم
بـدون حمایـت بخـش خصوصـی محقـق نخواهـد شـد
و لـذا همـکاری ایـن بنیـاد بـا اتـاق بازرگانـی فـارس را در
حـوزه اقتصـادی بـه فـال نیـک میگیریـم.
او گفـت :بایـد فضـا بـرای حضـور زندانیـان در جامعـه بـه
عنـوان یـک فـرد عـادی فراهـم شـود کـه در ایـن زمینـه
نیازمنـد تغییـر نـگاه و روش هسـتیم و ایـن روشهـا را
میتـوان بـه واسـطه بهرهگیـری از تکنولـوژی و فناوری و
ایدههایـی ماننـد خـط تولیـد خانگـی دنبـال کـرد.
مدیرعامـل بنیـاد تعـاون زندانیـان کشـور افـزود :بـا
توجـه بـه رصـد توسـعه بینالمللـی ،رشـد فنـاوری و
بـازار دیجیتـال سـهم زیـادی از اقتصـاد دنیـا را بـه خـود
اختصـاص داده و لـذا ایجـاد تعاونـی در زنجیرههای تولید
در زندانهـا میتوانـد اقدامـی در ایـن زمینه باشـد که باید
بـه آن توجـه کنیـم.
بایـد از ظرفیـت نیـروی کار زندانهـای فـارس
اسـتفاده کنیـم
مدیـر کل زندان هـای اسـتان فـارس هم گفـت :به لحاظ
نیـروی کار ظرفیـت خوبـی در زندانهـای ایـن اسـتان
وجـود دارد کـه باید از ایـن ظرفیت اسـتفاده مطلوب کرد.
اسـحاق ابراهیمی افـزود :از این پتانسـیل و ظرفیت برای
تحـول قضایـی و اصالح مجرمیـن هم میتوان اسـتفاده
کـرد چـرا کـه بـاور داریـم آمـوزش و اشـتغال زندانیـان
بهتریـن مولفـه بـرای اصلاح آنها اسـت.

عصرمردم:
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس گفـت 29 :هـزار سـند مالکیـت بـرای اراضـی و املاک دولتـی طـی  8سـال
گذشـته توسـط راه و شهرسـازی فـارس اخـذ شـده اسـت .
جعفـر زاهـدی مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس افزود  :صدور سـند مالکیت بـرای اراضی و املاک دولتی بنام
دولـت جمهـوری اسلامی ایران مانـع از سـوء اسـتفاده ها و همچنین زمین خـواری می گردد.
وی تصریح کرد :حفاظت و حراست از اراضی دولتی و ملی یکی از وظایف اصلی راه و شهرسازی می باشد.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اضافـه کـرد :ایـن اداره کل حساسـیت خاصـی در خصـوص حفاظـت و حراسـت از
امـوال بیـت المـال بـه خـرج می دهـد تـا جلـوی دسـت درازی بـه بیـت المـال گرفتـه شـود.
مهنـدس زاهـدی گفـت  :یکـی از مهمترین راه هـای حفاظت از بیت المال مسـتند کردن امـوال دولتی و اراضی
و سـاختمانهای دولتی است.
وی در خصـوص  29هـزار سـند اخذ شـده متذکر شـد :این  29هزار سـند مربوط بـه زمینها و سـاختمانهایی بود
کـه یـا فاقـد سـند بـوده انـد و یـا سـند دفترچـه ای داشـته اند کـه تبدیل به سـند تـک برگ کاداسـتری شـده اند و
همیـن مهـم باعـث شـده تا بسـیاری از سـودجویان و زمینخـواران نتوانند به اهداف شـوم خود برسـند .
مدیر کل راه و شهرسـازی فارس خاطر نشـان سـاخت :از دیگر موضوعات مهم و اساسـی دیگر در این  8سـال
رفـع تصـرف اراضـی کـه مالکیـت آنهـا بـه نـام دولـت بـوده ولـی توسـط افـراد سـودجو تصـرف شـده و در  8سـال
گذشـته توانسـتیم  29میلیـون متـر مربـع از ایـن اراضـی تصـرف شـده را رفع تصـرف و به بیـت المـال بازگردانیم.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس

شیراز پیشرو در بهره برداری از صنایع کشاورزی شد
عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفـت :بـر اسـاس آخرین آمـار ایـن شهرسـتان در ایجـاد صنایع بخش
کشـاورزی در اسـتان فارس پیشـرو اسـت و در فصل بهار سـال جاری پنج واحد مختلف شـروع به کار کرده اند.
ذبیـح اللـه سیروسـی تصریـح کـرد :بـا بهـره بـرداری از واحدهـای مذکـور ورود بالغ بـر  34هـزار تن مـاده خام به
چرخـه صنایـع ایـن شهرسـتان افـزوده و زمینـه اشـتغال  48نفر نیز فراهم شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد :صنایعـی که در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری مجوز هـای الزم را برای شـروع
فعالیت هـای خـود دریافـت کـرده انـد در زمینه های صنایع بسـته بنـدی ،گیاهان دارویی و سـایر صنایع مشـغول
به کار هسـتند.
سیروسـی بـا بیـان اینکـه تعهـدات ابالغی بـه مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در برخـی از گروه های
بخـش صنایـع بـه طـور کامـل محقـق شـده اسـت ،ابـراز کـرد :تلاش می کنیـم تـا ظرفیـت صنایـع در بخـش
کشـاورزی ایـن شهرسـتان را توسـعه بخشـیم و تعهـدات خـود در گـروه سـردخانه های نگهـداری نیـز محقـق
سازیم.
بـه گفتـه وی؛ در طـول فصل بهار مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا هماهنگی سـازمان متبوع خود
موفـق شـده اسـت بـا صـدور چهـار مجـوز جدید تاسـیس بسـتر الزم بـرای افزایـش واحد هـای صنایع کشـاورزی
را فراهـم کند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ابـراز کـرد :بـه منظـور توسـعه صنایـع کشـاورزی در ایـن شهرسـتان
برنامه هـای مختلفـی ماننـد آمـوزش و مشـاوره های های انفـرادی و گروهـی بـرای عالقـه منـدان ،برگـزاری
نمایشـگاه بـا حضـور واحدهـای تولیـدی ،زنـان روسـتایی و شـرکت های وابسـته و اعـزام بـه نمایشـگاه های
تخصصـی و بررسـی جدیدتریـن تکنولوژی هـا و ارتبـاط بـا تولیـد کننـدگان بخـش صنعـت طـرح ریـزی و اجـرا
می شـود.
او تاکیـد کـرد :تشـویق بـه توسـعه سـرمایه گـذاری در صنایـع تبدیلـی بخـش کشـاورزی ،افزایـش عرضـه مـواد
بسـته بنـدی و فرآوری شـده نسـبت به مواد خـام کشـاورزی ،ارتقاء دانش فنـی در صاحبان صنایـع تبدیلی بخش
کشـاورزی و ارتقـاء سـطح تکنولوژی هـای واحد هـای صنعتـی موجـود از اهـداف راهبـردی صنایع کشـاورزی در
سـال های پیش رو اسـت.
وی؛ افزایـش فـرآوری محصـوالت کشـاورزی و کاهـش ضایعـات آن و بـاال بـردن سـهم صنایـع تبدیلـی در تولید
ناخالـص ملـی و افزایـش سـهم صـادرات غیـر نفتی را ماحصـل مورد انتظـار از برنامه هـای راهبـردی ابالغی در
بخـش صنایع کشـاورزی دانسـت.
سیروسـی اضافـه کـرد :رفـع برخـی مشـکالت در نظـام بانکـی همچـون عـدم پرداخـت تسـهيالت بـا نرخ سـود
پاييـن ،سـخت گیـری بانک هـای عامـل برای اعطـای تسـهیالت ،کمبود وثیقـه و ارزش گـذاری پاییـن وثیقه ها
توسـط بانـک و ایجـاد امـکان پرداخـت تسـهیالت جدیـد توسـط بانـک بـه متقاضـی می توانـد توسـعه صنایـع
کشـاورزی را سـرعت بخشـد.

ساخت سایتهای مخابراتی و ارتقای سایتهای موجود
در مناطق روستایی فارس
ایرنـا :مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان فـارس اعالم کرد:سـایت های جدیـد مکالمه تلفـن همراه
و یـک سـایت مکالمـه و اینترنـت در مناطـق روسـتایی اسـتان سـاخته شـد و چنـد سـایت موجـود در ایـن مناطق
ارتقـای کیفـی یافت.
روابـط عمومـی اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان فـارس از قـول مهـرداد سـهرابی افزود:ایـن
سـایت ها بـرای بهبـود پوشـش مکالمـه و محرومیـت زدایی ارتباطی ایجاد شـده اسـت که روسـتاهای ارتقـا یافته
شـامل کـورده شـیخ و گاوبسـت از توابـع شهرسـتان الرسـتان و روسـتای گـچ نقاشـی از توابـع شهرسـتان شـیراز
است.
وی ادامـه داد :همچنیـن از محـل اعتبـارات طـرح خدمـات عمومی اجبـاری وزارت ارتباطـات و روسـتاهای
ابولـوردی از توابـع شهرسـتان پاسـارگاد و کدنج از توابع شهرسـتان شـیراز از محـل منابع توسـعه ای اپراتور همراه
اول ارتقـا یافت.
سـهرابی اظهـار کـرد :در حـوزه مکالمـه تاکنـون بیـش از  ۲۳۰۰روسـتای بـاالی  ۲۰خانـوار اسـتان فـارس کـه
معـادل  ۴/۹۸درصـد ایـن روسـتاها می شـود از ارتبـاط صـوت و مکالمـه تلفـن همـراه برخوردارنـد.
وی همچنیـن گفت:روسـتاهای برخوردار شـده از اینترنت پرسـرعت همراه شـامل روسـتاهای کدنـج ،باب ایور و
ً
خـارگان از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان شـیراز جمعـا با پوشـش جمعیتی افزون بـر  ۲۷۰۰نفـر از محل منابع
توسـعه ای اپراتـور همـراه اول و روسـتای گـچ نقاشـی از توابـع بخش ارژن شهرسـتان شـیراز با پوشـش جمعیتی
افـزون بـر  ۱۲۰نفـر از محل اعتبـارات طرح خدمـات عمومی اجبـاری وزارت بودند.

سالمت
یکشنبه  10مرداد 1400

پیش بینی بیماری کووید ۱۹
با اندازه پالکتهای خون

باشــگاه خبرنگاران :مطالعه محققان نشــان میدهد که از اندازه پالکت خون میتوان برای
پیش بینی شــدت بیماری و مرگ و میر ناشــی از کووید ۱۹استفاده کرد ،همچنین پارامترهای
منعکس کننده اندازه گیری پالکت خون میتوانند شــاخصهای مهمی برای نشــان پالکتها
و گردش های فعال باشــد اما این موضوع برای بیماران مبتال به کووید  ۱۹خطر افزایش لخته
خــون را افزایش می دهد .به طورکلی این تیم ارتبــاط میان میانگین حجم پالکت (،)MPV
عرض توزیع پالکت ( )PDWو نسبت سلول بزرگ به پالکت ( )P-LCRرا با شدت بیماری
و همچنین مرگ و میر بیماران کرونایی ارزیابی می کند .مطالعات نشــان می دهد که شــدت
بیمــاری کووید  ۱۹با افزایش تولید پالکتهای بزرگتر و جوانتــر ارتباط دارد ،به طوری که
هنگام مقایســه  MPV، PDWو  P-LCR، P-LCRمهمترین نشــانگر زیستی برای
ارزیابی فعالیت ،پالکت است .آزمایش  P-LCRدر هنگام بستری شدن در بیمارستان میتواند
بیمــاران کرونایی با افزایش خطر وقایع ترومبوتیک را شناســایی کنــد و به این ترتیب امکان
پیشــگیری وجود دارد .گفتنی اســت؛ پالکتها ریزســلول بوده که حاوی گرانولهای انعقادی
هســتند و هم در لخته شــدن و هم در پاسخ ایمنی نقش اساســی دارند ،آنها عالوه بر بستن
عروق خونریزی دهنده ،در تشکیل غیرطبیعی لخته نیز شرکت میکنند ،همچنین در طی عفونت
ویروسی ،پالکتها در ایمنوترومبوز با هر دو فرایند دخیل هستند.

هنگام خرید نمک به این نکات دقت کنید

باشگاه خبرنگاران :سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد میزان مصرف نمک در بزرگساالن
باید کمتر از پنج گرم در روز باشد همچنین باید از نمک با ید غنی استفاده شود.
یکی از متخصصان سازمان بهداشت جهانی گفت :نمک یددار باید با کیفیت باال و با محتوای
ید تضمین شــده که نیازهای فیزیولوژیکی را برآورده میکند ،باشــد .او توصیه میکند :هنگام
انتخاب نمک به ماندگاری ،مقدار ید و درجه آسیاب نمک توجه کنید.
این متخصص ســازمان بهداشــت جهانی بیان کرد :در نمک خرد شــده ،ید پایدارتر است.
محتوای ید باید حداقل  ۱۵ + ۴۰میکروگرم در نمک باشــد .در زمان خرید ،ماندگاری محصول
باید حداقل  ۹ماه باشد ،یعنی نمک برای  ۹ماه مواد مغذی خود را نگه میدارد .پس از این مدت،
نمک خراب نخواهد شد ،اما یددار نیست .او تاکید کرد از خرید نمکهای فله خوداری کنید.

کدام میو ه تابستانی شکم سیر کن است؟

باشــگاه خبرنگاران :اولگا کوبورالوا ،متخصص تغذیه در روســیه در مقالهای به تفاوت بین
خربزه و هندوانه و فواید آن و اینکه کدام یک از غذاهای محبوب تابستانی دارای کالری بیشتری
است و کدام حاوی ویتامینهای بیشتر است که برای سالمتی ارزش بیشتری دارد ،پرداخت.
او گفــت :خربزه حاوی  ۳۵کیلو کالری در هر  ۱۰۰گرم اســت ،در حالــی که مقدار کالری
هندوانه فقط  ۲۵اســت .خربزه شکم سیر کن اســت و مقدار بیشتری فیبر غذایی دارد که برای
عملکرد پایدار روده مهم است .به ویژه فیبر بدن را تمیز میکند و کلسترول را تثبیت میکند.
این متخصص تغذیه ادامه داد :هر گرم خربزه ،حدود  ۰.۹گرم فیبر غذایی است ،در حالی که
در هندوانه حدود  ۰.۴گرم (برای یک بزرگسال ،میزان فیبر در روز  ۳۵-۲۵گرم) است.
به گفته دکتر اولگا ،خربزه حاوی ویتامین  Cبیشــتری نســبت به هندوانه است ۱۰۰ .گرم
خربزه حاوی حدود  ۳۶میلی گرم ویتامین  Cاســت ،در حالی که هندوانه حاوی حدود هشــت
میلی گرم است .این بدان معنی است که شما برای تأمین نیاز روزانه اسید اسکوربیک که برای
بزرگســاالن  ۱۰۰-۷۰میلی گرم اســت ،فقط  ۲۰۰گرم خربزه بخورید ،برای بدن کافی است.
ویتامین  Cنه تنها برای ایمنی مهم است بلکه اثر مفیدی برای پوست دارد.
ایــن متخصص تغذیــه افزود :هندوانه حاوی لیکوپن اســت ،مادهای کــه هنداوانه را رنگ
قرمزمیکند .این یک آنتی اکسیدان است که خطر تصلب شرایین و بیماریهای قلبی را کاهش
میدهد .مطالعات نشــان میدهد استفاده از لیکوپن میتواند افسردگی ،اضطراب و حتی کاهش
درد مفاصل را کاهش میدهد.

بعد از درمان کرونا
چگونه سالمت ریه را تقویت کنیم؟

باشــگاه خبرنگاران :یکی از دغدغه های متخصصان و کارشناسان حوزه اپیدمی زمان بعد از
بهبود یافتن افراد از بیماری کرونا و مشکالت ناشی از آن است  .کارشناسان معتقدند که به دلیل
درگیری ریه با ویروس کرونا باید این عضو از بدن را تقویت کرد.
بعد از درمان کرونا افراد باید به طور مرتب بوخور بگیرند.
ورزش کردن را به صورت روزانه فراموش نکنند.
افراد سیگار نکشند.
رژیم غذایی سالم را داشته باشند.
همواره از ماسک استفاده کنند.
استرس را کاهش بدهند.
در معرض آالینده ها قرار نگیرند.
مجیط خانه را تمیز نگه دارند.
تنفس دیاگرامی را به طور مرتب تمرین کنند.

 21ذیالحجه 1442

Aug 1، 2021

سال بیست و ششم شماره 7255

عوارض مصرف رازیانه

باشــگاه خبرنگاران :دانه رازیانــه دارای خواص
بی شــماری اســت .برخی افراد عادت دارند پس از
مصرف غذا برای شــادابی دهــان و کمک به هضم
غذا اقدام به جویدن این دانه میکنند .همچنین دانه
رازیانه باعث ایجاد آرامش در عضالت روده شــده و
به درمان یبوست کمک میکند.
با ایــن حال ،زیاده روی در مصــرف دانه رازیانه
میتواند عوارض جانبی برای ســامتی بدن داشته
باشــد .در این مطلب به رایجتریــن عوارض جانبی
مصرف رازیانه میپردازیم:
 -۱تحریک رحم :براســاس تحقیقات انجام
شــده زنان باردار باید از مصرف دانه رازیانه اجتناب
کنند ،زیرا رازیانــه میتواند باعث تحریک انقباضات
رحم شــده و تولد زودرس نوزاد را به همراه داشــته
باشد.
 -۲بــروز آلرژی :افرادی که از آســم و انواع

مختلف آلرژی رنج میبرند باید از مصرف دانه رازیانه
اجتناب کنند .براساس مطالعات انجام شده گرفتگی
عضالت شکم و دل درد نیز میتواند ناشی از آلرژی
به رازیانه باشد.
 -۳عفونت پوســتی :زیاده روی در مصرف
دانه رازیانه یا روغن آن میتواند باعث بروز درماتیت
شود .درماتیت یک التهاب پوستی است که میتواند
منجر به خارش ،قرمزی ،تورم ،پوســته پوسته شدن،
و التهاب شود.
 -۴بلوغ زودرس :زیاده روی در مصرف رازیانه
باعث بلوغ زودرس به ویژه رشــد سریع و زودهنگام
سینه در دختران در اوایل دوران بلوغ میشود.
 -۵تداخل دارویی :اگر از جمله افرادی هستید
که از داروی صرع اســتفاده میکنید باید از مصرف
رازیانه اجتناب کنید ،زیــرا مصرف این دانه میتواند
بیماری شما را تشدید کند.

نوزادانی که شیر مادر می خورند
فشارخون سالم تری دارند
مهر :تحقیقات نشــان می دهد کودکانی که حتی
چند روز با شــیر مادر تغذیه شــده باشند فشار خون
پایین تری دارند.
به گفته محققان ،فشــار خون پایین در اوایل عمر
منجر به سالمت قلب و رگهای خونی در بزرگسالی
میشود.
دکتر «کوزتا میلیکو» ،سرپرســت تیم تحقیق از
دانشگاه مک مستر انتاریو کانادا ،در این باره میگوید:
«نوزادانی که حتی مقدار نســبت ًا کمی از اولین شــیر
سینه مادر خود را که به آن آغوز نیز میگویند دریافت
کردند ،در  ۳ســالگی فشــار خون پایینتری داشتند،
صرف نظر از اینکه چه مدت از شیر مادر تغذیه کرده
یا چه غذاهای مکمل دیگری دریافت کرده بودند».
آغوز که در شیر مادر وجود دارد اما در شیر خشک

مهــر :کافئین متداول ترین و پرمصرف ترین ماده
محرک در جهان اســت کــه دارای قابلیت افزایش
سطح هوشیاری ،رفع خستگی و بهبود تمرکز است.
کافئین میتواند بر ســامت کلی بدن تأثیر مثبت
بگــذارد و احتمال ابتال به بیماریهــای تغییردهنده
زندگی را کاهش دهد .تحقیقات نشان میدهد کافئین
در کاهش ابتال به بیماریهای زیر موثر است.
سرطان
ثابت شــده اســت که کافئیــن در کاهش بروز
ســرطانهای دهان و گلو تاثیــر دارد .در مطالعهای
که روی بیش از  ۹۰۰هزار شــرکت کننده انجام شد،
مردان و زنانی که چهار فنجان یا بیشــتر قهوه در روز
مینوشــیدند  ۴۹درصد کمتر در معرض خطر مرگ
ناشی از ســرطانهای دهان قرار داشتند ،در مقایسه
با کســانی که قهوه نمینوشیدند یا فقط گاهی اوقات
مینوشیدند.
همچنین با محافظت در برابر عود مجدد ســرطان
سینه ،کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات و خطر
کمتر ابتال به سرطان آندومتر در ارتباط است.
دیابت نوع۲
یک مطالعه طوالنی مدت نشــان داده اســت که
افزایش مصــرف قهوه بیش از یک فنجان در روز در
طی یک دوره چهار ساله میتواند خطر ابتال به دیابت

نیست ،دارای ویژگیهای ایمنی ،رشد و ترمیم بافت
بوده که به نفع کودک است.
تحقیقات دیگر ارتباط شــیردهی بــا خطر ابتالء
به بیماری قلبی در بزرگســالی را نشــان داده است،
اما اینکه برای به دســت آوردن این مزیت چه مقدار
شیردهی الزم بود ،مشخص نبود.
در ایــن مطالعــه ،محققان دادههــای مربوط به
حدود  ۲۴۰۰کودک متولدشــده بین  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۲
را بررسی کردند.
در میان کودکان تغذیه شــده با شیرمادر ٪۷۸ ،به
مدت شــش ماه یا بیشتر و  ٪۶۲به مدت حداقل سه
ماه با شیر مادر تغذیه شــدند .شیردهی انحصاری با
شیر مادر به معنای عدم مصرف شیرخشک ،غذاهای
جامد یا مایعات دیگر است.

در ســن  ۳ســالگی ،بچههایی که هرگز از شیر
مادر تغذیه نکرده بودند فشــار خون باالتری نسبت

فواید کافئین در کاهش خطر
ابتال به سرطان و سنگ کلیه

نوع  ۲را یک درصد کاهش دهد.
همچنین مشــخص شده است کسانی که مصرف
روزانــه خود را به بیش از یــک فنجان قهوه کاهش

میدهند ۱۷ ،درصد بیشتر با خطر ابتال به دیابت نوع
 ۲مواجه هستند.
با این حال ،دالیل این ارتباط نامشخص است .اما

چگونه به طور سالم ،وزن اضافه کنید؟

تبیــان :وزن گرفتــن یعنی افزایــش وزن بدن که منجر بــه افزایش توده
عضالنی ،انباشــت چربی یا تجمع مایعات اضافی در بدن میشــود .در دنیای
امروز انگار همه قصــد دارند وزن کم کنند ،یکی از دالیل این موج فراگیر هم
میتواند آگاهی گســترده نســبت به مضرات اضافه وزن باشد؛ اما واقعیتی که
شــاید زیاد به آن پرداخته نشــده این است که افرادی که کمبود وزن دارند هم
در معرض مرگ زودرس هســتند .طبق مطالعــات ،زنانی که کمبود وزن دارند
 100درصد بیشــتر در معرض مرگ زودهنــگام و مردانی که کمبود وزن دارند
 140درصد بیشــتر در معرض مرگ زودهنگام هستند .در حالی که افراد چاق،
 50درصد بیشتر از بقیه در معرض مرگ زودهنگاماند.
کمبود وزن با افزایش خطر تحلیل عضالنی مرتبط با سن و افزایش ریسک
زوال عقل نیز مرتبط اســت .بنابراین برای افراد الغر و کم وزن ضروریست که
وزن خود را افزایش دهند.
وقتــی میخواهید وزنتان را افزایش دهید در ابتــدا باید علت الغریتان را
بدانید .دلیل کمبود وزن همیشه کمخوری و یا فعالیت بدنی بیش از حد نیست.
گاهی پای یک مشــکل در میان است که با حل و یا کنترل آن ،وزنتان کمکم
زیاد میشود.
دالیل کمبود وزن
 .تیروئید :پرکاری تیروئید ،سوخت و ساز بدن را باال میبرد و منجر به کاهش
وزن ناسالم و شدید میشود.
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 .اختالل خوردن :اختالالت جدی روانی مانند آنورکســیا نروزا یا بیاشتهایی
عصبی میتوانند موجب کاهش وزن قابلتوجهی شوند.
 .عفونتها :عفونتهای انگلی یا ماالریا ،اســهال ،بیماری سل و ...میتوانند
موجب کاهش وزن ناسالم شوند.
 .دیابت :دیابت کنترل نشدهی نوع اول
 .ســرطان :بیماران ســرطانی معمو ًال ضعیفترند و به مرور بیشتر و بیشتر
وزن کم میکنند.
 .ژنتیک :گاهی کم وزن بودن فرد فقط جنبه ژنتیکی دارد.
 .اســترس :این روزها خیلی از افراد به دالیل شغلی یا خانوادگی با استرس
زیادی مواجهاند و این اســترس عالوه بر ایجاد اختالل در خواب و اشــتها ،در
نهایت متابولیســم بدن را نیز مختل کرده و فرد ضعیفتر میشــود ،در نتیجه
کاهش وزن ناسالمی رخ خواهد داد.
توصیههایی برای افزایش وزن
همانطور که گفتیــم افرادی که کمبود وزن دارند بایــد وزن اضافه کنند،
اما چگونه؟ شــاید فکر کنید باال بردن وزن کار ســختی نیست و کافیست فقط
بخورید و بخورید .اما اینطور نیســت؛ شما باید بدانید چگونه به شیوهای سالم
وزنتان را باال ببرید.
کالری بیشتری نسبت به مقداری که بدنتان میسوزاند بخورید
هرچند این توصیه پشتوانه علمی محکمی ندارد اما منطقی به نظر میرسد.
اگر یک سیســتم ،ورودی بیشتری نسبت به خروجیاش داشته باشد به احتمال
بسیار زیاد ،ورودیای مازاد توسط سیستم ذخیره خواهند شد.
رژیم غذاییتان پرپروتئین باشد
پروتئین به ســاختن عضالت بدون چربی کمک میکند .از این رو ،هر چه
غذاهای پروتئیندار بیشتر بخورید ،مانند سویا ،ماهی ،تخم مرغ ،لبنیات ،مغزها
یا پروتئین وی ،به افزایش وزنتان کمک بیشتری میکنید.
مصرف کربوهیدراتها و غذاهای چربتان را بیشتر کنید
خیلی مهم است که غذاهای پرکربوهیدرات و پرچرب سالم بیشتری بخورید،
مثل موز ،جو دوسر ،کینوآ ،بلوبری ،سیبزمینی شیرین ،پنیر ،شکالت تلخ و . ...
همچنین حتم ًا روزانه حداقل سه وعده غالت کامل مصرف کنید.
بدنسازی و ورزش انجام دهید

اگــر به طور منظم تمرینات با وزنه انجــام دهید ،کالری اضافی که مصرف
میکنید به جای اینکه در شکم و یا دیگر قسمتها جمع شود ،برای حجم دادن
به عضالتتان به کار میرود.
غذاهای پرانرژی بیشتر بخورید
غذاهای پرانرژی مانند بادام و گردو و میوههای خشــک شده مثل کشمش،
خرما و آلوبخارا ،شــکالت تلخ ،لبنیات پرچرب و ســبزیجاتی مثل سیبزمینی
بیشتر مصرف کنید.
شیر بنوشید
حداقل روزی یک لیوان شیر پرچرب بنوشید.
خوب و کافی بخوابید
این توصیه تازگی ندارد که راز سالمتی فقط در تغذیه سالم نیست بلکه باید
خوب هم بخوابید .خواب نقش مهمی نه فقط در سالمت روح و روان دارد بلکه
از نظر علمی هم ثابت شده که فاکتور اساسی در کمک به گوارش و فرایند کلی
متابولیسم نیز میباشد.
انجــام یوگا به صورت روزانه به کاهش اســترس و در نتیجه تنظیم الگوی
خوابتان کمک کرده و ســامت روحی و هیجانیتان را تقویت مینماید .تمام
این فاکتورها در نهایت منجر به روح و روانی آرامتر شــده و جلوی کاهش وزن
بیدلیلتان را میگیرند ،اشتهایتان بیشتر شده و وزن میگیرید.
با این الگو غذا بخورید
اگر بشقاب غذایتان ترکیبی از انواع مواد مغذی است ،بهتر است کربوهیدرات
و مــواد پرکالریتر را ابتدا بخورید و ســبزیجات را بعــد از آن .این الگو کمک
میکند تا سیســتم گوارش شــما کربوهیدراتها و پروتئین را پیش از چربیها،
ویتامینهــا و امالح گوارش نماید .در نتیجه کالری کــه ابتدا دریافت کردهاید
زودتر میسوزانید و تدریج ًا دوباره میخورید.
از بشقاب بزرگتر استفاده کنید
این یک واقعیت پذیرفته شده است که وقتی در بشقابی بزرگ غذا میخورید،
در تالش برای ُپرتر به نظر رســیدن آن ،معمو ًال کمی هم بیشتر غذا میخورید.
این ترفند هم میتواند به افزایش اشتها و باال رفتن وزنتان کمک کند.
چند تغییر کوچک
یک سری از چیزهای کوچک در زندگی روزمره مثل افزودن خامه به قهوه،

به کسانی داشتند که با شیر مادر ،بدون در نظرگرفتن
مدت آن ،تغذیه شده بودند.

ممکن اســت به دلیل کاهش حساسیت به انسولین
باشــد ،بدین معنی که بدن از انسولین تولید شده به
طور موثر استفاده نمیکند.
سکته مغزی
مطالعه بر روی بیش از  ۳۴هزار زن در ســوئد که
ســابقه بیماریهای قلبی عروقی نداشتند ،نشان داد
اگر بیش از یک فنجان قهوه در روز بنوشــند ۲۲ ،تا
 ۲۵درصد کمتر با خطر سکته مغزی روبرو هستند.
عالوه بر این ،مطالعه نشــان داد که عدم نوشیدن
قهوه میتواند با افزایش خطر ابتال به ســکته مغزی
مرتبط باشد.
سنگ کلیه
مطالعه بر روی  ۲۱۷،۸۸۳شرکت کننده نشان داد
کسانی که کافئین بیشتری مصرف میکردند کمتر در
معرض ابتال به سنگ کلیه قرار داشتند.
اما تحقیقات به طور گســترده انجام نشده است،
بنابراین برای بررســی وجود ارتباط بین سنگ کلیه و
مصرف کافئین به مطالعات بیشتری نیاز است.
با این حال محققان هشــدار میدهنــد اعتیاد به
کافئین یک مشــکل بهداشتی شــناخته شده است و
معمو ًال با بیماریهایی مانند بی خوابی و افسردگی در
ارتباط است و برخی شواهد نشان میدهد که میتواند
باعث مشکالت باروری در زنان شود.

خوردن شیکهای غلیظ و مایهدار به جای نوشیدن آبمیوه ،گاهی خوردن بستنی
یا انواع دسرها و  ،...به افزایش وزن کمک میکنند .البته در مصرف قند و شکر
زیادهروی نکنید و از شــیرههای طبیعی مثل شــیره خرمــا و انگور و توت و...
استفاده کنید.
میانوعده بیشتر بخورید
خوردن میان وعدههای بیشتر به افزایش وزن بدن کمک میکند.
آب بنوشید
پیش از غذا آب ننوشــید چون معدهتان ُپر شده و جایی برای غذا نمیماند.
عادت کنید مرتب ًا آب بنوشید؛ اما فقط بعد از غذا.
روزه متناوب نگیرید
روزه متناوب شــیوهای است که برای کاهش وزن به کار میرود و خوب هم
جواب میدهد .بنابراین وقتی قصد افزایش وزن دارید ،الزم است حتم ًا مرتب ًا غذا
بخورید ،یا حتی تعداد وعدههای غذاییتان را در طول روز بیشتر کنید.
برنج و گوشت قرمز
یک بشــقاب برنج تقریب ًا  200گرم ،منبع خوبی از کربوهیدراتهاست و باید
در رژیم غذاییتان وجود داشــته باشــد .مصرف گوشت قرمز نیز ،عضله سازی
را تقویت میکند.
نان گندم کامل
نانی که نشاســته دارد ،بهترین منبع کربوهیدراتها بوده و به افزایش وزن
کمک میکند.
تخم مرغ
بهترین غذایی که سالهای سال است که نه تنها پزشکان بلکه اجداد ما آن
را به عنوان یکی از سالمترین و مقویترین غذاها میدانند تخممرغ است که به
وزن گیری کمک میکند .حتی بدنســازها در تالش برای باال بردن وزن خود،
تخممرغ زیاد میخورند .بنابراین خیلی مهم است که هر روز تخممرغ بخورید.
پرکالریهای خوشمزه
ماست پرچرب بخورید و سراغ ماستهای میوهای کمچرب نروید .آووکادو و
روغن زیتون را در رژیم غذایی خود بگنجانید زیرا برای قلب بسیار مفید بوده و
دارای چربیهای غیراشباع هستند.
در آخر این که:
نکتهی مهمتر از همهی موارد گفته شــده این که افزایش وزن شما باید به
شــیوهای سالم و درست انجام بشــود ،نه با روی آوردن به عادتهای ناسالمی
مانند هلههولهخوری .پس منصفانه اســت که بگوییــم این فقط کاهش وزن
نیســت که سخت اســت ،بلکه حتی افزودن وزن به روشی سالم نیز به همان
اندازه دشوار است.
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احساس نیاز به تأیید شدن توسط دیگران

باشگاه خبرنگاران :واقعیت زندگی هر شخص باید براساس
تصمیم گیریها ،رویاها و اختیار خود فرد پایه ریزی شود .ناگفته نماند تا
زمانی که فرد نگران طرز تفکر و نوع نگاه دیگران در مورد خود باشد ،در
واقع خود را متعلق به دیگران میداند.
احساس نیاز به تأیید شدن توسط دیگران ،به نوعی در اولویت قرار دادن
نیازها ،باورها و ارزشهای دیگران به شمار میرود.
حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و استاد دانشگاه درباره پذیرش توسط
دیگران گفت :همه افراد از یک درجهای از تلقین پذیری برخوردار هستند.
زمانی که افرد مورد تأیید قرار میگیرند ،حالشان بهتر میشود و زمانی که
نقدی از فرد صورت گیرد ،رنجیده خاطر میشوند .همه افراد دوست دارند،
مورد پذیرش دیگران واقع شوند.
وی در ادامه بیان کرد :در روانشناسی ،تفاوت کوچک رفتاری بین زن و
مرد وجود دارد .به عبارت دیگر ،مردان بسیار بیشتر دنبال این هستند که
تأیید دریافت کنند .به عنوان مثال اگر به مردی بگویید که چقدر مدل
موهایت خوب شده است برای او جالب نیست .تمجید به این صورت برای
آقایان خیلی خوشایند نیست ،اما اگر به آنها گفته شود افکار ،کارها و
راهکارهای مناسبی دارید بیشتر احساس خوشایندی میکنند.
وی تاکید کرد :در خانمها این موضوع کمی بالعکس است ،آنها بیشتر
تمایل دارند از نظر ظاهری ،رفتاری ،اخالقی و پوششی مورد تعریف و
تمجید قرار گیرند.
این روانشناس ادامه داد :افراد نباید برده و بنده تأیید گرفتن باشند ،به
این صورت که کاری را انجام میدهند و نسبت به آن کار علم ،یقین و
ایمان داشته باشند ،اما مورد تأیید دیگران قرار نگیرند ،دچار شک و شبه

میشوند .اگر شکی در افراد ایجاد شد به این معناست که از اعتماد به نفس
پایینی برخوردار هستند .در ارتباط با کاری که میخواهید انجام دهید ابتدا

اعتقاد خودم نسبت به خودم مهمتر است .در ارتباطات انسانی ،شاید
یکی از رضایت بخشترین پاسخهایی که ما از طرف مقابل خود دریافت
میکنیم تأیید باشد ،تأیید دیگران برای هر فرد در روابط اجتماعی از ارزش
باالیی برخوردار است.
ابراهیمی مقدم گفت :افراد زمانی که تصمیم به کاری گرفتند باید در
آن ثابت قدم باشند .وقتی که کار درست شما در نهایت به نتیجه برسد
همان افرادی که به عنوان منتقدان بی رحم بودند و مدام شما را سرزنش
میکردند و به جای تأیید کردن ،سکوت میکنند و به نوعی با یک نگاه
تأیید شما را دنبال میکنند.
زمانی که افراد همواره منتظر تأیید و پذیرش دیگران باشند و نظر آنها را
جلب کنند ،به یک عادت تبدیل میشود تا جایی که دیگر برای هر کاری
نیازمند تأیید دیگران هستند و در صورت عدم مقبولیت از طرف دیگران
احساسات رنج آوری را تجربه میکنند ،از طرفی دیگران نیز توقع دارند که
شما تمام خواستههای آنها را برآورده کنید.
بیشتر اوقات احساس میکنیم دیگر برای خودمان زندگی نمیکنیم و
بیشتر به فکر این هستیم که دیگران و اطرافیان از ما چه میخواهند
و به فکر خوشآمد و بدآمد آنها هستیم و همین باعث میشود که به
جایگاهی برسیم که دیگر خودمان و خواستههای خودمان را گم کرده و
در یک مسیر بی هدف و بدون موفقیت پابگذاریم.
هنگامی که تصمیم میگیرید رفتار مورد تأیید قرار گرفتن از سوی
دیگران را ترک کنید ،اقدام به انجام رفتارهایی میکنید که همیشه دلتان
میخواست انجام دهید و دیگر آن محدودیتهایی که بر خود تحمیل
کرده بودید را نخواهید داشت.

خوب فکر کنید و مطالعه و دقت و مشاوره بگیرید.
نسبت به من از
شما
نظر
وی افزود :نیاز به تأیید دیگران یعنی اینکه
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آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311006000105مورخ  1400/4/23هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کورش احترامیان حقیقی فرزند امراله به شــماره
شناســنامه  983صادره از اســتهبان در یکباب مغازه به مســاحت  46/22مترمربع پالک  21فرعی از  5280اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 4فرعی از  5280اصلی واقع در اســتهبان خیابان سلمان روبروی بســیج قدیم خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه مالک دارای سند مالکیت
مشــاعی از پالک مذکور می باشــد) محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/26 :
 /800م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000389هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه اسدی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  266صادره از مشکان در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  164/97مترمربع پالک  2فرعی از  2346اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2346اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری مع الواســطه از مالکین رسمی صدیقه بهرامی و خانم باهره و طاهره و نادره و مژده همگی رشیدپور 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
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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/62م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034003165مورخ  1400/4/27هیأت 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 خانم مریم شکیب فرزند حسین
به شماره شناســنامه  62صادره از المرد و کد ملی  5159160094در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  224مترمربع پالک  12810فرعی از
 2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رســمی آقای فضل اله دهقانی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ 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 اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/1872م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035001367مورخ  1400/3/9موضوع پرونده
کالسه شــماره  1399114411035000534هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای عباس حضرتــی یادکوری فرزند عرج قلی به شــماره
شناســنامه  690کدملی  2294087860صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب ساختمان تجاری(مغازه) به مساحت  19مترمربع به پالک 11/7628
مفروز و مجزی شده از پالک  11/278واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای تیمور چراغی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی 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 اول1400/4/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/10 :
/1827م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311006000104مورخ  1400/4/22هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای کورش احترامیــان حقیقی فرزند امراله به
شماره شناسنامه  983صادره از استهبان در یکباب مغازه به مساحت
 16/84مترمربع پالک  20فرعی از  5280اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  4فرعی از  5280اصلی واقع در اســتهبان خیابان سلمان روبروی
بسیج قدیم خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه مالک دارای سند
مالکیت مشــاعی از پالک مذکور می باشد) محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را 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 اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/26 :
 /799م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001699مــورخ  1400/3/5هیأت 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 خانم سمیرا زارعی ترمه فرزند
قره به شماره شناسنامه  12825صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  114/17مترمربع پالک  6035فرعی از  2082اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  160فرعی از  2082اصلی واقع در بخش
 4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه
ملک از مالک رســمی به واســطه اجاره نامه رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/10 :
/1829م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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با تغییر ناگهانی ساختار حکومتی و به بار
نشستن و پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال
چندین سال بالتکلیفی وضعیت هنر و صنعت
سینمای کشورمان و تعیین تکلیف فعاالن عرصه
سینما به عنوان هنرمندان سینمایی خودی و
غیرخودی و در ادامه تولید فیلم در آمار کم شمار و
به دنبال آن با تشکیل حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی  ۱۳۶۰به عنوان سیاستگذار و مجری خط
مشی و مسیر فیلمسازی و هنر سینما و آغاز فعالیت های سینمایی و هنری
این نهاد ،تعدادی از جوانان عالقهمند به سینما که هیچ پس زمینه فکری
و سینمایی و عملی و تحصیلی در این عرصه را نداشتن به عنوان فیلمساز
و بازیگر و دیگر تخصصهای زیرمجموعه سینما به راحتی جذب این عرصه
شدند تا در آینده جایگزینی برای فیلمسازان و فعاالن بدنه سینمای ایران که
هنوز هم ارتباط فکری روحی و روانی شان ناشی از هنر و سینمای دوران
گذشته بود؛ شود .یعنی فهرستی از عالقهمندان سینما در تمام شاخه هایش
که اگر بخواهیم اسامی آنها را ذکر کنیم فهرست باال بلندی که در حوصله
نمی گنجد و نه مخاطبان سینمایی امروز هم غالب ًا شناخت کاملی از بیوگرافی و
کارنامه هنری آنها ندارند ...البته از این میان نامهای مشخصی بیرون میآید
که مخاطبان عالقمند به بخش سینمای سفارشی و حکومتی کمابیش بر روی
سوابق آنها شناخت دارند .نام هایی چون محمد کاسبی ،پرویز پرستویی و مجید
مجیدی و سلحشور ،نوری زاد ،صمدی ،میر باقری ،صدر عاملی ،تبریزی،
زنده یاد مالقلی پور ،آهنگر ،بهرامی ،داوودی ،جعفری جوزانی ،راعی ،پوراحمد،
حاتمی کیا و فیلمسازانی چون جمال شورجه و محسن مخملباف و ...از آنها در
سالها و دهههای بعدخبرهایی به اصطالح به عنوان تک خال های بازیگری
و فیلمسازی به عنوان فیلمسازان ،به شکل و فرم متعهدانه و اسالمی یاد شده
است؛ که مجید مجیدی یکی از شاخصی آنهاست.
مجیدی کارگردان فیلم ”خورشید“  ۱۳۹۹متولد تهران سال  ۱۳۳۸است.
که از همان تشکیل ساختار سینمایی جدید در حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی در بخش سینمایی این سازمان فعالیت هنری خود را به عنوان بازیگر
آغاز کرد و طی چندین سال در تعدادی از فیلمهای محسن مخملباف (استعاذه
چشم های بی سو و بایکوت) با تهیه کنندگی حوزه هنری ارائه نقش کرد؛ که
مهمترین این نقشه ها در فیلم “بایکوت” بود؛ و با توجه به اینکه این اثر فیلم
سفارشی و جناحی با مضمون های ایدئولوژیک بود ،مخاطبان را در اکران
جذب نکرد؛ اما با بازی مجیدی و محمد کاسبی تیم قوت نسبی گرفته بود.
وی سپس با تهیه کنندگی حوزه هنری به کارگردانی چند فیلم کوتاه پرداخت
و با ادامه روند بازیگری در فیلمهای ”تیرباران”  ۱۳۶۵علی اصغر شادروان و
“قهرمان در زمستان“ شرکت کرد .مجیدی به دنبال ساخت فیلم نیمه بلند
”هودج” نخستین فیلم بلند سینماییاش “بدوک”  ۱۳۷۰را با ارائه یک فیلمنامه
نسبت ًا خوب از معضالت اجتماعی و اقتصادی مرزنشینان محروم شهر به کشور
(سیستان و بلوچستان) در قالب سینمای کودک و نوجوان ارائه کرد .مجیدی
با ساخت “بدوک“ نشان داد که شیفته سوژه و مضمون هایی است که بیشتر
مطابق میل جشنوارههای داخلی و خارجی هستند .بدوک داستان یک خواهر
و برادر نوجوان به نامهای جعفر و جمال بود .آنها که پس از مرگ ناگهانی
پدرشان حیدر مجبور به ترک روستای شان شده اند توسط داللی به نام ستار
ربوده میشوند .ستار ،جعفر را به عبداهلل قاچاقچی میفروشد و جمال را با
خود به پاکستان می برد .جعفر به همراهی بچه های دیگر برای عبداهلل کاالی
قاچاق از پاکستان به ایران وارد میکنند .او ضمن آشنایی با پسرکی پاکستانی
ردپایی از خواهرش در پاکستان می یابد و تصمیم می گیرد با کمک دوستش
نورالدین خواهرش را نجات داده و به ایران برگرداند .او به پاکستان میرود و
از آنجا سوار قایقی می شود که به مقصد قبیله شیخ نشین ها در حرکت است.
غافل از اینکه جمال خواهرش در خانه عبداهلل نگهداری میشود !...قابل ذکر
است که واژه”بدوک” در منطقه بلوچستان به کسانی گفته می شود که برای
آوردن جنس قاچاق هر روز در گرمای طاقت فرسای جنوب شهر کیلومترها
پیاده تا مرز می روند و برمی گردند .لذا طرح چنین مسئلهای آن هم همراه با
پرداختن فیلم به موضوع ربودن دختران  ۷تا  ۱۱ساله و فروش آنها به عربهای
منطقه جنوبی خلیج فارس و به تصویر کشیدن چنان فضای فقر و تنگدستی
آن هم در موقعیتی که شعار و نشانههای اصالح و بازسازی از هر سو در کشور
شنیده و دیده میشده؛ رویکردی بوده که هر فیلمسازی جرات کار کردن
روی آن را نداشته است؛ به جز این که با توجه به فضای جناحی آن دوران،
فیلمسازی را میطلبیده که از سوی بخشی از ساختار سینمای حکومتی و نیز
بخش جناحی سینمای پرقدرت تر حمایت میشده است؛ که مجیدی همچون
امروز این حمایت را داشته است ...با استقبال از این فیلم ”بدوک“ در جشنواره
کودک و نوجوان اصفهان ،مجیدی به عنوان فیلمسازی نوآور در سینمای
کودک مطرح شد .با این جهش سریع و یک شبه حرفه ای تهیه کنندگان بخش
خصوصی و دولتی برای سرمایهگذاری در فیلم های بعدی اش مجذوب شدند
و به دنبال حمایت ها و سرمایه گذاری های مختلف مجیدی فیلم های ”پدر”
” ،۱۳۷۴بچههای آسمان” ” ،۱۳۷۵رنگ خدا“  ۱۳۷۸و ”باران”  ۱۳۷۹را یکی
پس از دیگری ساخت که از میان آنها فیلمهای “بچههای آسمان” و ”رنگ
خدا” به دلیل موضوع و مضمون خاص ویژه اجتماعیشان بیشتر مورد پسند
جشنواره های داخلی و خارجی و برخی از مخاطبان داخلی دوستدار آثار این
کارگردان قرارگرفتند.
“رنگ خدا“ موضوع و مضمونی عرفانی ،انسانی داشت؛ که مهمترین عنصر
ساختارش شخصیت اول آن نوجوان نابینایی بود که از میان نابازیگران انتخاب
شده بود و بار اصلی فیلم به عهده همین بازیگر با آن وضعیت خاص فیزیکی
و روحی اش بود؛ که همین وضعیت همچون شرایط رئال واقعی که مردم با
چنین اشخاصی همدردی گاه از روی ترحم دارند شرایط شخصیت اول فیلم
(پسر نابینا) را خود به خود و بدون اینکه فیلمساز از عناصر دیگر سینمایی
استفاده کند؛ به مخاطبان انتقال می داد .فضای بکر طبیعت روستایی و سرسبز
لوکیشنها و تنهایی پدر به دلیل شرایط خاص فرزندش ،از دیگر ابزارهای
دمدستی بودند که مجیدی از آنها برای جذابیت فیلم بهره برده بود .نوجوان
نابینا در دیالوگی در سکانس های ابتدایی فیلم چنین میگوید” :میدونی چیه؟
هیچ کس منو دوست نداره ...عزیزم منو دوست نداره؛ اگر چشم داشتم می رفتم
مدرسه روستا ،همه بچههای روستا اونجا درس میخونن غیر از من که باید
برم مدرسه نابیناها که اون ور دنیا است ...معلمون میگه خدا شما نابیناها رو
بیشتر دوست داره؛ چون نمی بینید .ولی من گفتم اگه مارو دوست داشت نابینا
نمی کرد؟! تا اونو نبینیم؛ ولی او گفت :خدا دیدنی نیست .خدا همه جا هست.
شما می تونید اونو حس کنید .شما می تونید اونو با دستان تون ببینید ...حاال من
همه جا رو می گردم تا دستم به خدا بخوره و همه چیز و بهش بگم :حتی هر
چی که تو دلم هست ”...این دیالوگها از کلیدی ترین سکانس های فیلم و
نصب اصلی فیلم رنگ خدا است؛ که محسن رمضانی نابازیگر نوجوان نابینای
فیلم با احساسات واقعی اش به مخاطبان انتقال داده است و تنها برگ برنده
فیلم و محتوای پیامی آن برای معروف شدن بیشتر مجیدی بوده است...
بچههای آسمان  ۱۳۷۵فیلمی بود که با توجه به موضوع و مضمون
اجتماعی اش که در مورد فقر بود و باب سلیقه جشنوارههای خارجی و داخلی،
سر و صدا و بحث و گفت وگوی های تبلیغاتی نسبت ًا زیادی به وجود آورد.
به طوری که سیاستگذاران سینمایی جو گیر شدند و آن را بدون مطالعه و در
مقایسه با دیگر آثار شرکت کننده در اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نماینده
سینمای ایران کردند؛ و البته با توجه به موضوع فیلمنامه در ردیف  ۵فیلم
نهایی قرار گرفت .اما عم ً
ال و در واقعیت شانسی برای گرفتن اسکار نداشت.
آنچه مسلم است آن سالها موجی در سینمای ایران به راه افتاده بود که
سینماگران جویای نام و حتی باتجربهترها برای دستیابی جوایز جشنواره های
داخلی و خارجی با دستاویز قرار دادن موضوع و مضمون هایی اجتماعی چون
فقرصرف در آثارشان به نوعی آگاهانه و ناآگاهانه آب به آسیاب تبلیغ کنندگان
بر علیه فرهنگ و تمدن ایرانی می ریختند؛ که نهایتش در خوشبختانه ترین
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”خورشید” روایت معنازدگی ناقص

فیلمسازی ضد و نقیض و غیر قابل پیش بینی جشنواره ای

سعید بناکار

وضعیت دستیابی فیلمساز به یک بز طالیی و یا گاو نقره ای و یا دوربین طال
و دریافت هزینه های مالی ساختن فیلم بعدی بود و دلخوشی کاذبی برای
دست اندرکاران سینمای ایران ”که بله سینمای ایران هم جهانی شده است”!!!
این رویکرد و رویه تفکری به سینمای ایرانی تزریق کرد که تاکنون هم ادامه
دارد .یعنی نشان دادن ضعف های اقتصادی و فرهنگی مردمان ایران در قالب
فیلمنامه های جشنواره پسند و کسب جایزه به هر قیمتی...
فیلمنامه بچههای آسمان در آغاز توسط اغلب شرکتهای مهم فیلم سازی
به دلیل سبک و کم مایه بودن فیلم نامهاش رد شد؛ چرا که پتانسیل تبدیل
شدن به یک فیلم سینمایی را نداشت اما با اصرار مجیدی و مجاب کردن
بخش دولتی و دریافت بودجه به فیلم تبدیل شد .خالصه داستان فیلم بچه های
آسمان چنین روایتی داشت :پسری به نام علی کفش های خواهرش زهرا را گم
میکند .زهرا کفش دیگری ندارد و پدر خانواده هم فقیر است و امکان مالی
خرید کفش نو را ندارد .زهرا و علی قرار مخفیانه ای بین خودشان می گذارند؛
که صبحها زهرا کتانی علی را بپوشد و به مدرسه رود و ظهر علی در مسیر
منتظر تمام شدن مدرسه زهرا و بازگشت او می شود؛ تا کتانی را از او بگیرد و
با آن به مدرسه برود .با وجود تالشی که زهرا برای به موقع رساندن کفشها
به علی می کند؛ اما علی هر روز دیر به مدرسه می رسد .تا اینکه در مدرسه
یک مسابقه برگزار میشود .در این مسابقه دو به نفر سوم یک کفش کتانی
جایزه میدادند و علی تالش میکند که به جای اول شدن ،سوم شود ...علی
سوم میشود و کفش کتانی را به خواهرش میدهد .مجیدی در بسیاری از
جشنواره های داخلی و خارجی جایزه میگیرد و برای خودش افتخار دیگری
کسب میکند؛ اما از سوی دیگر فقر صرف و خارج از میزان القا شده به فیلمنامه
غیر واقعی ناشی از تخیل کارگردان چنان بر ذهن مخاطبان خارجی اثرگذار
است که قالب مجالت و روزنامه های تخصصی و غیر تخصصی سینمایی فقر

سینمایی و شخصیت پردازی و بعد فلسفی و عرفانی تلقین شده به مخاطب
به دور است؛ زیرا همه می دانیم اشخاصی که اساس فکر و اندیشه هایشان بر
عرفان و فلسفه استوار است و از آن آگاهی میگیرند مسائل دنیا و آخرت را با
نگاه و دیدی عمیقتر نشات گرفته از عرفان و فلسفه و از آن منظر می نگرند
و دارای منطقی قوی هستند و همه چیز را از دید دل می نگرند؛ نه از دیدگاه
سر  ...خواه بینا باشند؛ یا نابینا .در نهایت این فیلم شکست حرفه ای و تجاری
سنگینی بود برای مجیدی .وی به دنبال فیلم هایی که در داخل برای او به
جز به به و چه چه جشنوارهای و آفرین تعدادی منتقدان نان به نرخ روز خور
فاقد دانش سینمایی به مدت  ۳سال فیلمی نساخت و باالخره در سال ۱۳۸۶
دوباره به سراغ سوژه و مضمونی جشنواره پسند رفت و فیلم ”آواز گنجشک ها”
را با کلی تبلیغات حاشیه ای تهیه کرد و ساخت .که باز هم فیلمنامه اش بر
اساس چندین تفکر و زاویه دید ضد و نقیض و متضاد در مورد زندگی شهری
و روستایی ناشی از افکار خودش بنیان گذاشته شده بود؛ فیلمی که برخالف
اثر قبلیاش که با زیر سوال بردن عرفان و فلسفه با آن آدرس عوضی که
دست آخر به مدرنیته رسیده بود ،این بار از وضعیت مدرنیته شهر به رخوت
سنت در روستاها و حاشیه شهر بازگشت تا پناهی بجوید؛ اما پناهی ارتجاعی
و باز پیروی از آن مدرنیته ...فیلمی که برای او چند جایزه من جمله جشنواره
فجر را به دنبال داشت.
مجیدی با شکست های پی در پی در سینمای هنری ایران و عدم استقبال
مخاطبان این سینما از آثارش در اکران عمومی با وقفه  ۷ساله دوباره و بر
اساس شهرت و موقعیت های کشف شده کاذبش در سال های دورتر به سراغ
ساخت یکی از بحث انگیزترین و گران ترین پروژه های سینمایی ایران یعنی
”محمد رسول اهلل(ص)”  ۱۳۹۳رفت .فیلمی پر سر و صدا که هم در هنگام
ساخت و هم در موقع اکران تبلیغات و حواشی فراوانی داشت .مجیدی با

و تنگدستی و بی فرهنگی تزریق شده غیر واقعی در فیلم را به عنوان سمبل
و مشت نمونه خروار جامعه ایرانی تلقی و به حساب آورند و روی آن متمرکز
شده و تبلیغات فراوانی کردند.
فیلم بعدی مجیدی “باران“  ۱۳۷۹بود که درام عاشقانه و بر قالب فرم و
شکلی در ژانر اجتماعی بود که باز هم موضوع و مضمون قابل جذب جشنوارهها
بود .در باران مجیدی به سراغ کارگران مهاجر افغانی در ایران رفته بود تا در
بستر مسائل آنها به اصطالح یک درام عاشقانه را روایت کند .قصه باران چنین
روایتی داشت :در یک برج در حال ساخت عده ای کارگر ایرانی و مهاجر
افغانی مشغول به کار هستند .لطیف کارگر روستایی که مسئول خدمات و
تغذیه کارگران نیز هست متوجه میشود که بعد از مجروح شدن یک کارگر
افغانی ،اینک پسر او رحمت به جایش مشغول کار است .به دلیل چثه ضعف
رحمت ،وظیفه خدمات دادن به کارگران را به او می سپارد و لطیف کار خود
را از دست می دهد .این کار لطیف را عصبانی میکند و او در پی آزار رحمت
می آید .اما یک روز متوجه می شود که رحمت در واقع دختری است به نام
باران که از سر ناچاری در میان مردان به جای پدر کار میکند و همین موضوع
باعث میشود که لطیف به کمک باران بیاید و در این میان به او دل می بندد؛
ولی با منع کار برای افغانی ها لطیف به دنبال باران می گردد و وقتی وضعیت
زندگی آنها را می بیند همه پس انداز خود را به خانواده او می دهد؛ ولی بعد
متوجه می شود که باران و خانوادهاش قصد دارند برای همیشه ایران را ترک
کنند .در یک جمعبندی کلی سوژه و مضمون باران هیچ ما به ازای بیرونی
حداقل در کشورمان نداشته و ندارد و بر اساس واقعیت نبوده و مهاجران افغانی
در بهترین صورتی که برای مهاجران در همه دنیا تعریف شده از فرصتهای
شغلی و کارگری برخوردارند و غالب ًا در بخش خدماتی چون تهیه و دوخت
لباس ،بازیافت مواد ،فروشندگی در مغازه های گوناگون ،سرایداری آپارتمانها و
باغات و باالخره بخش کوچکی هم در بخش کارگر ساده و استاد کار ساختمانی
مشغول به کار هستند و غالب ًا ارگان ها و شرکت های خصوصی و دولتی
در ایران بیشتر از کارگران مهاجر افغانی ساکن در ایران استفاده میکنند تا
کارگران ایرانی ...آنچه مسلم است مجیدی با دستیازی به این سوژه و مضمون
بیشترین نیتی را که از ساخت باران داشته است جلب نظر جشنوارههای خارجی
و به ویژه کسب نمایندگی دوباره سینمای ایران در اسکار بوده است .فیلم
بعدی این کارگردان ”بید مجنون”  ۱۳۸۳ملغمه ای بود از فلسفه و عرفان زدگی
آن هم از زاویه دید و نگاه سطحی و ادعا و ادای حرف های نو ،آن هم از
دیدگاه عرفان و فلسفه به اصطالح نشئت گرفته از افکار و اشعار موالنا که
در ادبیات و تئاتر و سینما از دیدگاه های مختلف تکرار شده ،ارائه داد؛ اما در
کل نتوانسته بود به این دیدگاه نزدیک شود و اگر صحنه ها و پالن های این
فیلم را از دیدگاه واقعی و رئال نگاه کنیم نه تنها با عرفان و فلسفه مولوی
هم جنس نیستند؛ بلکه در تناقضند و نقطه ای در مقابل آن هستند .مجیدی در
فیلم بید مجنون روایتگر شخصیتی بود که در نوجوانی بر اثر آتش بازی و ترقه
بازی نابینا شده است و اکنون که  ۳۸سال از زمان نابینایش می گذرد؛ دارای
موقعیت مناسب خانوادگی ،شغلی و اجتماعی یعنی دارای کانون گرم خانواده و
استاد دانشگاه ،دارای کرسی فلسفه و جز نقص بینایی هیچ دغدغه فکری ندارد
و از همان سکانس شروع هم روی این نکات با دیالوگ و تصویر تاکید می
شود که وی استاد دانشگاه است و موالناشناس ،که این تاکید ها بدون هیچ
پیش زمینه قبلی و فقط با نشان دادن حجم کتاب ها و ظاهر موجهش با آن
خانه ییالقی شمال شهر که گویی گوشهای از بهشت است و همچنین ارتباط
احساسی وی با همسر و کودکش است؛ خالصه می شود ...اما برخالف آن در
بید مجنون در تضاد با آن شخصیت معرفی شده در سکانس اول فیلم با آن
ترسیم شخصیت ،با نابینایی سر و کار داریم که پس از یافتن بینایی مجدد ریتم
زندگی و آرامشش با یک هوس زن پرستی به هم میخورد؛ که نه به فلسفه
و عرفان مطابقت دارد و در تضاد کامل با انسان واال و آگاه با آن موقعیت
اجتماعی است و نه از عرفان و فلسفه خبری است؛ و این از نظر منطق و منظر

به کارگیری عوامل تولیدی متخصص داخلی و خارجی در همه تخصص های
زیر مجموعه سینما با هزینه های گزاف روایتی از تولد پیامبر اسالم(ص) ارائه
کرد؛ که بر خالف آن همه هزینه گزاف و عوامل تولیدی گران قیمت و هزینه
بر خارجی و استفاده از ابزارهای به روز سینمایی هیچ نشانی از سینمای هنری و
نوآوری در روایت نداشت .فیلمی که در اکران عمومی در ایران و خارج از کشور
نه تنها فروش خوبی نداشت؛ بلکه به لحاظ نوع نگاه شخصی و مذهبی اش
بهانه ای شد برای برخی از تفرقه افکنی های دینی و مذهبی میان شیعیان و
سنی ها چه در داخل و چه خارج از کشور ،فیلمی که در اکران گسترده داخلی و
با بلیط هایی که نهادها و ارگان ها و سازمان ها تهیه کردند و به صورت مجانی
به اعضا و کارمندان و خانوادههایشان اعطا کردند؛ حتی نتوانست سرجمع
 ۲۰درصد هزینه تولیدیش را هم جبران کند .فیلمی که در مقایسه با نسخه
غربی ساخته شده به کارگردانی مصطفی عقاد ۱۹۷۸هیچ کیفیتی به لحاظ
سینمایی هنری و مذهبی نداشت .فیلمی که با هزینهای برابر میلیون ها کفش
کتانی مورد نیاز علی و زهراهایی که وی در فیلم نماینده اسکاریش فقر آنها
را سالهای قبل به تصویر کشیده بود و به عنوان یک فیلمساز نوگرا در ژانر
اجتماعی به شهرتی کاذب رسیده بود ...سینمای مجیدی بعد از شکست سنگین
و بحث برانگیز پروژه ”محمد رسول اهلل“ با رویکردی همچون فیلمسازان به
اصطالح شاخص جشنواره سینمای ایران به هند رفت و با عواملی هندی فیلم
نه چندان موفق “زندگی در میان ابرها”  ۱۳۹۵را ساخت؛ که بازگشت دوباره
او به سینمای مورد عالقه اش بود .سینمایی که از آدم های معمولی و طبقه
فقیر اجتماعی بهره می گرفت و بهره برده است .تا داستانی عاشقانه ،غمگینانه
یا قهرمانانه را روایت کند .زندگی در میان ابرها برخالف دیگر ساختههای
کارگردانان ایرانی در خارج از کشور در سینماهای ایران اکران شد؛ اما فروش
بسیار پایین اش نشان داد که مجیدی با کشور جدیدی که در آن فیلم ساخته
ارتباط درستی برقرار نکرده بود! هر فیلم جدید مجیدی با توجه به سوابق
فیلم سازیش آنقدر ضد و نقیض و متضاد در ذهن مخاطبان تداعی می شود
که اساس ًا باعث بحث انگیزی شده و گمانهزنیهای مختلفی درباره شان شنیده
می شود و غالب ًا به دلیل رویکرد سیاستگذاری سکوت خبری در حال تولید
عوامل سازنده این گمانه زنی ها قوت می گیرند؛ و همین فیلم این کارگردان
“خورشید“  ۱۳۹۹هم بدون هیچ سر و صدایی ساخته شد؛ اما بعد از تولید
نخستین نکتهای که باعث شد که کنجکاوی ها دوچندان شود ،حضور نیما
جاویدی به عنوان همکار فیلمنامه نویس مجیدی بود .جاویدی که خودش با
کارگردانی و نویسندگی “سرخپوست”  ۱۳۹۸در جشنواره موفقیت کسب کرده
بود؛ به عنوان فیلمنامه نویس در ترکیب با یکی از فیلمسازان نسل ما قبل خود
ظاهر شد .همکاری و تلفیق افکار این دو فیلمساز از دو طیف سنی مختلف
که البته حال و هوا و جنس سینمایشان هم چندان به هم نزدیک نیست باعث
شد خورشید در بعد از تولید و ارائه در جشنواره قرار بگیرد .مجیدی در آخرین
فیلمش “خورشید” بعد از چند تجربه ناموفق در دیگر ژانرهای سینمایی بار
دیگر بعد از فیلم ”آواز گنجشک ها“ به سراغ نوجوانان و داستانی در مورد
مسائل آنها رفته است .این کارگردان که اغلب آثارش در سینمای ایران را با
محوریت کودکان و نوجوانان ساخته است در خورشید داستانی را روایت کرده
که کودکان کار محوریت آن را بر عهده دارند .قصه خورشید روایتگر زندگی
چند نوجوان کار است که سودای یافتن گنج در سر می پروراند و برای تحقق
آن به مدرسهای که به ضم آنان گنج در آن پنهان شده ،می روند .غافل از اینکه
دست روزگار سرنوشت دیگری را برای شان رقم خواهد زد .قصه خورشید از
سکانس دزدی الستیک یک بنز گرانقیمت توسط  ۴نوجوان آغاز میشود و در
همان سکانس آغازین تمام آن اطالعاتی که مخاطبان باید در مورد شخصیت
اول فیلم بدانند را تعریف و انتقال میدهد .علی زمانی نوجوانی است که
الستیک ماشین های لوکس را به همراه رفقایش می دزدد و با دزدی و کار
در یک الستیک فروشی(پنچرگیری) به زندگی ادامه میدهد .علی نوجوانی با
معرفت و خودساخته کاری و از سوی دیگر بسیار جاه طلب و پرغرور است.

همین جاه طلبی اوست که هاشم با بازی (علی نصیریان) را بر این می دارد که
او را برای پیدا کردن مواد مخدر گمشدهاش به زیرزمین مدرسه کودکان کار
خورشید بفرستد .با آنکه مجیدی در فیلم خورشید در پیشبرد و گسترش داستان
خود موفق است و در واقع حداقل ترین کاستی را در روایت داستانی دارد؛ اما در
شروع داستان و پایان آن به نوعی دچار یک تفکر خیالی و فانتزی شده است.
با توجه به این که مجیدی غالب ًا در آثار خود روایت داستانی و یا به بیان بهتر به
اصطالح برخی منتقدان روایت داستانی شاعرانه و هنرمندانی دارد؛ اما خورشید
در شروع متکی به یک اتفاق دور از ذهن و به لحاظ داستانی خام وابسته شده
است؛ که شاید همین موضوع به نوعی ذهن کارگردان را در روایت تحت تاثیر
قرار داده است .مخاطبان در سکانس های پایانی فیلم خورشید متوجه میشوند
که صمد(برادر هاشم علی نصیریان) در اثر یک ماجراجویی و انتقال ،مواد
مخدری را درون چاهی انداخته که به زیرزمین مدرسه منتهی به آن می شود.
غافل از اینکه این اتفاق چه مقدار محتمل است که در یک حادثه تعقیب و گریز
این مقدار مواد مخدر درون چاهی بیفتد که از قضا درپوشی نیز دارد؟! اما همین
موضوع موجب شده که کارگردان با تجربه سینمایی ایران به نوعی دست خود
را از همان آغاز برای مخاطب رو کند .سکانس نخستین دیدار هاشم و علی
و برخورد هاشم با صمد و دکوپاژ و اجرای این سکانس عم ً
ال ماجرای مواد را
لو داده است و مخاطب به نوعی از ماجرایی که علی نمیداند مطلع است .این
اتفاق سبب میشود که انتظار اتفاق یا واکنش خاص و ویژهای از شخصیت ها
در زمان افشا و برمال شدن این موضوع داشته باشد؛ اما فیلم در زمان افشا
شدن این گره و برمال شدن این راز برای علی توقع تماشاگر را برطرف نمیکند
و سعی میکند با ایجاد یک تعلیق درباره به خطر افتادن جان علی به نوعی
این ضعف اساسی روایتی را جبران کند .که متاسفانه همین مسئله نیز به خوبی
پرداخته نشده است و خیلی به سرعت و بدون هیجان راه آب باز می شود و
علی نجات می یابد؛ در حالی که اگر فیلمساز مدعی و با تجربه از آغاز قضیه
مواد را لو نمی داد و اجازه می داد که مخاطب نیز همچون علی در پایان فیلم
غافلگیر شود به نظر می رسد که روایت داستانی پر قدرت تری را برای خورشید
به وجود آورده بود؛ چرا که پتانسیل این موضوع نیز در فیلمنامه جاویدی وجود
داشت .یعنی مخاطبان در دو سکانس مشاهده میکنند که صمد و هاشم مغازه
سمساری یا عتیقه فروشی دارند و به همین دلیل هم علی باور میکند که آنها
به دنبال گنج هستند و همچنین او فردی را دیده است که مشهور است گنج
پیدا کرده و پولدار شده و ماشین شاسی بلند نیز خریده است .پس چرا مخاطب
نتواند این موضوع را باور کند!!! از سوی دیگر پایان روایت داستانی خورشید
نیز که ریشه در همین وجه از داستان دارد آنچنان که باید نیست و به بیان
دقیق تر شاید بتوان گفت که با آنکه پایان بندی نسبت ًا بدی نیست اما در تناسب
با کیفیت کلی فیلم نیست و بقیه سکانس های دیگر که کیفیتی نسبی دارند را
تحت شعاع خود قرار داده است .با آنکه فضای اجتماعی فیلم خورشید حاکی از
یک فضای تلخ و سیاه است که در آن کودکان مجبور به کار کردن و زندگی
در بیغوله های محقر هستند و با مسائلی همچون پدر و مادرهای معتاد و
روانی و چاقوکش طرف هستند ؛ از درس خواندن و پیشرفت استعدادهایشان
محروم هستند و در مواردی دچار تبعیض هستند؛ اما هیچ گاه این فضای تلخ
در ذهن تماشاگر تداعی یک فضای سیاه و نفرین شده نمیشود؛ و این موضوع
عدم ظرافت و دقت کار مجیدی است که حس چنین فضای سیاه و پلیدی را
نتوانسته است به مخاطبان انتقال دهد.
مجیدی که سابقه کار کردن با بچه ها را در آثار مختلفش داشته در خورشید
به سراغ کودکان کاری رفته است که هرچند در سال های اخیر سازمان های
مردم نهاد و خیریه های زیادی سعی کردند پیگیر احواالت بچههای کار
باشند؛ اما هرگز رسانه مهم و تریبونی محکم برای حمایت از کودکان کار و
تالش برای بهبود شرایط فاجعهبار معیشتی آنها نداشته اند .بارها شنیده ایم که
این کودکان برای یک باند مافیا یا آدمهایی که آنها را استعمار کردهاند کار
میکنند و پولی که در جیبشان میرود را به رئیس باندشان میدهند .مخاطب
در خورشید بچه های کاری را میبیند که هرکدام دارند بار زندگی خود را و
خانواده هایشان را به دوش میکشند و در حالی که این دوران وقت آموزش و
تربیت و تفریحشان است .به ناچار تحصیل و بازی سرگرمی را کنار گذاشتهاند
تا در چرخه دوار و دشوار زندگی و حیات بتوانند فقط زنده بمانند .این بچهها
از مخاطبان محبت و ترحم دریافت نمیکنند؛ که در طول فیلم با تصمیم هایی
که می گیرند با تالش سخت کوشانه خود برای درآمدن از منجالب شخصی
زندگیشان اراده و استواری خود را به رخ فیلم ساز و مخاطبان می کشند .چرا
که هم فیلمساز و هم یکایک مخاطبان به نوعی در شرایط به وجود آمده برای
آنها مقصرند!
فیلمنامه نیما جاویدی خورشید “در متن خود جنبه های روحی و روانشناختی
زیادی در مورد این کودکان کار دارد که غالب ًا از چشم کارگردان فیلم پنهان
ماندهاند .به عنوان مثال میتوان به همین ایده پیدا کردن گنج که نهایت بدل
به استعاره از گنج های درونی هر کدام از بچهها میشود تا کندن تونل در زیر
زمین یک مدرسه که اشاره به راه سخت و زیرزمینی کودکان کار برای گذراندن
زندگی دارد اشاره کرد.
خورشید شاید می توانست به یکی از بهترین آثار مجیدی تبدیل شود؛ اما
ایرادات زیاد فیلمنامه و روایت ،بدون اینکه او راهی برای بهبودشان یابد این
امکان را از آن گرفته اند .فیلم از نظر اجرا و امکانات و کیفیت کار عوامل تولید
مطمئن ًا جزو بهترین آثار مجیدی و همه عوامل فیلم دسته بندی می شود.
کارگردانی مجیدی ،طراحی ،میزانسن و فضاسازی فیلم نسبت ًا با حال و
هوای سوژه فیلم هماهنگ است .هرچند که از شهر و مفهوم کالنشهر کم
به مخاطبان نشان داده و جغرافیای اثر را محدود و دست و پا بسته کرده
است؛ و زمینه و بستر و مکان و جغرافیا برای نشان دادن مسائل پیشتر و
سردرگمی این بچهها در دل یک کالنشهر بیهویت و چرک و چروکهای جا
جای آن و نشان دادن علل و عوامل و درمان آن فرصت کار بیشتری داشته
است که فیلمنامه نویس و کارگردان از کنار آن به راحتی گذشتهاند؟! و صرف ًا
به صورت سطحی اشارههایی به برخی از مشکالت آنها کرده اند که غالب ًا بر
همه مخاطبان آشکار است .فیلمبرداری هومن بهمنش هم یکی از بهترین
تجربیات کارنامه اوست .به ویژه صحنه های زیاد و طوالنی که در تونل اجرا
و فیلمبرداری شده ،خوب از کار درآمده اند و فیلمبرداری در کل تا حد زیادی
به کمک فیلم و فیلم ساز آمده است.
خورشید چند سکانس قابل توجه به لحاظ اجرا در ارتباط با پیام و محتوای
قصه فیلم دارد .همچون باال رفتن از دیوار مدرسه توسط بچه ها که القا می کند
کودکان کار حتی برای تحصیل هم باید از دیوار باال روند و یا سکانس فرار آنها
در مترو از دست ماموران بهزیستی که به یک آرامش کودکانه ختم می شود؛
اما افسوس از فیلمنامه ای که چند نقطه کور بزرگ و اساسی دارد که همه
تالشهای زیاد گروه تولید خورشید را چند رتبه به عقب و پایین تر برگردانده
و اثرگذاری فیلم را بر مخاطبان کم کرده است .غیر از بازیگران نوجوان که در
نقش هایشان تا حد زیادی موفق بودهاند و بار اصلی بازیگری فیلم را به عهده
داشتهاند؛ بازی علی نصیریان در تالشی کام ً
ال متفاوت تا حدودی قابل توجه
است .و همچنین طناز طباطبایی که نقش مادر بچه ها را ایفا کرده ،نقش زن
روان پریش که او خوب از پس این نقش بر آمده است .جواد عزتی هم که یکی
از پرکارترین بازیگران سینمای ایران در حال حاضر است در کنار نصیریان و
طناز طباطبایی بازی نسبت ًا خوبی از خود ارائه کرده است .مجیدی به عنوان کار
گردانی که به اصطالح کلی افتخارات سینمای ایران را با خود یدک میکشد
متاسفانه نتوانسته در کل بازگشتی خوب و کامل با فیلم “خورشید” به سینما
داشته باشد و شکستهای پیدرپی آثار پرخرجش را جبران کند؛ به همین دلیل
باید یک تجدید نظر و بررسی ناشی از غیر خود شیفتگی بر دنیای فیلمسازی
و نوع سینمایی که تاکنون در نظر داشته و ارائه داده است یعنی سینمای
جشنواره ای با رویکردی نو به سینمای کنونی ایران و مخاطبان تیزبین آن
بیندازد چرا که دیگر دوران ساختن فیلم های جشنواره ای به واسطه آگاهی
مخاطبان سینمای ایران رو به پایان است و این گونه آثار بیشتر به درد شهرت
و ابزاری جهت نان آوری فیلمسازان به شمار می رود.
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آگهی حصر وراثت
خانم رقیه جوکار فرزند خداداد دارای شناســنامه شماره  314متولد  1359به
شرح دادخواســت به کالســه  1400/108ح ش رونیز از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عوض پوریان
فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه  682در تاریخ  1400/3/22در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر دائمی متوفی
 -2مســلم عوض پوریان به شماره شناسنامه  2560691914صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -3مژگان عوض پوریان به شماره شناسنامه  2560519720صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -4مژده عوض پوریان به شماره شناسنامه  2560425777صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -5فاطمه جوکار دهوئی به شماره شناســنامه  2529847606صادره از حوزه
استهبان مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه یک مرتبه
آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /802م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  9/2737بخش  3شیراز
حسب درخواست شایان میرزادی جهرمی طبق وکالت شماره
 18375تاریخ  1400/4/20تنظیمی دفترخانه  331شیراز با تسلیم
 2برگ استشــهادیه که در دفترخانه  282شیراز تنظیم شده
مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک  9/2737واقع در بخش
 3شــیراز که ذیل ثبت  96897صفحــه  443دفتر  87به نام
فاطمه برقی جهرمی ثبت و ســند مالکیت به شماره سریال
 466123صادر و به موجب ســند قطعی  14434تاریخ 91/5/8
تنظیمی دفترخانه  187شــیراز به کریم میرزادی منتقل شده
که به دلیل آتش سوزی از بین رفته و نامبرده تقاضای صدور
المثنی سند مالکیت نموده است .مراتب طبق اصالحیه تبصره
یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبــق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1871م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

تجدید آگهی فراخوان انتخاب تأمین کننده منابع مالی (نوبت اول)
به اســتناد به بند «ه» ماده  8آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده  56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1387و مجوز شــماره  26039مورخ  1400/1/24سازمان برنامه و بودجه کشور،
اداره کل راه و شهرســازی الرســتان به نمایندگی از وزارت متبوع خود ،در نظر دارد نسبت به ارزیابی متقاضیانی که
دارای «توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز» برای پروژه های بهســازی محورهای الر -المرد و المرد -خنج به تنهایی یا با مشارکت
مدنی اشــخاص حقیقی یا حقوقی ،بانکها و سایر مؤسسات مالی را دارند به شرح زیر ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با شــماره مناقصه  2000003362000027و  2000003362000028اقدام نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اســناد تا ارائه
پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها ،از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد .الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/5/10می باشد.
-1موضوع و مشخصات طرح و برآورد:
الف-شــماره فراخوان در ســامانه ســتاد  :2000003362000027مطالعه و اجرای تبدیل محور الر -المرد به راه اصلی (شماره طرح
 ،)1303016220برآورد با فهرســت بها ســال  1400با در نظر گرفتن تملک ،خدمات مهندســی (نظارت کارگاهی؛ نظارت عالیه و
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک) ،تعدیل ،مابه التفاوت مصالح و هزینه های جانبی به مبلغ  1/000/000/000/000ریال
ب-شماره فراخوان در سامانه ستاد  :2000003362000028بهسازی و نوســازی محور المرد -خنج و عالمرودشت -گله دار(شماره
طرح  ،)1303016198برآورد با فهرســت بها سال  1400با در نظر گرفتن تملک ،خدمات مهندسی (نظارت کارگاهی؛ نظارت عالیه و
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک) ،تعدیل ،مابه التفاوت مصالح و هزینه های جانبی به مبلغ  3/000/000/000/000ریال
-2میزان تسهیالت مالی مورد نیاز ،زمانبندی تأمین تسهیالت مالی ،زمانبندی بازپرداخت اصل و سود تسهیالت:
میزان تســهیالت مالی مورد نیاز برابر است با مبلغ مندرج در بند قبل (جهت پروژه بهسازی محور الر -المرد  1/000/000/000/000ریال
و جهت پروژه بهســازی محور المرد -خنج  3/000/000/000/000ریال) که تأمین کننده مالی ،می بایســت این میزان تسهیالت را ظرف
مدت  24ماه ،از تاریخ عقد قرارداد ،براســاس برنامه زمانبندی که توســط کارفرما (اداره کل راه و شهرســازی الرستان) تعیین
می گردد ،تأمین نماید .مدت بازپرداخت اصل و ســود تسهیالت ،بعد از دوره تنفس ( 12ماه) ،آغاز و در مدت  48ماه با اقساط 12
ماهه مساوی ،انجام می پذیرد.
-3تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیالت:
تضمین بازپرداخت تسهیالت براساس بند «و» ماده  8و بند «د» ماده  9آیین نامه شماره /69454ت 50913هـ ،مورخ 1393/6/20
(فرم شماره  1پیوست آیین نامه مذکور) ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می گردد.
-4مدارک الزم جهت ارزیابی و احراز توانایی تأمین منابع مالی:
ارایه مدارک الزم براســاس کاربرگ های این فراخوان و ارایه ســند یا گواهی مبتنی بر داشتن توانایی مالی برای تأمین تسهیالت
مورد نیاز در مدت تعیین شده (تأییدیه رسمی بانک) الزامی است.
-5پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار:
پیشنهاددهندگان می بایست نرخ سود تسهیالت مورد انتظار خود را با عدد و حروف (بدون هرگونه شرط) در برگ پیشنهاد اعالم
نماید .نرخ ســود پایه ،برابر نرخ ســود اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عالوه درصد تخفیف یا اضافه مجاز و مورد
قبول دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه است.
-6سایر موارد:
*رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ،مصوب سال  1362و اصالحات بعدی الزامی است.
به پیشــنهاددهندگان (به جز بانک های دولتی) باید به میزان یک درصد مبلغ تســهیالت مورد نیاز (جهت پروژه بهسازی محور
الر -المرد  10/000/000/000ریال و جهت پروژه بهسازی محور المرد -خنج  30/000/000/000ریال) ،ضمانت نامه بانکی مطابق فرم شماره 2
آیین نامه /69454ت 50913مورخ  1393/6/20که حداقل به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید
باشد ،ارایه نمایند.
-7محل دریافت اسناد مناقصه:
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
-8زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8صبح مورخ  1400/5/10لغایت ساعت  13مورخ  1400/5/17می باشد.
-9تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد:
ساعت  13مورخ 1400/5/31
-10تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1400/6/1
-11محل تحویل پاکت های الف :اداره کل راه و شهرسازی الرستان -مدیریت حراست
-12بدینوســیله در اجرای بند «د» ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاددهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  10دعوت
به عمل می آید.
-13برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن  071-52241160-1560اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایید.
-14اطالعات سامانه ستاد :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها ،در سایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/
مناقصه گر» موجود است.
زمان درج آگهی نوبت دوم 2 ،روز پس از زمان درج آگهی نوبت اول.
/3456م الف
شناسه آگهی1171271 :
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم1400/5/10 :
نوبت اول1400/5/9 :
اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس
در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خود را
با موضوع برون ســپاری خدمات مشــاوره شغلی و
اجرای طرح اشغال و کاریابی و احیای طرح های راکد
و نظارت و بازدید کارشناسی از طرح ها به شرح:
-1مشــاوره شــغلی شــامل تکمیل فرم های استعدادســنجی ،تحلیل
ویژگی های روانشــناختی ،تحلیل محیطی -فــردی و تکمیل فرم و جمع
بندی و ارائه پیشنهاد ،تشکیل پرونده ،ثبت اطالعات در کلیه سامانه های
مربوطه ،بازدید قبل ،حین و بعد از اجرای طرح و همچنین تعامل و پیگیری
با بانک های عامل برای پرداخت تســهیالت و اخــذ تأییدیه پرداخت از
شــعب بانک های عامل به مددجویان محترم تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی(ره) استان فارس به تعداد ( 15/000پانزده هزار) طرح
-2بازدید ادواری از طرح های اجرا شده سنوات قبل به تعداد 100/000
(یکصد هزار) بازدید
-3تکمیل فرم های استعدادســنجی ،تحلیل ویژگی های روانشــناختی
تحلیل محیطی -فــردی و تکمیل و جمع بندی و ارایه پیشــنهاد برای
متقاضیان کاریابی و ارسال درخواست های کاریابی مددجویان محترم
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان فارس به ســامانه
کاریابــی کارون و یک مرحله بازدید پس از به کارگماری متقاضیان به
تعداد ( 4/000چهار هزار) پرونده کاریابی
با کلیه هزینه ها و کســورات قانونی از جمله بیمــه ،مالیات ،عوارض
و ...به عهده پیمانکار را در کلیــه ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره)
شهرســتان ها و بخش های اســتان فارس از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به اشــخاص حقوقی واجد شرایط که دارای
مجوز رســمی از مراجع ذیصالح در این زمینه باشــند برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شــماره  2000003100000003از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از
طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران
در صــورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی خود را جهت شــرکت در مناقصه
محقق سازند.
سپرده شــرکت در مناقصه مبلغ شش میلیارد و پانصد و نود و شش
میلیون ریال می باشد.
تاریخ انتشــار آگهی مناقصه در ســامانه ســاعت  8روز شنبه تاریخ
 1400/5/9می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه
تاریخ  1400/5/13می باشد.
مهلت زمانی ارســال پاکت های پیشنهاد مناقصه ساعت  18روز شنبه
تاریخ  1400/5/23می باشد.
زمان بازگشــایی پاکت های اسناد مناقصه ساعت  9روز یکشنبه تاریخ
 1400/5/24می باشد.
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه ساعت  9روز شنبه تاریخ 1400/7/12
می باشد.
محل بازگشایی پاکت های اسناد مناقصه ســالن کنفرانس اداره کل
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس واقع در طبقه پنج می باشد.
هزینه دو نوبت درج آگهی در یکی از روزنامه های اســتان فارس به
عهده برنده مناقصه می باشد.
/3453م الف
شناسه آگهی1170177 :
محمد بذرافشان
مدیر کل استان فارس

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000397هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای محمد برزگر فرزند محمود به شماره شناسنامه  435صادره از
نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  337/91مترمربع پالک
 4فرعی از  7503اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از 7503
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی از سهام
مشاعی خود متقاضی محمد برزگر محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/61م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034002565مــورخ  1400/4/6هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پیــروز خودرو پارس صنعت به
شماره ثبت  26543و به شناســه ملی  10530386342در ششدانگ
یکباب نمایشگاه به مســاحت  5910/04مترمربع پالک  1537فرعی از
 2077اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  66فرعی از  2077اصلی
واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی
در ازاء حصه مشاعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ 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 اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/1877م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000392هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم زهرا هاشم نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه
 107صادره از نیریز موازی  41سهم مشاع از  60سهم سهام ششدانگ
یکباب مغازه به اســتثناء ثمن اعیانی یک سهم و دوازده سی سهم به
مســاحت  26/55مترمربع پالک  21فرعــی از  1684اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  5فرعی از  1684متخــذه از  1684اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی خانم گلچهره
آزاد و خدیجــه آزاد و فاطمه بیگم طباطبائــی وراث مرحوم منصور
آزاد محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/60م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311005000391هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای مجتبی هاشــم نیا فرزند غالمحسین به شــماره شناسنامه 271
صادره از نیریز در موازی  19ســهم مشــاع از  60سهم سهام ششدانگ
یکباب مغازه به استثناء ثمن اعیانی یک سهم از دوازده سهم و سی سهم
به مســاحت  26/55مترمربع پالک  21فرعــی از  1684اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک متخذه از پالک  1684/5متخذه از  1684خریداری
از مالکین رسمی خانم ها گلچهره و خدیجه آزاد و فاطمه بیگم طباطبائی
وراث مرحوم منصور آزاد واقع در نیریز بخش  22فارس محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/59م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311005000390هیــأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای محمدرضا طاطی فرزند علی باز به شــماره شناســنامه 17791
صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  224/81مترمربع
پــاک  31فرعی از  246اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  246اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی وراث محمود
گشتاسبی و آذر گشتاسبی و گل چهره تواضع نسبت به ثمن اعیانی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی 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 اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/443م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311005000395هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم جواهر رضائی شــکروئی فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه
 2578صادره از نیریز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 127/57
مترمربــع پالک فرعی از  4747اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 3
فرعی از  4747اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رســمی تعدادی وراث امیر کشمشی (درویش ،غالمرضا ،اعظم ،پریوش
و عفت کشمشی و معصومه حاتمی) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25 :
/58م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (با ارزیابی کیفی همزمان)
نوبت دوم1400/5/10 :
نوبت اول1400/5/9 :
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان فارس در نظــر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردﻳﻒ
1

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻮر ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد -ﺟﻢ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد )رﻳﺎل(

200/312/153/809

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(
7/907/000/000

ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
رﺗﺒﻪ ) (4راه و ﺗﺮاﺑﺮي

)1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد.
)2دریافت اسناد مناقصه مورخ  1400/5/10به مدت ( )5روز از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
امکان پذیر می باشد.
)3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشــنهاد قیمت :آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری
مورخ  1400/5/30و تحویل نســخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری  1400/5/30و محل آن
دبیرخانه اداره کل می باشد.
)4زمان گشــایش پیشنهاد :پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ســاعت  10صبح مورخ  1400/5/31در این اداره کل
بازگشایی خواهد شد.
)5اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی
)6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
)7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس ،27313131 :دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تأمین کننده /مناقصه گر »:موجود
است.
)8وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
/3451م الف
شناسه آگهی1170212 :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
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حواد ث
یکشنبه  10مرداد    1400

 21ذی الحجه 1442

 ۲۸۶فوتی جدید کرونا در کشور
شناسایی  ۱۹۸۴۶ابتالی جدید

بنابــر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ســاعت
۱۹هــزار و  ۸۴۶بیمــار جدید کووید  ۱۹در کشــور
شناسایی شدند و متاسفانه  ۲۸۶بیمار نیز جان خود را
به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گــزارش ایســنا و بنابر اعالم مرکــز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت ،تا کنون

 ۹میلیــون و  ۵۵۲هزار و  ۵۲۶نفر ُدز اول واکســن
کرونا و دو میلیون و  ۶۸۷هزار و  ۳۱۱نفر نیز ُدز دوم
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده
در کشور به  ۱۲میلیون و  ۲۳۹هزار و ُ ۸۳۷دز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما در
سامانه  salamat.gov.irثبت نام کنند.

از روز جمعــه تــا دیــروز  ۹مردادمــاه  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهــای قطعی تشــخیصی ۱۹ ،هزار
و  ۸۴۶بیمــار جدیــد مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که دو هزار و  ۶۲۰نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و
 ۸۷۱هزار و  ۸نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۸۶ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۹۰هزار و  ۶۳۰نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ســه میلیون و  ۳۶۷هزار و
 ۲۷۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۵هزار و  ۴۵۵نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش هــای مراقبت هــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تــا کنون  ۲۵میلیون و  ۹۱۷هزار و  ۹۲۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۸۵شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۱۱۰شــهر در وضعیت نارنجی ۵۳ ،شهر در وضعیت
زرد قرار دارند.

ابتالی افزایشی کودکان به کرونای دلتا
لزوم نگاه کارشناسانه به بازگشایی مدارس
رییــس مرکز طبی کــودکان وضعیت ابتالی
کودکان به کرونای دلتا را تشــریح کرد و در عین
حال درباره بحث بازگشایی مدارس ،گفت :انتظار
اســت قبل از بازگشــایی مدارس با کارشناسان
حوزه ســامت کودکان مشورت شــود و با نگاه
کارشناسانه و تخصصی نحوه بازگشایی ،پیامدهای
احتمالی بازگشــایی و الزامات بازگشایی مدارس
مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر رضا شــروین بدو در گفتوگو با ایســنا،
دربــاره وضعیت ابتــای کودکان بــه کرونا در
پیــک پنجم ،گفت :وضعیت ابتال به کووید  ۱۹در
کودکان افزایشــی است و در مرکز طبی کودکان
نیز تعداد بســتری زیاد شده و یکی از بخشهای
کوووید  ۱۹ما آیســییوی ما پر شــده اســت.
البتــه کماکان از تمام ظرفیت بیمارســتان جهت
خدمترسانی مطلوب استفاده می کنیم.
دلتا؛ سوش غالب در ابتالی کودکان
وی با بیان اینکه ســوش غالب هم مانند همه
جای شهر سوش دلتا است و در اطفال هم سوش
دلتــا را میبینیم ،گفت :البته خدا رو شــکر فعال
ظرفیت تختهایمان به گونهای اســت که اجازه
خدمترســانی را میدهد ،اما به هر حال آمار در
زمینه ابتالی کودکان به کووید  ۱۹افزایشی است.
بــدو ادامه داد :ما در حال حاضر در مرکز طبی
کودکان یک بخش کامل به کووید  ۱۹اختصاص
دادهایــم و یک آیســی یوی هشــت تخته هم

به صورت جداگانه داریــم .همچنین دو بخش را
هم برای کوویــد  ۱۹با ظرفیت  ۳۰تخت در نظر
گرفتیم .البته بیمارستان ما به عنوان قطب علمی
طب اطفال کشــور ،اقدامات درمانی دیگر غیر از
کووید  ۱۹را هم باید انجام دهد .الزم به ذکر است
مشکالت اورژانســی کودکان و این نوع اقدامات
به صورت مجزا و تفکیک شــده ،خدمت رســانی
می شود.
راه اندازی آزمایشــگاه جامع کرونای
کودکان در مرکز طبی کودکان
وی بــا بیان اینکــه در مرکز طبــی کودکان
هم آزمایشــگاه جامع کرونای کودکان راهاندازی
کردیم ،گفت :بر این اســاس سریعا تست را انجام
میدهیم و ســعی میکنیم مشــخص کنیم که
کودکانی که مراجعه میکنند ،کووید دارند یا خیر.
بنابراین باید تعادلی میــان مراجعین کووید  ۱۹و
غیرکووید  ۱۹ایجاد کنیم.

بدو درباره شــدت بیمــاری کوویــد 19-در
کــودکان در واریانت دلتا ،گفت :شــدت بیماری
در کــودکان هنــوز هــم خیلی بیشــتر نشــده
اســت ،اما میزان ســرایت در آنها بســیار بیشتر
اســت .در عین حــال در اطفــال و کودکانی که
بیمــاری زمینــهای ندارند ،تاکنون مــرگ و میر
چندانی نداشتیم ،اما کودکانی که بیماری زمینهای
دارند و به کرونا هم مبتال میشــوند ،بیماریشان
سختتر است.
توصیه به خانواده ها
وی خطاب به خانوادهها نیز گفت :رعایت هرچه
بیشــتر بهداشــت و جدی گرفتن واریانت دلتا و
عدم عادی انــگاری و پرهیز از هــر نوع رفت و
آمد غیر ضروری و اســتفاده مســتمر از ماســک
مهمترین مباحثی اســت که خانواده ها در شرایط
فعلی باید رعایت کننند .در عین حال کودکان هم
باید تاجایی که می توانند ماســک بزنند ،مگر در
هوای آزاد.
بدو در ادامه با اشاره به بحث بازگشایی مدارس،
گفت :انتظار اســت قبل از بازگشــایی مدارس با
کارشناســان حوزه سالمت کودکان مشورت شود
و جلســات کارشناســی و تخصصی هم اندیشی
به صورت مداوم برگزار شود و با نگاه کارشناسانه
و تخصصی نحوه بازگشــایی ،پیامدهای احتمالی
بازگشایی ،الزامات بازگشایی مدارس مورد بررسی
قرار گیرد.

بین الملل

گستردگی آتشسوزی در ترکیه
روسیه را به میدان آورد

کاخ ریاســت جمهوری روسیه اعالم کرد والدیمیر پوتین و رجب طیب
اردوغان در خصوص وضعیت آتشســوزی جنگلهــای ترکیه با یکدیگر
گفتگو کردند.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روسیا الیوم،
«والدیمیر پوتین» ،رئیس جمهور روسیه با «رجب طیب اردوغان» ،همتای
ترکیهای خود در خصوص وضعیت آتشســوزی گستردهای که جنگلهای
ترکیه را دربر گرفته است ،تماس گرفت و گفتگو کرد.
کرملین در بیانیهای اعالم کرد پوتین بر ارائه کمکهای جامع روســیه
بــه ترکیه در خاموش کردن آتشها تاکید و اردوغان از حمایتهای بزرگ
روسیه تشکر کرد.
رئیس جمهور ترکیه امروز وضعیت تعدادی از استانهای ترکیه را که در
آتش سوزی آسیب دیده اند را فاجعه بار توصیف کرد.
پیش از این ســفارت روســیه در آنــکارا اعالم کرده بــود که  ۳فروند
هواپیمای آتش نشــانی «بی  »۲۰۰-روســی برای اطفای آتش ســوزی
جنگلهای جنوب ترکیه مشارکت دارند.
روز جمعه نیــز رئیس جمهور ترکیه با بیان گســتردگی آتشســوزی
در جنگلهــای جنوب ترکیه گفت :تحقیقات جدی در مورد آتشســوزی
جنگلها در جریان است.
او در ادامه افزود ۴۵ :بالگرد در اطفای آتش ســوزی جنگلها مشارکت
دارند و ما در حال اطفای آتش سوزی در  ۱۱۴۰نقطه هستیم.

بیش از  ۴۰مصدوم در پی وقوع زلزله در پرو

در پی وقوع زمین لرزه در کشور پرو بیش از  ۴۰نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،مســئوالن بهداشــت کشــور پرو اعالم کرده اند
کــه در پی وقوع زلزلــه ای در مناطق شــمال غربی دســت  کم  ۴۱تن
مصدوم شدند.
گفته شــده ساعت  ۱۲:۱۰روز جمعه به وقت محلی ،زلزله ای به بزرگی
 ۶.۱ریشتر مناطقی از شمال غرب کشور پرو را لرزاند .کانون این زمین لرزه
در عمق  ۳۶کیلومتری زمین و در نزدیکی شهر سویانا بوده است.
به گزارش ایســنا به نقل از اســپوتنیک نیوز ،همچنین در جریان وقوع
این زمین لرزه به زیر ســاخت  ها و تعدادی ســاختمان مســکونی و معبد
خسارت  هایی وارد شده است.

 ۲۵مجروح بر اثر برخورد  ۲قطار
در بوستون آمریکا

اداره آتش نشــانی و خدمات فوریتهای پزشــکی بوستون اعالم کرد
برخورد  ۲قطار برقی با یکدیگر ۲۵ ،زخمی بر جای گذاشته است.

به گزارش گروه بین المللی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از انبیسی،
برخورد دو قطار برقــی در نزدیکی ایالت بوســتون آمریکا چندین زخمی
بر جای گذاشت.
به گفته اداره آتش نشانی و خدمات فوریتهای پزشکی بوستون برخورد
دو قطار برقی  ۲۵زخمی بر جای گذاشت.
استیو پفتاک ،مدیر کل ناوگان ریلی بوستون گفت :هر دو قطار در حال
حرکت به ســمت خارج از شــهر بودند که در ســاعت  ۶بعد از ظهر با هم
برخورد کردند .تعداد سرنشینان دو قطار  ۷۰نفر بوده است.
تحقیقــات درباره اینکه آیا علت اصلی خطای اپراتور بوده یا نوعی نقص
مکانیکی باعث برخورد دو قطار شده همچنان ادامه دارد.

آتش سوزی در اداره اطالعات کربال

بنا بــه اعالم منابــع امنیتــی ،اداره اطالعات و امنیت اســتان کربال
جمعه شب طعمه آتش شد.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنــگاران جوان به نقل از پایگاه
تلگرامی صابرین نیوز ،بنا به اعالم منابع امنیتی شامگاه جمعه آتش سوزی
در اداره اطالعات و امنیت استان کربال رخ داد.
نیروهای آتش نشانی برای مهار آتش سوزی به محل اعزام شدند.
هنوز گزارشی از علت وقوع آتش سوزی و میزان خسارات و شمار تلفات
آن در دست نیست.
عراق این روزها شــاهد آتش ســوزیهای گاه و بیگاه در نقاط مختلف
اســت که شدیدترین مورد آن مربوط به بیمارســتانی در ناصریه در استان
ذی قار بود که دهها کشته بر جا گذاشت.
پیش از این منابع عراقی اعالم کردند بیمارســتان الحسین واقع در شهر
ناصریه استان ذیقار این کشور دچار آتشسوزی بزرگی شده است.

وقوع دو انفجار در صالح الدین عراق با یک کشته

منابــع امنیتی از وقوع دو انفجار جداگانه در اســتان صالح الدین عراق
خبر دادند.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جــوان به نقل از اخبار
العراق ،بنا به اعالم منابع امنیتی در اثر انفجار یک بمب در جنوب شــرقی
استان صالح الدین ،یک تن شهید و  ۴نفر نیز مجروح شدند.
یک منبع امنیتی به نقــل از فرات نیوز اعالم کرد یک خودروی متعلق
به گروه الحشــد الشــعبی در جنوب شــرقی اســتان صالح الدین در اثر
بمب گذاری ،منفجر شده است.
همچنین شــبکه الحدث از برخورد راکت به شــرکت ”پاالیشگاههای
شمال“ در بیجی در استان صالح الدین عراق خبر داد.
این منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی بیان کرد :افراد ناشناس
با یک فروند موشــک ساخت داخل مقر شــرکت پاالیش شمال در استان
صالح الدین را هدف قرار دادند که البته خســارتهای مادی و انسانی به
همراه نداشت.
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کشف  ۳۳میلیارد ریال فرار مالیاتی
و جعل اسناد در فارس

جانشين فرمانده انتظامي استان گفت :ماموران انتظامي سروستان موفق
شــدند با دستگيري  5نفر 33 ،ميليارد ريال فاكتورسازي ،جعل اسناد و فرار
مالياتي را كشف كنند.
سردار يوسف ملكزاده در گفتوگو با خيرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در پی اعالم امت حزبا ...مبني بر وقوع یک ســری جرائم و تخلفات
سازمان یافته و سیستماتیک از جمله سند سازی ،فرار مالیاتی ،جعل فاکتور
و ســوء استفاده از موقعیت شغلی در  2اداره دولتی در شهرستان سروستان،
بالفاصله ماموران انتظامي تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند.
وي افزود :مأموران دريافتند كه مســئول امور مالي و حسابداري يكي از
ادارات بــا همكاري يك پيمانكار و  3نفر ديگر (شــاغل در يكي ديگر از
ادارات دولتي) اقدام به سند سازی ،فرار مالیاتی ،جعل فاکتور و سوء استفاده
از موقعیت شغلی خود كردهاند.
جانشين فرمانده انتظامي اســتان تصريح كرد :مأموران انتظامي موفق
شدند با اقدامات فني و تخصصي هر  5نفر را دستگير كنند.
سردار ملكزاده با بيان اينكه هر  5نفر براي انجام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضایي شــدند ،گفت :در بازرســي از منزل متهم اصلي پرونده كه
مســئول امور مالي و حسابداري ميباشــد  33ميليارد ريال فاكتور و اسناد
جعلي ،فرار مالياتي و  39عدد مهر جعلی كشف شده است.

كشف بيش از  10كيلو ترياك در شيراز

فرمانده انتظامي شيراز از كشف  10كيلو و  800گرم ترياك و دستگيري
 3نفر در بولوار طالئيه اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:
مأموران انتظامي كالنتري  31جنت شــيراز بــا اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند فردي مقــداري ترياك در منزل خود در بولــوار طالئيه اين
شهرســتان دپو كرده است كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند.
وي بــا بيان اينكه ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام شــدند ،گفت :در بازرســي از آن منزل  10كيلــو و  800گرم ترياك
كشف شد.
فرمانده انتظامي شيراز با بيان اينكه در اين خصوص  3نفر دستگير شدند،
افزود :متهمان بــراي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــدند.

کشف هزاران نمونه عقرب از یک خانه در آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از کشف  12هزار نمونه عقرب غيرمجاز
در بازرسي از یک منزل مسکونی خبر داد.
سرهنگ سیدابوالفضل مســعودی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :ماموران انتظامي آباده بــا اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند فردي در يكي از محالت اين شهرستان در منزل خود اقدام
به نگهداري و پرورش غیر مجاز عقرب ميكند كه بررســي موضوع را در
دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل
مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن منزل موفق شدند  12هزار نمونه عقرب
فاقد مجوز را كشف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان آباده با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر
دستگير و تحويل مراجع قضایي شد ،گفت :عقربهاي كشف شده تحویل
اداره محیط زیست شد.
ســرهنگ مســعودي تاکید کرد :پرورش و نگهداری عقرب در منازل
مســکونی و در بافت شهری و روستایی با توجه به خطرات جانی که برای
مردم دارد ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود.

ترفند كالهبردار با هوشياري پليس لو رفت

رئیس پلیس فتا استان از شناســایی و دستگیری شخصی که از طریق
اپلیکیشــن رسیدســاز جعلی اقدام به کالهبرداری از شــهروندان میکرد
خبر داد.
سرهنگ حشــمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مردي میانسال به پلیس فتا مراجعه و مدعی شد قصد فروش
یک عدد باند صوتی در یکی از ســایتهای واســطهگر داشــتم كه مورد
کالهبرداری اینترنتی قرار گرفتم كه رســیدگی به این موضوع در دســتور
کار كارشناسان قرار گرفت.
وی افــزود :شــاكي در بازجويي اوليه عنوان داشــت خریــدار با ارائه
یک رسید بانکی در موبایلش ادعا كرد كه وجه را به حساب من واریز كرده
است و در نهایت کاالی مورد نظر را دریافت ولی پس از گذشت چند ساعت
متوجه شدم که پولی به حسابم واريز نشده است.
رئیس پلیس فتا استان ادامه داد :كارشناسان با اقدامات فنی و شگردهای
خاص پلیسی موفق شدند این مجرم سایبری را شناسايي و ضمن هماهنگی
با مقام قضایی وي را در مخفيگاهش دستگیر كنند.
ســرهنگ ســليماني گفت :متهم در بازجويي اوليه ضمن اقرار به جرم
خود عنوان داشــت از  4نفر ديگر به همين شــيوه مبلغ  210ميليون ريال
كالهبرداري كردهام.
اين مقام ســايبري با بیان اینکه شــهروندان میبایست سامانه پیامکی
حســابهای بانکی خود را همواره فعال تا با دریافت پیامک از طرف بانک
مربوطه از انجام عملیات بانکــی مورد نظر اطمینان حاصل کنند ،از عموم
مردم خواست در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریع ًا
از طریق وبســایت پلیس فتا به نشــانی www.cyberpolice.ir
(بخش ارتباطات مردمی) و یا با شماره  096380با ما در ارتباط باشند.

کشف  12كيلو ترياك از پژو 405

جانشــین فرمانده انتظامي الرستان از توقیف یک سواري پژو و کشف
 12کیلو ترياك در بازرسي از آن خبر داد.
سرهنگ ناصرحیدری در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :در راستاي تشــديد اقدامات انتظامي و برخورد قاطع با قاچاقچيان
مــواد مخدر ،مامــوران انتظامي الرســتان هنگام نظارت بــر محورهاي
مواصالتي منتهي به اين شهرســتان به یک سواری  405مشکوک شدند و
آن را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افزود :ماموران انتظامی در بازرسی از اين خودرو  12كيلو مواد مخدر
از نوع تریاک که در قســمت موتور به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود
کشف كردند و در این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

جمع آوری ماینرها از منازل مسکونی در داراب

فرمانده انتظامی شهرســتان داراب از کشف  26دستگاه ماینر غیر مجاز
به ارزش  5میلیارد و  200میلیون ریال خبر داد.

ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :مأموران انتظامی بخش جنت این فرماندهی پس از اطالع از
نگهداری دســتگاههای استخراج ارز دیجیتال در  7منزل مسکونی ،بررسي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي تصریــح کرد :ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي به
محلهاي از قبل شناســايي شــده اعزام و در بازرسي از آن مكانها موفق
شدند  26دستگاه ماینر قاچاق و غیر مجاز را کشف كنند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان داراب با بیان اینکه کارشناســان ارزش
تجهیزات كشــف شــده را  5ميليارد و  200میلیون ریال برآورد کرده اند،
بيــان كرد :در اين خصوص  7نفر براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شدند.

کشف کاالی قاچاق یک ميلياردي در سپیدان

فرمانده انتظامي ســپیدان از كشف کاالی قاچاق به ارزش يك ميليارد
ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد فداکار در گفتو گو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
افزود :مأموران انتظامی سپیدان هنگام گشت زني در محورهاي مواصالتي
به  2دســتگاه پراید بار مظنون شــدند و خودروها را جهت بررســي بيشتر
متوقف كردند.
وي ادامــه داد :در بازرســي از ايــن خودروها یک دســتگاه یخچال و
 4دستگاه ماشین لباسشویی كه فاقد مدارك قانوني و گمركي بود ،كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان سپیدان با بيان اينكه در اين خصوص  2نفر
دســتگير و تحويل مراجع قضایي شــدند ،گفت :ارزش اين محموله قاچاق
برابر نظر كارشناسان یک ميليارد ريال برآورد شده است.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشــف انــواع کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد
ریال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ عظیماله کرمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر اظهار داشت :ماموران انتظامي کالنتری  11حین گشت زنی
در محورهاي مواصالتي به یک دســتگاه کامیون مشکوک شدند و آن را
براي بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افزود :در بازرســی از اين کامیون  20دســتگاه دوچرخه 2 ،دستگاه
ماشین لباسشویی و ظرفشویی و  2حلقه الستیک خارجي قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی مهر با اشــاره به اینکه در این رابطه يك نفر دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شد ،گفت :کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را
 2میلیارد ریال برآورد کردند.

دستگیری سارق قطعات خودرو با  21فقره سرقت

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شناسایی و دستگیری سارق قطعات خودرو
و کشف  21فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی وقوع چند فقره ســرقت قطعات خودرو در ســطح شهرســتان
فیروزآباد ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پليس قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پلیس آگاهی بــا انجام كارهاي اطالعاتي و تالش
شبانه روزي ،موفق به شناسایی یک نفر سارق شدند و پس از هماهنگی با
مقام قضایی در یک عملیات ضربتی وي را در مخفيگاهش دستگیر كردند.
فرمانده انتظامی فیروزآباد در ادامه افزود :در بازجویی های به عمل آمده
از متهم 21 ،فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو کشف شد.

تعطیلی یک تاالر عروسی در فسا

ایســنا :معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی فســا گفت :بازرسان
بهداشت ،یک تاالر در این شهرستان را به دلیل توجه نکردن به هشدارهای
بهداشتی در زمینه مبارزه با کرونا ،تعطیل کردند.
جالل کریمی عنوان کرد :در شــبهای اخیر با رفتار بســیار عجیب و
خطر آفرین متصدیان این تاالر مواجه شــدیم که عالوه بر رعایت نکردن
دستورالعملهای بهداشــتی ،در یک اقدام غیر قانونی با تحریک صاحبان
مجلــس فک پلمب غیر قانونــی و اقدام به برگزاری عروســی با بدترین
شرایط کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا ،او
افزود :این تاالر با این عملکرد مصداق تهدید علیه بهداشــت عمومی است
که به شدت با چنین افرادی برخورد خواهد شد و پرونده آنان در اسرع وقت
به مقامات قضایی ارجاع خواهد شد.
کریمــی بیان کرد :نظارت بر اصناف خصوص ًا مراکز پر جمعیت میتواند
باعث نشر بیماری شود و گاه عملکرد بعضی از اصناف در گسترش بیماری
به شدت مردم را با خطر مواجه میسازد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :شرایط کنونی کرونا و
توفان تغییرات رفتار این پدیده جز با سیاست گذاری علمی و هماهنگیهای
بین بخشی مهار نخواهد شد و از سوی دیگر به همت و رعایت شهروندان
گرامی گره خورده است و الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
کریمی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده چنین تخلفاتی ،موارد
را به مرکز بهداشــت و یا از طریقه ســامانه  ١٩٠به دانشگاه علوم پزشکی
فسا اطالع دهند.

دستگیری قاتل دو خواهر در سنندج

ایســنا :رئیس پلیس آگاهی استان از دســتگیری مردی که در جریان
یک درگیری خانوادگی با اسلحه گرم مرتکب قتل همسر و خواهر همسرش
در محله حاجی آباد شهرستان سنندج شده بود ،خبر داد.
سرهنگ عبدا ...فاتحی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :شامگاه سوم مرداد
ماه مردی  ۴۴ســاله در جریان یک درگیری خانوادگی در محله حاجی آباد
همسر و خواهر همسرش را با اسلحه گرم به قتل رساند و از محل متواری شد.
وی افــزود :بــا حضور عوامل انتظامی و پلیــس آگاهی در محل حادثه،
تحقیقات در خصوص دستگیری فرد قاتل آغاز شد.
سرهنگ فاتحی بیان کرد :با توجه به انتشار فیلم صحنه قتل در فضای
مجازی و جریحه دار شــدن احساســات عمومی ،مأمــوران در تحقیقات
تخصصی و با بهره گیری از روش های خاص پلیسی؛ محل اخفتای متهم
را که دائما در حال جابه جایی در استان های مجاور بود ،کشف کردند.
این مقام انتظامی اعالم کرد :مأموران پلیس آگاهی اســتان کردســتان
با همکاری و پشــتیبانی مأموران انتظامی شهرســتان دهگالن و قروه در
عملیات ضربتی و غافلگیرانه ،متهم را در یکی از روســتاهای شهرســتان
دهگالن در نخستین ساعات بامداد جمعه  ۸مردادماه دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان کردســتان خاطرنشــان کرد :در تحقیقات
به عمل آمــده علت و انگیزه قتل همســر و خواهر همســر را اختالفات
خانوادگی اعالم کرد.

اقتصاد
یکشنبه  10مرداد    1400

بیش از  ۷۰درصد تسهیالت بانکی
صرف تامین سرمایه در گردش شد

در دو ماهه نخســت امســال مجموعا بیش از  ۲۷۴هزار
میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانکها و موسسات اعتباری
به بخشهای کشــاورزی،صنعت-معدن ،مسکن-ساختمان،
بازرگانــی ،خدمــات و بخشهای متفرقه پرداخت شــده که
 ۷۳.۷درصد معادل  ۲۰۱هزار میلیارد از این مبلغ صرف تامین
ســرمایه در گردش در بخشهای مختلف شده که بیشترین
سهم از این تسهیالت را نیز به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا ،طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی
وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) بخش صنعت-معدن
در ایــن مدت  ۸۶هــزار و  ۸۵۰میلیارد تومان تســهیالت از
بانکها و موسســات اعتباری دریافت کردند که  ۷۹.۸درصد
معادل  ۶۹هزار و  ۳۵۰میلیارد تومان از آن به تامین ســرمایه
در گردش تخصیص داده شده است.
بخش بازرگانی نیز در دو ماهه نخســت امسال  ۲۶هزار و
 ۲۳۰میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده که  ۶۱.۵درصد از
آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
در بخش خدمات و کشــاورزی نیز در این مدت به ترتیب
 ۹۰هزار و  ۹۲۰میلیارد تومان و  ۱۰هزار و  ۱۹۰میلیارد تومان
به تامین ســرمایه در گردش تخصیص داده شده است که به
ترتیب  ۷۶.۶و  ۷۳.۴درصد از تســهیالت داده شــده به این
بخشها را شامل میشود.
در بخــش مســکن نیز حــدود  ۵۰۰۰میلیــارد تومان از
تســهیالت بانکی به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده
شده که این مبلغ معادل  ۴۲.۶درصد از کل تسهیالت  ۱۱هزار
و  ۸۴۰میلیارد تومانی است که به این بخش پرداخت شده است.
در ایــن میان ســهم "ایجاد"" ،توســعه" و "خرید کاالی
شــخصی" از کل تســهیالت پرداخت شــده به بخشهای
مختلف به ترتیب  ۶.۹ ،۱۰.۳و  ۴.۸درصد است.
همچنین بخش "تعمیر" و "خرید مســکن " که هر کدام
 ۱.۱درصد از تسهیالت بانکی را دریافت کرده ،کمترین سهم
از این تسهیالت را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا ،در ســالهای اخیر بارها اعالم شــده
که کمبود ســرمایه در گردش یکی از مهمترین مشــکالت
واحدهای تولیدی است.

روسیه و چین به دنبال کاهش وابستگی
به دالر

سفیر چین در روسیه از تالش دو کشور برای حذف دالر
از مناسبات دوجانبه تا حد امکان خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از راشــاتودی ،سفیر چین در
روسیه با اشاره به افزایش ســهم یوان از مبادالت تجاری
با روســیه گفت :در پاسخ به سیاست های تحریمی آمریکا،
کشورها در تالش برای فاصله گرفتن از دالر هستند .سهم
یوان از تجارت با روســیه در سال  ۲۰۱۴معادل  ۳.۱درصد
بود که این رقم در ســال  ۲۰۲۰بــه  ۱۷.۵درصد افزایش
پیدا کرد.
به گفته ژانگ هانویی ،روســیه به تدریج در حال کاهش
وابستگی به دالر است و چین نیز تالش دارد در مناسبات دوجانبه
خود با این کاهش ،ســهم دالر را تا حد امکان کاهش دهد.
وی همچنیــن افزود که مقبولیــت یوان در بین مقامات،
کســب و کارها و ســرمایه گــذاران روســی افزایش پیدا
کرده است.
پیشــتر و پس از آن که مســکو و پکــن توافق کردند
ســهم ارزهای ملی در مبادالت تجــاری دوجانبه را به ۵۰
درصد افزایش دهند ،آندری دنیســوف -ســفیر روســیه
در چیــن از افزایــش ســهم روبل و یــوان از مبادالت به
 ۲۵درصــد خبر داد که این رقم بســیار بیشــتر از رقم دو
درصدی هفت ســال قبل اســت .به گفته دنیسوف ،روند
اســتفاده از ارزهــای ملــی در تبادالت با چیــن به آرامی
رو بــه افزایش اســت و با وجــود چالــش برانگیز بودن
تجارت با اســتفاده از ارزهای ملی ،شرایط ژیوپلتیکی این
مساله را الزامی ساخته است.
سفیر چین در روســیه در بخش دیگری از سخنانش با
بیان اینکه چین و روســیه به اســتفاده از روبل و یوان در
مناســبات خود مجبور شده اند ،افزود :نه تنها چین و روسیه
که خیلی از کشــورهای دیگر خواهان کاهش وابستگی به
دالر را دارند چرا کــه آمریکا از دالر نه به عنوان یک ابزار
مالی که یک اهرم فشار استفاده می کند.
چین اصلی ترین شریک تجاری روسیه است و در سال
 ۲۰۱۹حجم مبادالت دو طرف به  ۱۰۰میلیارد دالر رســید
که طبق توافق طرفین قرار است این رقم تا سال  ۲۰۲۴به
 ۲۰۰میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
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رییس اتحادیه امالک:

تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است

رییــس اتحادیه مشــاوران امالک بــا بیان اینکه
تفکیک وزارت راه و شهرســازی به نفع مردم اســت
گفت :برخی مســئوالن فعلی حوزه مســکن تالش
میکنند در دولت آینده هم حضور داشــته باشند ،در
حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه مسکن ندارند
و طی سالهای گذشته ضعف خود را با واژهسازیهایی
مثل مافیا و ســاطین مسکن پنهان کردند؛ به عنوان
کسی که بیش از  ۵۰سال در بازار مسکن حضور دارم
و  ۲۰سال رییس اتحادیه امالک بودهام میگویم که
چیزی به عنوان مافیا و سلطان در این بخش ندیدم.
مصطفیقلــی خســروی در گفت و گو با ایســنا
اظهارکرد :مهمترین عامل به هــم ریختن تعادل در
بازار مســکن ،عدم تناســب عرضه و تقاضا است .ما
در کشــور حدود پنج میلیون کســری مسکن داریم
و دولت های قبلی نتوانســتهاند ایــن کمبود را جبران
کنند .این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کالن،
چند ســال یک بــار منجر به جهش قیمتــی در بازار
مسکن شده و برخی مسئوالن هم به جای ریشهیابی
علت ،تالش میکنند با معلول برخورد کنند .حاال هم
به نظر میرسد برخی مســئوالن فعلی که کمکی به
عرضه مسکن نکردند تالش دارند در دولت آینده باقی
بمانند که از اینجــا میگویم با یک خداحافظی ،همه
را خوشحال کنید!
بانک ها و ارگان هــا از عوامل تورمزا در
بازار مسکن هستند
وی افزود :عباراتی مثل مافیا ،ســلطان ،سالطین
و غیــره در بازار مســکن در واقع نوعی واژهســازی
برای پنهان کردن عملکرد اســت .من حدود  ۵۰سال
اســت که به عنوان مشــاور امالک در بازار مسکن
حضور دارم ۲۷ .ســال عضو اتحادیه هستم و نزدیک
 ۲۰سال رییس اتحادیه بودهام .به ضرس قاطع عرض
میکنم مافیا و سلطان در این بازار ندیدم .البته ساخت
و ســازهای انبوه در اختیار بانک ها و برخی ارگان ها
است که بعضا آمارهای تورمزا ارایه میدهند .یعنی اگر
قرار اســت مقصری را پیدا کنیم باید در دستگاههای
دولتی دنبالش بگردیم.
خسروی با بیان اینکه هیچ حوزهای اعم از مصالح
ساختمانی ،سیاستگذاری ،عرضه مسکن ،ساخت و ساز
و نرخگذاری در اختیار مشــاوران امــاک قرار ندارد
گفت :برخی آقایان به جای اینکه از صنف ما به عنوان
داللتکنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت
کمــک میکنند ،دفاع کنند در هیــات دولت رفتند و
گفتند علت رشد قیمت مســکن ،کمیسیون مشاوران
امالک است .بعد ،نرخ حقالزحمه همکاران ما راکه نیم

درصد بود را به  ۲۵صدم درصد ،آن هم در یک بازاری
کــه در رکود قرار دارد کاهش دادند .نتیجه این شــد
که بســیاری از مشاوران به مشــاغل کاذب ،رانندگی
تاکسیهای اینترنتی و دستفروشی رو آوردند .آیا واقعا
کســی از بیکار شــدن همکاران ما و به هم ریختن
معیشت زن و بچه آنها خوشحال است؟
رییس اتحادیه مشــاوران امالک ،تفکیک وزارت
راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و
گفت :تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه
قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد
و موجب شــد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل
قرار گیرد .خوشــحالم که مجلس یازدهم به مســاله
انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.
ساختار کمیسیون های نظارت باید تغییر کند
خسروی همچنین با انتقاد از ساختار کمیسیون های
نظارت وزارت صمت گفت :با عوض شــدن دولت ها
و تغییــر وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت ،اعضای
کمیســیون های نظارت صمت هم تغییر میکنند اما
کارگزاران اصلی که در واقع به تعیین سیاســت های
اصلی میپردازند سر جای خودشان هستند .کمیسیون
نظارت نقش قــوه قضاییه اصنــاف را دارد که برای
تقویــت آن باید ســاختارش تغییر کنــد .مجلس هم
میگوید کمیســیون نظارت باالتریــن تصمیمگیرنده
در صنــوف و اتحادیهها و اتاق ها اســت ،اما میبینیم
که بعضا به تخلفات اصناف رســیدگی نمیشود و این
مســاله تبعات سنگینی را برای تمامی اعضای صنوف
در پی دارد.
قیمت مسکن در تیرماه کاهشی بود
وی درباره وضعیت بازار مســکن در تیرماه ۱۴۰۰
اظهار کرد :بحمدا ...قیمت ها روند کاهشی داشته و بازار

از ثبات برخوردار است .البته شاهد افت شدید معامالت
هستیم که برای اقتصاد کشور خوب نیست .امیدواریم
با آمدن دولت آقای رئیســی بخش ســاخت و ســاز
رونق بگیرد و مردم بتوانند خانه در اســتطاعت خود را
خریداری کنند .این باعث می شــود تا بخش مسکن
به عنوان یک حوزه پیشــران رونق بگیرد و اشــتغال
افزایش پیدا کند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک ،ورود وزارت دفاع
به بحث صنعتیسازی بخش ساختمان را قابل تقدیر
دانســت و گفت :ما حدود پنج میلیون کسری مسکن
داریم که باید در پنج ســال جبران شــود .شنیدم که
وزارت دفاع اعالم کرده میتواند فرآیند ساختوســاز
را به یک پنجم برســاند و یک ســاختمان  ۱۲طبقه
در شش ماه ساخته میشــود .اگر این اتفاق رخ دهد
جبران کسری مســکن در یک یا دو سال قابل انجام
اســت .همچنین واحدها با قیمت تمام شده به دست
متقاضیان میرســد که مردم میتوانند با تســهیالت
مناسب صاحب مسکن شوند.
خســروی با اشاره به شناســایی  ۱.۳میلیون خانه
خالی از سکنه تصریح کرد :اوال باید ببینیم این خانهها
مربوط به اشــخاص حقیقی است یا حقوقی .اشخاص
حقیقی که لزومی ندارد خانه را خالی نگه دارند .یا می
فروشند یا اجاره میدهند .عمده این واحدها در اختیار
دســتگاههای دولتی و بانک ها اســت .ثانیا این تعداد
واحد حدود  ۴.۵درصد کل مســکن کشور را تشکیل
میدهــد که بــرای جابهجایی الزم اســت و در همه
کشــورهای دنیا هم بین  ۵تا  ۸درصد واحدها را خالی
نگه میدارند .بنابراین معتقد نیستم که ورود این تعداد
خانه خالی به بازار مصــرف بتواند تحولی در کاهش
قیمت ها داشته باشد.

قیمت باالی بلیت هواپیما و جلسهای که برگزار نمیشود!
در شــرایطی که بیش از یک ماه از گرانفروشــی
بلیــت هواپیما از ســوی ایرالینها میگــذرد ،بارها
و بارها جلســه شــورای عالی هواپیمایی کشــوری
به تعویق افتاده و مشــخص نیســت چرا تکلیف این
افزایش قیمت روشن نمیشود؟
به گــزارش ایســنا ،شــرکتهای هواپیمایی از
ابتدای تیر ماه ســال جاری بدون داشــتن مصوبهای
اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مســیرهای
داخلی تا حدود  ۳۰درصد کردند و تا کنون توضیحی
بابت این افزایش قیمت نیز ندادهاند .از ســوی دیگر
با وجود اظهارات و هشــدارهای مســئوالن وزارت
راهوشهرســازی و ســازمان هواپیمایــی کشــوری،
تا کنون هیــچ برخوردی با شــرکتهای هواپیمایی
نشــده و قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب سابقش
نیز برنگشت.
اتفاق دیگری که رخ داد اینکه از همان هفتههای
نخست این افزایش قیمت ،به گفته مسئوالن سازمان
هواپیمایی کشوری قرار است به زودی جلسه شورای
عالی هواپیمایی کشوری برگزار و تکلیف قیمت بلیت
هواپیما روشن شــود اما هر روز به روزی دیگر و هر
هفته به هفته دیگر موکول شــد و تا کنون هیچ کدام

از مســئوالن دلیل به تعویق افتادن جلســات متعدد
هماهنگ شده شــورای عالی هواپیمایی کشوری را
توضیح ندادهاند.
آخرین بار قرار بود چهارشــنبه هفته گذشــته این
جلسه برگزار شود اما دوباره به تعویق افتاد.
محمد حســن ذیبخش  -ســخنگوی ســازمان
هواپیمایی کشــوری  -در این باره به ایسنا گفته بود:
روز چهارشــنبه (ششم مرداد ماه) جلسه شواری عالی
هواپیمایی کشــوری با حضور وزیر راه و شهرسازی
و نمایندگان شــرکتهای هواپیمایی برگزار و درباره
قیمت بلیت هواپیما تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود :در جلسه امروز مقرر شده تا آنالیز قیمت

آگهی فراخوان مناقصه

نوبت دوم1400/5/11 :
نوبت اول1400/5/10 :
شــرکت سهامي آب منطقه اي فارس در نظر دارد " اجاره  22دستگاه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی شرکت و
آبرسانی شیراز" را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای طبق قانون برگزاري مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 )1موضوع مناقصه  :تامین  20دســتگاه مینی بوس و  2دســتگاه ون جهت ســرویس های ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و

آبرسانی شیراز
 )2مبلغ برآورد مناقصه  :حدود  12،200میلیون ریال
 )3دستگاه نظارت :اداره تدارکات و خدمات پشتیباني شرکت سهامی آب منطقه اي فارس
 )4محل انجام خدمات :شهر شیراز و خط آبرسانی شیراز از سد درودزن
 )5مدت انجام کار 12 :ماه شمسی می باشد.
 )6اعتبار پروژه :از محل اعتبارات جاری شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس تامین گردیده است.
 )7تنها شــرکت های دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس مجاز به شــرکت در مناقصه می باشند.
شرکتهای غیربومی که از سایر استان ها صالحیت اخذ نموده اند ملزم به ارائه معرفی نامه جهت انجام فعالیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان فارس می باشند.
 )8ارزیابی کیفی مناقصه به صورت ساده مطابق با بند (الف) ماده  11آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  12قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد.
 )9مبلغ ضمانتنامه شــرکت در فرایند ارجاع کار  613میلیون ریال مي باشــد که مي بایست مطابق ضوابط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در
قالب پاکت (الف) پیشنهاد مناقصه ارائه گردد.
 )10دریافت اســناد مناقصه از ساعت  10:00صبح روز یکشنبه مورخ  1400/05/10لغایت ســاعت  19:00روز پنجشنبه مورخ  1400/05/14صرفا" از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir :در ازای واریز مبلغ  500/000ریال امکان پذیر می باشد.
 )11آخرین مهلت بارگذاری نســخه الکترونیکی مدارک مناقصه در سامانه ســتاد و همچنین تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد به مناقصه
گزار (با رعایت موارد مندرج در اســناد مناقصه) ،ساعت  14:00روز دو شــنبه مورخ  1400/05/25می باشد .محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف)
پیشنهاد ،آدرس :شیراز ،بلوار ارم ،شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ،مدیریت قراردادها ،اتاق  362می¬باشد.
 )12جلســه مناقصه با حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است) ،در ساعت  10:00صبح روز
سه شنبه مورخ  1400/05/26در محل شرکت سهامی آب منطقه ای فارس برگزارخواهد شد.
 )13هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 )14در صورت ابهام در اســناد ،مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن  071-32250702تماس
حاصل نمایند.
 )15وب سایت جهت بازبیني آگهي فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRو  WWW.FRRW.IRو  IETS.MPORG.IRمي باشد.
شناسه آگهی1171650 :

مديريت قراردادهاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس

از سوی ایرالینهای داخلی ارائه شود و در این جلسه
مورد بررسی قرار گیرد .سپس هزینههای مورد ادعای
شرکتهای هواپیمایی و درخواستهای آنها ارزیابی
شــود و آنها بتواننــد از دالیل افزایــش قیمتی که
دادهاند ،دفاع کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره تعیین
تکلیف ایرالینهایی که قیمت بلیت هواپیما را بدون
داشــتن مجوز افزایش دادند ،تصریح کرد :با آنهایی
که نــرخ بلیت هواپیمــا را باال بردنــد قطعا برخورد
خواهد شــد و ایرالینها همچنین بایــد مابهالتفاوت
این قیمتها را با نرخ مصوب ســال گذشته ،به مردم
بازگردانند.
این اظهارات در حالی مطرح شــده که مجدادا این
جلسه لغو شد اما تاکنون کسی در این باره توضیحی
نداده که چرا دوباره بــه تعویق افتاد و مردم منتظرند
تا ببینند جلسه شــورای عالی هواپیمایی کی برگزار
خواهد شــد و آیا ســناریوی تکراری ســال گذشته
که باعــث افزایش قیمت بلیــت هواپیما در آبان ماه
سال  ۱۳۹۹شــد ،تکرار میشود یا آنکه با این رفتار
ایرالینها برخورد قانونی شــده و قیمتهای افزایش
یافته به نرخ سابق باز خواهد گشت؟

آگهي تجديد مناقصه
تاریخ نوبت اول 1400-05-10
تاریخ نوبت دوم1400-05-17 :
شــهرداري اقلیــد در نظر دارد نســبت به
واگذاري عملیات حفظ و نگهداري فضاي ســبز
سطح شــهر و پارکهاي شــهري به مدت یک سال به صورت
مدیریــت پیمان از طریق مناقصه عمومــي اقدام نماید؛ لذا
از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط که داراي مجوز از اداره کل
تعاون  ،کار و امور اجتماعي و همچنین صالحیت هاي الزم دیگر
از ادارات ذي ربط مي باشــند ،دعوت به عمل مي آید جهت
دریافت اســناد مناقصه و تحویل پیشنهادها حداکثر تا  10روز
پس از چاپ آگهي نوبت دوم به شهرداري اقلید مراجعه و یا از
طریق تلفنهاي 44552104تماس حاصل فرمایند.
شرايط مناقصه:
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
به پیشــنهادهایي که فاقد ســپرده باشــد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
ارائه سپرده شــرکت در مناقصه به میزان پنج درصد مبلغ
برآورد (طبق اسناد مناقصه )شهرداري به صورت واریز نقدي
به حساب سپرده شهرداري و یا ارائه ضمانت نامه بانکي
ســپرده نفرات اول تا ســوم در صورت انصــراف از انعقاد
قرارداد ضبط خواهد شد.
ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج
مي باشد.
شناسه آگهی1170797 :

نحوه محاسبه قبوض برق چگونه است؟
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ســخنگوی صنعت برق کشور با اشــاره به میزان مصرف مشترکان خانگی
گفت :یک الگو برای ناطق عادی در فصل تابســتان تعریف شده که بر اساس
آن میزان مصرف حدود  ۳۰۰کیلوات ســاعت است و نباید ماهیانه از این عدد
بیشتر شود ،در صورتی که مصرف مشترک از این میزان افزایش یابد ،پرمصرف
تلقی می شوند و  ۱۶درصد تعرفه آن ها افزایش می یابد.
به گزارش ایســنا ،مصطفی رجبی مشــهدی بــا بیان اینکه آن دســته از
مشــترکانی که بیش از دو برابر الگو یعنی  ۶۰۰کیلووات ساعت در ماه مصرف
دارند میزان برق مازادی را که مصرف می کنند ،به طور متوسط نرخ خرید برق
از نیروگاههای تجدیدپذیر محاســبه می شود ،یعنی بهای برق این مشترکان به
ازای هر کیلووات ساعت  ۸۰۰تومان است.
وی افزود :این دسته از مشــترکان بدانند که باید در این دوره صورتحساب
بیشتری را نسبت به دوره های قبل پرداخت کنند ،شاید برخی نیز توانایی مالی
نیز داشته باشند ،با این حال برای همراهی با مردم و تامین برق همه مشترکان
از آنها در خواست کردیم که مدیریت مصرف و همکاری الزم را داشته باشند تا
بتوانیم از این دوره که صنعت برق با ناترازی تولید و مصرف مواجه است عبور کنیم.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه در هفته گذشته برق بیش از  ۲۰۰دستگاه
دولتی و اجرایی را که به اخطارهای قبلی شــرکت های توزیع کم توجهی کرده
بودند را قطع کردیم ،گفت :قطعا این اقدام ادامه نخواهد داشــت ،به دلیل اینکه
این دستگاهها موظف و مکلف می شوند که چارچوبهای تعیین شده را رعایت
کننــد ما نیز پایش خواهیم کرد و امیدواریــم در روزهای آینده خبرهای خوبی
داشته باشیم که دستگاههای اجرایی رعایت کرده اند.
رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه به طور خاص نمــی توان گفت که کدام
دستگاهها پر مصرف هســتند اما تمام دستگاهها به طور روزانه رصد می شوند
و تاکنون از همه مجموعهها نهادهای عمومی ،بانکها ،ادارات و دســتگاههای
ملی مواردی در این حوزه وجود داشته است ،اظهار کرد :مسوول دستگاه وظیفه
پایش این موارد را برعهده دارد.
به گفته وی بر اســاس مصوبه دولت باید  ۵۰درصد مصرف برق این دسته
از مشترکان نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه
ســاعات کار تغییر پیدا کرده می توانند دستگاههای سرمایشی را دیرتر روشن و
رعایت مصرف کنند ،گفت :در این حوزه توفیق زیادی نداشتیم و تنها حدود  ۳۰تا
 ۴۰درصدی مدیریت مصرف در این حوزه صورت گرفته که الزم اســت بیشتر
مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته سخنگوی صنعت برق همانطور که کارشناس هواشناسی اعالم کرد
ما روند تدریجی افزایش دما را پیش رو داریم و روزهای ســه شنبه ،چهارشنبه
و پنجشنبه روزهای گرمی در کل کشور هستند و استمرار مدیریت مصرفی که
مردم دارند می تواند کمک بسیاری در گذر از این دوره داشته باشد.

هر شخص میتواند مالک چند سیمکارت باشد؟

در حالی که هر شــخص حقیقی میتواند در مجمــوع از تمامی اپراتورهای
تلفن همراه ،حداکثر تعداد  ۱۰ســیمکارت فعال به نام خود داشــته باشد ،برای
آگاهی از تعداد سیمکارتهایی که در هر اپراتور به نامش ثبت شده ،میتواند به
سایت رگوالتوری مراجعه کند.
به گزارش ایســنا ،ســیمکارت دائمی یا اعتباری تلفن همــراه را میتوان
بهصورت حضوری از طریق نمایندگیهای خدمات اپراتورها و دفاتر پیشــخوان
خدمات دولــت و یا به صورت غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشــگاههای
مجازی اپراتورها تهیه کرد .ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم
کرد که در زمان خرید ســیمکارت جدید ،فعالسازی سیمکارت خریداری شده
تنها از طریق ارســال رمز یکبار مصرف ( )OTPبه یکی از سیمکارتهای از
قبل خریداریشده و قابل دسترسی مشترک امکانپذیر است.
برای متقاضیان ســیمکارت اولی ،متقاضی میتواند یک شماره معرف را به
متصــدی ثبتنام اعــام و پس از دریافت پیامک رمز یکبار مصرف از ســوی
معرف و درج در ســامانه اپراتور برای خرید و فعالسازی سیمکارت اقدام کند.
ســیمکارت فعال ،سیمکارتی است که مشــترک ،در شبکه تلفن همراه ،امکان
دریافت خدمات را داشــته و همچنین با توجه به مصوبات کمیسیون و یا سایر
مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.
براساس مقررات هر شخص حقیقی میتواند در مجموع از تمامی اپراتورهای
تلفن همراه ،حداکثر تعداد  ۱۰ســیمکارت فعال به نام خود داشــته باشد .اتباع
غیرایرانی با داشتن مدارک هویتی معتبر شامل گذرنامه ،کارت پناهندگی ،کارت
اقامت (آمایش) ،کارت هویت و کارت سبز میتوانند بهصورت همزمان حداکثر
سه سیمکارت فعال از مجموع تمامی اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته
باشــند .اشخاص حقوقی مانند شرکتها برای تعداد سیمکارتهای فعال به نام
خودشان محدودیتی ندارند.
اشخاص حقیقی میتوانند از طریق سیمکارتی که به نام خودشان ثبت شده ،با
ارسال کد ملی به سرشماره  ۳۰۰۰۱۵۰یا مراجعه به سایت رگوالتوری به آدرس
 ،www.cra.irمنوی حقوق کاربران ،گزینه استعالم سرویسهای مشترکین،
از تعداد ســیمکارتهایی که در هر اپراتور به نام آنها ثبت شــده مطلع شوند و
یا اینکه از طریق اپلیکیشــن مدیریت حساب هر اپراتور (رایتل من ،همراه من،
ایرانســل من) از تمامی سیمکارتهای به نام خود در همان اپراتور مطلع شوند.
تمامی مسوولیتهای استفاده از سیمکارت ،حتی اگر کسی به غیر از مالک از
آن استفاده کند ،بهعهده مالک آن است .همچنین ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی
یا تبلیغات پیامکی با ســیمکارت شــخصی ممنوع است و استفاده از سیمکارت
شــخصی برای تبلیغات ،باعث مسدود شدن ســرویس ارسال پیامک و قطعی
سیمکارت میشود.

آگهی دعوت
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت مهندسین
مشاور ســیار ارتباط بشماره ثبت  3535دعوت بعمل
می آید جهت شــرکت در جلسه مجمع عمومی عادی
ســالیانه که در تاریخ  1400/05/25راس ساعت  8صبح
در محل شرکت تشکیل میگردد حضور بعمل رسانند.
دستور جلســه :انتخاب مدیران  -انتخــاب بازرسین و
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهــت درج آگهی های
شرکت
از طرف هیات مديره
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای محمدعلی غیبی احدی از ورثه مرحومان ربابه
شــاکر و علی اکبر غیبی با تسلیم چهار برگ استشهادیه محلی مدعی
اســت که تعداد دو جلد ســند مالکیت مربوط به موازی دو دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب خانه (موازی یک دانگ مشاع سهمی رباب
شاکر و موازی یک دانگ مشاع ســهمی علی اکبر غیبی) تحت پالک
 2610/1اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل ثبت شماره
 521صفحه  391و  385دفتر  5امالک به نام نامبردگان ثبت و ســند
مالکیت صادر و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده اســت.
مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /801م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
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حریفان احتمالی برادران گرایی بر روی تشک کشتی المپیک توکیو
ایرنا :نخســتین بار اســت که در تاریخ المپیک در
رشــته کشــتی فرنگی از ایران  ۲برادر بــه نام های
محمدرضا و محمدعلی گرایی همزمان به روی تشک
مبارزه میروند که میتوانند تاریخ ســاز شوند ،هر چند
حریفان سختی دارند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمدرضا در وزن  ۶۷کیلو گرم
و محمدعلی در وزن  ۷۷با حریفان خود دسته و پنجه
نــرم خواهند کرد ،آنها می خواهند با کســب مدال در
المپیک نــام خود را در تاریخ این رشــته ثبت کنند،
هر چند کشــتی گیران مطرحی هم وزن این دو برادر
شیرازی هستند.
همــه امیدهای کاروان اعزامــی ایران که تاکنون
دهمین روز این رقابت ها را پشــت سر می گذارد و به
جز کســب یک طال در رشته تیراندازی نتوانسته نتایج
قابل قبولی کســب کند ،به کشتی فرنگی و آزاد چشم
دوخته شده است ،همان رشته ای که همیشه مدال آور
بوده است.
انگیزه بــاالی محمدرضا برای کســب
پرافتخارترین مدال زندگی ورزشی
محمدرضا گرایی با داشــتن مدال طالی امیدهای
جهان ،برنز بازیهای آســیایی ،طالی قهرمانی آسیا
و برنــز دانشــجویان جهان قدرتمندانه برای کســب
ســهمیه المپیک توکیو در گزینشی آسیا شرکت کرد
و با شکســت قهرمان جهــان و المپیک از کرهجنوبی
خــود را به عنوان یکــی از مدعیان وزن  ۶۷کیلوگرم
معرفی کرد.
اما این کشتی گیر شیرازی در رده بندی ( رنکینگ)
اتحادیه جهانی کشــتی نتوانسته جایگاهی کسب کند،
اســماعیل بوررو مولینا از کوبا ،محمدابراهیم الســید
از مصــر ،آرتم ســورکوف از روســیه و ماته نمس از
صربســتان) چهار نفر برتر رده بندی هستند و احتمال
زیادی دارد که گرایی با اسماعیل بوررو کوبایی و آرتم
سورکوف روسی همگروه شود.
محمدرضا گرایی در جام باشگاههای کشتی فرنگی
ســال  ۲۰۱۷جهان با تیم سینا صنعت ایذه خوزستان
برابر آرتم ســورکوف که در ترکیــب تیم بیمه رازی
ایران قرار داشــت ،کشــتی گرفت اما مغلوب حریف
روســی شــد و این بهترین فرصت برای گرایی است
تا انتقام شکســت آن هم در آوردگاه مهم المپیک از
حریف روسی خود بگیرد.
یکی دیگر از مدعیان این وزن فرانکر استابلر آلمانی
است که ســابقه رویارویی با محمدرضا گرایی را ندارد

اما او در پیکارهای جهانی سال  ۲۰۱۷پاریس موفق به
شکست برادرش یعنی محمدعلی گرایی شد.
کشــتی گیران مدعی وزن  ۶۷کیلوگرم،
شانس مدال
اســماعیل بــوررو مولینــا از کوبا مــدال طالی
المپیک ریو  ۲ ،نشــان طال جهان و  ۶طالی قهرمانی
پانآمریکــن را در کارنامه دارد ،محمدابراهیم الســید
از مصــر  ۲طالی امیدهای جهــان ،طالی قهرمانی
بازیهای آفریقایــی و چهار طال و یک نقره قهرمانی
آفریقا دارد.
همچنین آرتم ســورکوف از روسیه نشان طال ،نقره
و  ۲برنز قهرمانی جهان ،طــای قهرمانی بازیهای
اروپا  ۲ ،طال و یــک برنز قهرمانی اروپا را در کارنامه
دارد و ماته نمس از صربســتان نیز نشان برنز جهان،
برنــز بازیهای اروپایی و طــای قهرمانی اروپا را به
همراه دارد و فرانک اســتابلر از آلمان هم ســه طال و
 ۲برنز قهرمانــی جهان ،یک برنز بازیهای اروپایی و
 ۲طال و یک برنز قهرمانی اروپا را در ویترین افتخارات
خود دارد.
سایر کشــتی گیران وزن  ۶۷کیلو گرم،
شاید شگفتی ساز شوند
همچنین فردریک جرهوس از دانمارک ،ســلیمان
نصــر از تونس ،بدالمالک مرابــت از الجزایر ،جولیان
آکود از کلمبیا ،الخاندرو سانچو از آمریکا ،راماز زویدزه
از گرجســتان چندیــن مدال جهانــی و اروپایی دارد،
بالینت کورپاســی از مجارســتان ،محمدرضا گرایی از

نتایج نمایندگان ایران
در روز هشتم بازیهای المپیک توکیو

در هشــتمین روز بازیهای المپیک توکیو ورزشکاران ایران در سه رشته مسابقه دادند که
دختران در تیراندازی و حسن تفتیان در دوومیدانی در مرحله مقدماتی متوقف شدند.
به گزارش ایســنا ،در هشــتمین روز از بازیهای المپیک توکیو  2020ورزشکاران ایرانی
در ســه رشته تیراندازی ،بسکتبال و دوومیدانی مســابقه دادند که تیم ملی بسکتبال ایران با
سه شکست متوالی از دور رقابت ها کنار رفت.
فاطمه کرم زاده و نجمه خدمتی در تیراندازی و حسن تفتیان در دوومیدانی در دور مقدماتی
متوقف شدند.
* بسکتبال:
تیم ملی بســکتبال ایران دیروز (شــنبه)  ۹مرداد  ،۱۴۰۰در آخرین بازی خود در بازیهای
المپیک  ۲۰۲۰توکیو به مصاف تیم ملی فرانسه رفت که با نتیجه  ۶۲ - ۷۹تن به شکست داد.
ملی پوشــان تیم ملی ایران با سه شکست متوالی ،به کار خود در المپیک پایان دادند .تیم
ملی ایران پیش از این با دو شکست مقابل تیمهای جمهوری چک با نتیجه  84 - 78و مقابل
آمریکا با حساب  120 - 66از صعود به دور بعد بازمانده بود.
در ایــن دیدار حامد حدادی بهترین بازیکن زمین شــد و صمد نیکخواه بهرامی از احتمال
خداحافظی اش خبر داد.
*تیراندازی:
نجمه خدمتی و فاطمه کــرم زاده دو ملی پوش تیراندازی ایران در مرحله مقدماتی تفنگ
 50متر ســه وضعیت زنان بودند که با قرارگیری در رده هجدهم و بیســت و دوم در مرحله
مقدماتی متوقف شــدند و به فینال نرســیدند .به این ترتیب کار این دو ورزشــکار در المپیک
توکیو به پایان رسید.
پیش از این نجمه خدمتی که اولین ایرانی بود که توانســت سهمیه المپیک توکیو را کسب
کند در میکس تفنگ بادی در کنار مهیار صداقت در رده پانزدهم ایستاده بود .فاطمه کرم زاده
نیز در تفنگ بادی در رده بیست و سوم قرار گرفته بود.
* دوومیدانی:
حسن تفتیان ،ســریعترین مرد ایران در گروه ششم مرحله مقدماتی دوی  100متر با ثبت
زمان  10.19ثانیه چهارم شد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.
او با نفر ســوم گروه خود که به نیمه نهایی رســید تنها دو صدم ثانیه فاصله داشــت .این
دونده در رتبه بندی نهایی و بین  59ورزشکاری که برایشان رکورد ثبت شده است ،در جایگاه
بیست و هشتم قرار گرفت.
در رقابتهای دوی  100متر  62دونده در هفت گروه حضور داشــتند که یک نفر مســابقه
خود را آغاز نکرد و دو نفر دیگر هم با انجام خطا از سوی داور اخراج شدند.

میرزازاده با  ۱۱کیلو کمتر مقابل غولهای کشتی جهان!

نماینده ســنگین وزن کشــتی فرنگی ایران بــا  ۱۱۹کیلوگــرم وزن در رقابت های وزن
 ۱۳۰کیلوگرم المپیک به میدان می رود.
به گزارش ایســنا ،امین میرزازاده نماینده ســنگین وزن کشتی فرنگی ایران از صبح امروز
(یکشنبه) مبارزه خود را در رقابت های المپیکتوکیو آغاز می کند.
میــرزازاده در شــرایطی به مصاف عنوان داران کشــتی جهان می رود کــه  ۱۱کیلوگرم
کمتــر از وزن قانونی دارد و با  ۱۱۹کیلوگرم وزن در رقابــت های وزن  ۱۳۰کیلوگرم مبارزه
خواهد کرد.
میــرزازاده در صورت پیــروزی در مبارزه نخســت مقابل کیم مین ســئوک کره ای ،در
یــک چهارم نهایی به مصاف میخان لوپز دارنده  ۳طــای المپیک و  ۵طالی جهان از کوبا
می رود .وزن معمول غول کوبایی حدود  ۱۳۶تا  ۱۳۸کیلوگرم است.
رضا کایالپ ،فرنگی کار عنوان دار ترک نیز در سمت گروه میرزازاده قرار دارد.
علیرضا نجاتی نماینده وزن  ۶۰کیلوگرم ایران نیز مشــکل خاصی برای ســر وزن رسیدن
ندارد و حدود  ۷۰۰گرم بیشتر از وزن قانونی دارد.

محمدعلــی گرایی از ایران نیز  ۲برنز قهرمانی جهان،
طالی بازیهای آســیایی ،یک برنز و  ۲نقره قهرمانی
آســیا ،طالی بازیهای داخل ســالن آسیا و نظامیان
جهان را در ویترین افتخارات خود دارد.
سایر کشتی گیران وزن  ۷۷کیلوگرم
گاســبای بردی مراتوف از ازبکستان ،دمیو ژادرایف
از قزاقســتان ،المجد مافی از تونــس ،زاید اوگرام از
مراکش ،یوسوانیس فلورس از کوبا ،آلفونسو لیوایپز از
مکزیک ،آلکساندر چخرکین از روسیه ،بوزو استارسویچ
از کرواســی ،آکژول محموداف از قرقیزستان ،شوهی
یابیکو از ژاپن و آیک ناتساکانیان از بلغارستان نیز دیگر
کشــتی گیران وزن  ۷۷کیلوگرم هستند و بسیاری از
آنها مدال های مختلــف جهانی و قاره ای در کارنامه
دارند و می خواهند شگفتی سازشوند.
رقابت های کشــتی فرنگی المپیک از امروز دهم
مرداد ماه آغاز می شود و تا سیزدهم همین ماه با تعیین
نفرات برتر ادامه دارد.
تیم ملی ایران با پنج کشتی گیر به نام های علیرضا
نجاتی ،امین میرزازاده ،محمدهادی ساروی ،محمدرضا
و محمــد علی گرایی به مربیگــری محمد بنا در این
رقابت ها شرکت کرده است.
امید نوروزی تنها کشــتی گیر فرنگی کار اســتان
فارس است که تاکنون موفق به کسب مدال طال در
المپیک  ۲۰۱۲لندن شده است.
کاروان ورزشــی ایران با  ۶۶ورزشکار در  ۱۷رشته
در المیپک شرکت کرده است.
سهمیه فارس در المپیک
استان فارس سه ورزشکار به نام محمدرضا گرایی و
محمد علی گرایی در کشتی فرنگی و محمد حسن زاده
در بســکتبال دارد که تیم ملی بسکتبال ایران از دور
مسابقات المپیک حذف شد.
مســابقات المپیک  ۲۰۲۱توکیو با یک سال تاخیر
به دلیل شــیوع کرونا در جهان  ،از  ۲۳جوالی ۲۰۲۱
برابر با یکم مرداد سال  ۱۴۰۰آغاز شد و تا  ۸آگوست
 ۲۰۲۱برابر با  ۱۷مرداد  ۱۴۰۰ادامه دارد.
تاکنون کاروان ورزشی ایران یک نشان طال توسط
جواد فروغی در رشته تیر اندازی با تپانچه بادی کسب
کرده و در رده  ۳۱کسب مدال قرار گرفت.
رده بندی مدال ها
چین با  ۱۹طال  ۱۰،نقره و  ۱۱برنز در صدر جدول
رده بندی قــرار دارد و تیم های ژاپن و آمریکا هم در
تعقیب این تیم هستند.

ایران ،هانســو ریو از کرهجنوبــی ،کارن اصالنیان از
ارمنســتان ،پرویز نصیباف از اوکراین و آکر العبیدی
از تیم پناهندگان دیگر کشتی گیران شرکت کننده در
وزن  ۶۷کیلو گرم هستند که بسیاری از آنها نیز دارای
عنوان های جهانی هستند.
محمدعلی گرایی امید اول کســب مدال
کشتی فرنگی
امــا محمدعلی گرایی بــرادر بزرگتر محمدرضا در
وزن  ۷۷کیلوگرم به روی تشــک مــی رود و با توجه
به تجربه و نوع مبارزه جســورانه و جنگندگی که دارد،
یکی از امیدهای کســب مدال در این وزن از المپیک
توکیو خواهد بود.
مدعیان وزن  ۷۷کیلوگرم دارای رده بندی
جهانی
تاماس لورینچ از مجارســتان ،آلکس کسیدیس از
سوئد و کاراپت چالیان از ارمنستان و گرایی از ایران به
ترتیب نفر اول تا چهارم رده بندی( رنکینگ ) اتحادیه
جهانی کشتی هســتند و گرایی به طور حتم با لورینچ
مجاری در یک گروه قرار خواهد گرفت.
تاماس لورینچ از مجارســتان نقره المپیک لندن،
یــک طال ۲ ،نقره و یک برنز جهــان ،برنز بازیهای
اروپایی ،چهــار طال ،یک نقره و ســه برنز قهرمانی
اروپا در کارنامه دارد ،آلکس کســیدیس از سوئد ،نقره
جهــان ،برنز بازیهای اروپایی و برنــز قهرمانی اروپا
را به همراه دارد ،کاراپت چالیان از ارمنســتان تاکنون
 ۲برنــز قهرمانی اروپــا ،نقره اروپا را گرفته اســت و

والیبال فارس برای بازگشت به روزهای خوب گذشته
متحول شد

ایرنا :ســرانجام به پیشــنهاد اداره کل ورزش و جوانان و تایید فدراسیون
والیبال تحول در والیبال فارس برای بازگشت به روزهای خوب گذشته رقم
خورد ،هر چند دیر انجام شده است.
بــه گــزارش خبرنگارایرنا ،کارشناســان ورزشــی براین باور هســتند،
سیاست  های اشــتباه حوزه توســعه ورزش قهرمانی فارس در معرفی افراد
غیر تخصصی در راس برخی از هیات های ورزشــی با استفاده از اشخاصی
که در شــوراها و سایر نهادهای دولتی مســئولیت داشتند ،نتوانست نسخه
شفابخشــی برای رشــته های ورزشــی بپیچنــد که والیبال یکــی از این
رشته ها بود.
جبران اشتباه
اخیرا اداره کل ورزش و جوانان برای جبران اشتباه های گذشته به سوی
تخصص گرایی در رشته ها گام برداشته که نخستین جرقه در هیات ژیمناستیک
با انتخاب ســعید رضا کیخا قهرمان جهان زده شد تا این رشته قهرمان پرور
به دنبال پرورش کیخاهایی باشد که در فارس زیاد هستند.
کارشناسان ،پیشکسوتان و ورزشکاران والیبال بسیار امیدوار شدند با تحولی
که در راس هیات والیبال صورت گرفت دوباره شــاهد شکوفایی این رشته
پر استعداد هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان باشند.
آنها می گویند انتخاب میثم خضری که از جنس والیبال و دانش آموخته
مدیریت تربیت بدنی اســت به عنوان سرپرست هیات والیبال فارس گامی
بزرگ در جهت شــکوفایی این رشته در فارس برداشته شده تا چرخ والیبال
فارس روان  تر به حرکت در آید.
هم افزایی جامعه والیبال این رشته را متحول خواهد کرد
سرپرســت والیبال فارس با بیان اینکه هــم افزایی جامعه والیبال فارس
می تواند این رشته ریشه دار را متحول کند در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت:
در صورت تحقق این امر والیبال فارس می تواند به روزهای اوج و قله های
پیشرفت باز گردد.
میثــم خضری ادامــه داد :توســعه و همگانی کردن والیبــال به منظور
شناســایی و آموزش صحیح ظرفیت های انســانی ،ایجاد بستر الزم برای
معرفی استعدادهای والیبال فارس و حمایت از ورزشکاران و مربیان در مسیر
حضور حرفه ای در والیبال کشور مهمترین برنامه آینده هیات والیبال فارس
خواهد بود.
وی اضافه کرد :برای رســیدن به این مهم ،از همه ظرفیت های انسانی
که دل در گرو پیشــرفت والیبال فارس دارند ،دعوت خواهد شد تا متناسب
با عالقه و توانمندی هیات والیبال را همراهی نمایند.
خضری تاکید کرد :اســتفاده از جوانان تحصیلکرده این رشته در مدیریت
اجرایی و پیشکسوتانی که والیبال فارس حاصل عمر آنهاست در نقش های
مشاورمی تواند رسیدن به قله پیشرفت را آسان کند.
به گزارش ایرنا ،چهارم دیماه  ۹۷قاســم مقیمی که عضو شــورای شهر
شــیراز بود در مجمع انتخابی به عنوان رئیس هیأت والیبال اســتان فارس
برای مدت چهار سال انتخاب شد.
امــا چندی پیش اداره کل ورزش و جوانان فارس در حالی که دوره چهار
ساله رییس هیات پایان نیافته بود خواستار تحول در این رشته شد که مورد
موافقت رییس فدراســیون قرار گرفت و حکم سرپرســتی میثم خضری که
سابقه مربیگری این رشته را دارد به عنوان سرپرست صادر کرد.

چوب حراج به ستارهها

بحران مالی ،لیگ برتر فوتبال را خالی میکند؟
طبیعتا هوادار و عالقهمند به فوتبال هم مانند آنچه در گذشــته شاهد
بودیم ،مشکلی با این قضیه نخواهد داشت و مجبور است تضعیف شدن
و کاهش کیفیت مسابقات باشگاهی و پیامد این اتفاق در لیگ قهرمانان
آسیا را نظاره کند.
بــا در نظر گرفتن این موضوع ،فصل آینده فوتبال باشــگاهی ایران
را بدون ســتاره هایــش تصور کنیــد؛ فوتبالی که در فصــل جاری با
انتقال بازیکنان به فوتبال قطر و اروپا ،از نبوغ و تکنیک گذشــته خالی
شده است.
نه ستارهای میماند ،نه ستارهای میآید
از طرفی در همین وضعیت موجود شــاهد بودیم که تیم هایی مانند
استقالل ،پرســپولیس و تراکتور در پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی
خود درماندهاند .پرســپولیس به زحمت رادوشوویچ را به تهران برگرداند،
حمزاوی با دردسر از ایران رفت و میلیچ هم قراردادش را با استقالل فسخ
کرده است .بهترین گلزن فصل گذشته یعنی دیاباته هم بعد از شل کن
و سفت کن های فراوان از آمادگی دور شده است.
با این اتفاقات ،آیا به صالح است که جای خالی ستاره های ایرانی که
به علت دریافت نکردن دســتمزدهای خود ،وطن را به مقصد لیگ های
خارجی منطقه و اروپا ترک کرده اند ،با بازیکنان خارجی جدید و احتماال
با کیفیت فنی به مراتب کمتر پر کرد؟
بحران کنونی فوتبال ایران که ریشه در مسائل مالی دارد ،روز به روز
بیشتر تیشــه به ریشه فوتبال داخلی می زند .با این قراردادهای سنگین
که خارج از توان باشگاههاست ،فوتبال ایران رو به زوال میرود.
میدان دادن به جوانان
در صورت عدم بهبود وضعیت مالی ،باشــگاه ها دســت کم باید قید
بازیکنان گرانقیمت را بزنند و به سراغ جوانان با استعداد بروند که طبیعتا
دستمزد کمتری را هم مطالبه می کنند .البته در گذشته هم شاهد بودیم
که با توجه به نبود مدیران کارآمد و ســاختار مدیریتی مناسب ،قیمت ها
چطور یک شبه سر به فلک گذاشتند.
به همین دلیل این احتمال هم می رود که اگر ستاره ها از ایران بروند،
بازیکنان جوان به لطــف دالل های فرصت طلب و مدیران کم دانش،
همچنان دستمزدها را در باالترین حد ممکن نگه دارند و وضعیت کنونی
و بدهکاری تیم ها ادامه داشته باشد.

بخش خصوصی مانند آنچه زنوزی در تراکتور پیاده کرده بود نیســت و
از طرفی استقالل و پرسپولیس هم توان پرداخت تعهدات بازیکنان خود
را ندارند.
به طور کلی وابســتگی بسیاری به منابع دولتی برای ایجاد تعادل در
بودجه وجود دارد اما در حال حاضر با توجه به افزایش تورمی دستمزدها
و کاهش منابع دولتی ،شرایط نامتعادلتر است.
بازیکنان طلبکار و عالقهمند به جدایی
در حال حاضر که مســابقات به پایان فصل رســیده و فقط  ۸دیدار
دیگر از مســابقات باقــی مانده ،خیلی از تیم ها فقــط حدود  ۵۰درصد
مطالبات بازیکنــان خود را پرداخت کرده انــد .در نتیجه بازیکنانی که
پیشنهاد خارجی داشته باشند ،در رفتن از ایران درنگ نخواهند کرد.
استقالل و پرسپولیس هنوز نتوانستهاند بازیکنان معمولی خود را هم
برای تمدید قرارداد متقاعد کنند .در واقع بازیکن هم حق دارد که با توجه
به دریافت نکردن مطالبات فصول گذشته ،پای میز مذاکره نمی نشیند.

در روزهای پایانی لیگ برتر بیســتم فوتبال ،خیلی از باشــگاهها به
بازیکنان خود بدهکار هســتند و همین موضوع موجب جذابتر شــدن
پیشنهادات خارجی برای جلب نظر ستارهها شده است.
به گزارش ایســنا ،از کاپیتان تیم ملی تا ســتاره های اســتقالل و
پرســپولیس در انتظار اتمام فصل و خروج از ایران هستند؛ علت را باید
در پرداخت نشدن مطالبات داخلی و قراردادهای چرب و شیرین خارجی
جســتوجو کرد که در کنــار افزایش درآمد ،بهبــود زندگی حرفه ای و
شخصی را هم برای ستاره های فوتبال ایران به دنبال دارد.
احســان حاج صفــی ،پیام نیازمنــد ،مهدی قایدی ،محمدحســین
کنعانــی زادگان ،احمد نوراللهی ،ســیاوش یزدانــی ،محمد محبی و ...
بازیکنانی هستند که جزو سهمیه ملی پوشان لیگ برتری هم به شمار می
روند ولی حاال بیش از هر زمان دیگری به خروج از ایران نزدیک شده اند.
بحران مالی در چندین ســال گذشــته ،ضربات خود را به باشگاه های
مختلف لیگ برتری هم زده اســت .دیگر خبری از سرمایه گذاری های

حدادی با دبلدبل ستاره زمین شد
تیم ملی بسکتبال ایران در حالی مقابل فرانسه شکست خورد که
حامــد حدادی ضمن ثبت دبلدبل ،به عنــوان بهترین بازیکن زمین
نیز معرفی شد.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی بسکتبال ایران در سومین و آخرین بازی
خــود از رقابتهای المپیک  ۲۰۲۰توکیــو ،با نتیجه  ۷۹ - ۶۲مقابل
فرانسه شکست خورد تا با قبول سه شکست متوالی ،با این رقابتها
خداحافظی کند.
شــاگردان مهران شــاهینطبع در بازی پایانی خود  ۱۴امتیاز از
اشــتباهات حریف ۸ ،امتیاز از ضد حملــه و  ۸امتیاز هم از موج دوم
حمالت به دســت آوردند .بازیکنان ایران در این بازی با درخشــش

حــدادی و کاظمــی  ۲۴ریباند دفاع و  ۴ریباند حملــه را نیز به ثبت
رساندند.
در ســمت مقابل نیــز فرانســه  ۱۹امتیاز از اشــتباهات حریف،
 ۲۳امتیــاز از ضد حمــات و  ۶امتیاز هم از مــوج دوم حمالت به
دست آورد.
خروسها در ریباندها هم آمار بهتری نســبت به ایران داشــتند و
 ۳۴ریباند دفاع و  ۸ریباند حمله را برای خود به ثبت رساندند.
در انتهای این بازی حامد حدادی ســنتر و فوق ســتاره بسکتبال
ایران با کســب  ۱۸امتیاز ۱۲ ،ریباند ۵ ،پــاس گل ۲ ،توپ ربایی و
 ۳بالک شــات ضمن ثبت دبــل دبل ،با تاثیرگــذاری  ۲۶بهترین

بازیکــن زمیــن شــد .او همچنین امتیــاز آورتریــن بازیکن زمین
نیز بود.
تالش حامد برای نفوذ به زیر سبد فرانسه
نتایج تیم ملی بســکتبال ایران در این دوره از بازیهای المپیک
به شرح زیر رقم خورد:
بازی اول :ایران  ۸۴ - ۷۸چک
بازی دوم :ایران  ۱۲۰ - ۶۶آمریکا
بازی سوم :ایران  ۷۹ - ۶۲فرانسه
به این ترتیب تیم ملی ایران با قرار گرفتن در رتبه چهارم گروه A
رقابتهای المپیک ،به کار خود در توکیو پایان داد.
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انگارنهراگنا

نمایش هپولی حاصل کار هنرمندان فارس
در تلویزیون تئاتر ایران

ایرنا :نمایش موزیکال هپولی کار هنرمندان استان فارس به
نویســندگی مریم برزوییان و کارگردانی محمد ابوعلی و میترا
توکلپور صالح در تلویزیون تئاتــر ایران به صورت آنالین در
دسترس است.
یکی از کارگردانان این نمایش اظهار داشــت :این نمایش را
انجمن هنرهای نمایشــی ایران در پلتفرم تلویزیون تئاتر ایران
در شبکه مجازی با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت های
اجرای رو در رو با تماشاگر ،قرار داده است.
محمد ابوعلی اضافه کرد :نمایش هپولی را ســال  ۱۳۹۸در
شــیراز اجرا کردیم که با شیوع و فراگیری کرونا مواجه شدیم و
با ابتکار انجمن هنرهای نمایشی این اثر بر روی شبکه مجازی
قرار گرفت.
وی ادامه داد:نمایش هپولی حکایت دختر کوچولویی به نام
پونه است که برای دیدن پدربزرگش آقابابایی به شهر آینه سفر
می کند؛ در شــهر آینه تمام انرژی های شهر از نور خورشید و
آینه ها تامین می شود تا اینکه یک شب وقتی همه خوابند یک فرد
ناشناس وارد شهر می شود و ...
ایــن نمایش را گروه هنری خانه عروســک شــیراز تهیه
کرده است.
بازیگران نمایش هپولی عبارتند از :نیلوفر نوح پیشه ،مهرداد
کاظمی ،هادی کشاورزی ،مریم وکیلی ،میترا توکل پور صالح،
محمد ابوعلی و علیرضا نگهبان.
آهنگســاز این نمایش مرتضی مصطفوی و پخش موسیقی
برعهده پردیس خوشخو است.
ســایر دســت اندرکاران نمایش هپولی این افراد هستند از:
پخش نور :فضیلت محســنی ،طــراح پوســتر :نیلوفر زارعی،
فیلمبردار :ســعید انفرادی ،طراح و مجــری نور و دکور :محمد
ابوعلی ،طراح و مجری لباس و گریم :میترا توکلپور صالح.

نهمین کنگره شعر علوی در جهرم
برگزار شد

ایرنا :نهمین کنگره شعر علوی با شعرخوانی شاعران فارس
و اهل بیت در جهرم برگزار شد.
مطلب دریافتی به نقل از دبیر کنگره شعر علوی جهرم اعالم
کرد :کنگره شــعر علوی برای نهمین سال متوالی با شعرخوانی
شاعران اهل بیت و به همت کانون شعر بسیج هنرمندان جهرم،
اداره کتابخانههای عمومی شهرســتان جهرم ،هیأت فرهنگی
مذهبی آل ا ...در آســتان مقدس امامزاده پیرشــهدای جهرم
برگزار شد.
علیرضا رنجکش با بیان اینکه  ۱۳شاعر در این مراسم اشعار
خود را در وصف امام علی(ع) و عید غدیر قرائت کردند ،افزود:
در این کنگره ،ایوب پرندآور ،عبدالرضا کوهمال ،عبدالرســول
عقیلی ،جمال کیمیا ،حســن میرزانیا ،عبدا ...خانســاالر ،رها
هوشــمندنژاد ،دانیال بهادرانی و ...تازهترین اشــعار خود را در
وصف واقعه غدیر خم قرائت کردند.
وی ابــراز کرد :معرفــی و نمود فرهنگ تشــیع و غدیر و
شناسایی و جمعآوری شعرا از اهداف برگزاری این کنگره است.
وی اظهار کرد :والیت به هم پیوستگی عمیق مؤمنین است
که تنها بر مدار و محور خدا و پیشوایان الهی رقم میخورد.
این مراسم با رعات شــیوهنامههای بهداشتی در فضای باز
و با حضور مشــتاقان اهل بیت برگزار شد .چاووشخوانی سعید
بهنام هنرمند موسیقی شهرستان جهرم از دیگر برنامههای این
مراسم بود.
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کریــم رجــبزاده میگوید اجــرای طرح
صیانــت از کاربران در فضای مجازی عوارض
خوبی ندارد و تودههای مردم آســیب سختی
میبینند.
ایــن شــاعر در گفتوگو با ایســنا درباره
آسیبشناســی اجرایی شــدن طرح صیانت از
حقوق کاربــران در فضای مجازی برای حوزه
فرهنگ و ادبیات ،آن هــم با توجه به اینکه
در ســالهای اخیر با وجــود وضعیت صنعت
نشر بخش قابل توجهی از آثار ادبی در فضای
مجازی (شــبکههای اجتماعی خارجی) منتشر
میشــوند ،در حدود دو ســال کرونایی اغلب
محافــل ادبی بــه پلتفرمهای مجــازی کوچ
کردهاند و این روزها بسیاری از اهالی فرهنگ
و ادبیات از فضای مجازی و بهویژه پلتفرمهای
مرسوم خارجی برای فعالیتهای خود استفاده
میکنند ،اظهار کرد :در حال حاضر رســانهای
که میتواند بــه فرهنگ و ادبیات کمک کند،
فضای مجازی است ،این فضا میتواند کمک
کند تا دادوســتدهای فرهنگی گســترش پیدا
کند .وقتــی این فضــا را میبندند عمال مانع
نفس کشیدن فرهنگی میشوند .یعنی اتفاقی
که دارد میافتد ،اتفاق نامبارکی است.
او در ادامه گفت :در حال حاضر نشریات از
ترس اینکه مبادا توقیف شــوند ،به آن شکلی
که باید بنویسند ،نمینویســند .یعنی فضا باز
نیست و به این صورت بدتر هم خواهد شد.
رجبزاده که معتقد است ما در حال حاضر با
اینترنت است که با جهان ارتباط داریم ،با اشاره
به دیگر آســیبهای طرح صیانــت از حقوق
کاربران در فضای مجازی ،بیان کرد :این کار
به همه جا آســیب میرســاند و فقط در حوزه
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علیه مردم!

فرهنگ نیست ،یکسری از کاربران از طریق
این فضا امرار معاش میکنند .وقتی امکاناتی
را از جامعــه میگیرند ،همه جا ضرر میکند و
همه جا خسارت و آسیب میبیند .بخشی از آن
فرهنگ ،بخشــی دیگر اقتصاد ،بخش دیگری
از آن مسائل اجتماعی و روانشناسی است ،این
کار تاثیر منفی خود را در همه اینها میگذارد
و در حوزه فرهنگ هم بیشتر.
مولف کتاب «این یک سالم عاشقانه است»
همچنین گفت :تا کنون اگر نمیتوانستید کتابی
را پیدا کنید ،در اینترنت جســتوجو میکردید
و میتوانســتید به آن دسترســی پیدا کنید و
بخوانید .یا اگر فرهنگ لغت در دستتان نبود،
میتوانســتید به اینترنت مراجعه و از فرهنگ
لغت اســتفاده کنید .وقتی این امکانات از شما
گرفته شود ،آسیبهای مختلفی خواهد داشت.
مگر میشود در یک جامعه بسته زندگی کرد؟

جهان یک دهکده کوچک است و رابطه مردم
بــا جهان هم از طریق همین اینترنت شــکل
میگیرد ،تبادل فرهنگــی در جهان از طریق
همین اینترنت است که انجام میشود.
کریــم رجبزاده بــا نقد طــرح صیانت از
حقوق کاربران در فضــای مجازی بیان کرد:
هر روز برای اینکه مــردم بتوانند راحتتر از
خیلی چیزها استفاده کنند ،امکانات جدیدتری
ظهور پیــدا میکند اما ما میخواهیم همه این
دریچهها را بــه روی خودمــان ببندیم چون
نقدهایی در این فضا میشــود .دوســت دارند
هرطــور میخواهند عمل کننــد و با این کار
دارند فرهنگ را از ریشه میزنند .مگر میشود
 ۸۰میلیون جمعیت را از یک رســانه عمومی
محروم کرد؟
او در پاســخ به پرسشــی درباره تاثیر نظر
اهــل فرهنــگ و قلــم در تصمیمگیریهای

گله کارگردان «هم گناه» از افراط در تولید کمدی و کمبود ژانر
مصطفی کیایــی ـ کارگردان و فیلمنامه نویس ـ یکی از
دالیل افت مخاطب را کمبود ژانر دانست و اینکه بسیاری از
عالقمندان نمی توانند اثری را پیدا کنند که مورد عالقه شان
باشد؛ چراکه آثار پرفروش و پربیننده ما یا «کمدی» هستند
یــا «اجتماعی» که اغلب گروه خاصی از مخاطبان جامعه را
دربرمی گیرد.
به گزارش ایســنا ،ســازنده ســریال «هم گناه» که در
برنامه «پرانتز باز» رادیونمایش با موضوع «جامعه ،مخاطب
و فیلمســاز» حاضر شــده بود ،در ادامه صحبت های خود
خاطرنشــان کــرد :البته در تولیدات ما ،حدود دو ســوم آثار
اصال قرار نیســت جریان ســینما را جلو ببرند و مخاطب را
به ســالن بکشانند؛ این در حالی است که در تمام دنیا تقریبا
این قضیه برعکس است .در کشور ما آثار خاص و آرت و در
مجموع آثاری که مخاطب کمتری دارند ،غالب تر هستند و
در حقیقت می توان گفــت یک قصه گریزی وجود دارد که
باعث شده فیلمسازان به سمت قصه گویی نروند.
کیایی تاکید کرد :در ایران ،سینمای ژانر کم داریم و باید
روی این قضیه کار کنیم .در دهه  ۶۰و  ۷۰این آثار بیشــتر
بود اما در ســال های اخیر ،خصوصا ۱۰ـ  ۱۵ســال گذشته،
مشکل ژانر داریم.
در ادامه صحبت های مصطفی کیایی ،نیما رییســی که
در ســریال شــبکه نمایش خانگی «آنها» به تهیه کنندگی
پرویز پرســتویی و در ژانر ترسناک بازی کرده است ،از این
سریال به عنوان مجموعه ای که با اتفاق های نو همراه بوده
اســت یاد کرد و افزود :تولیدکننده ســریال با تولید این اثر
ریسک بزرگی کرد.
کیایی هم گفت :اینها در قدم های اول اســت ولی باید
قدم های بعدی برداشــته شــود .توقع کمتری داشتیم ولی
اتفاقات خوبی افتاد.
در بخــش دیگــری از این برنامــه ،علیرضــا بهرامی،
کارشناس «پرانتز باز» با اشاره به گله مندی مصطفی کیایی
از ســاخت بی رویه آثار کمــدی ،در این ارتباط به ضعف در
تولید آثار مبتنی بر «کمدی موقعیت» اشاره کرد و افزود :آثار

کمدی ما دو وجه غالب بیشــتر ندارند؛ یا بازی با الفاظ است
که از همان ســیاه بازی ما نشأت می گیرد و دیگری لودگی
است و انتظار دارند مخاطب با تولید چنین کارهایی بخندد.
او تاکیــد کرد :کمدی موقعیــت در آثار ما به ندرت دیده
می شود و این نتیجه غفلت سینمای ما از ادبیات طنز ماست.
اگر نویســندگان طنز ما سهمی داشــتند ،وضعیت بهتری را
شــاهد بودیم .به همین دلیل اســت که با شرایطی مواجه
هســتیم که خود گردانندگان این نوع آثــار ( از جمله جواد
رضویــان) از آثار کمدی از این دســت ،به عنوان فیلم های
شانه تخم مرغی یاد می کنند.

ادامه صحبت های کارشناس «پرانتز باز» ،با این پرسش
نیمــا رییســی ،مجری برنامه همراه شــد که قبــول دارید
تلویزیون در حوزه تولید مجموعه های کمدی کمی موفق  تر
عمل کرده است و در این زمینه به سریالی مانند «پایتخت»
اشاره کرد.
بهرامی پاســخ داد :مجموعه ای از عوامل شامل انتخاب
بازیگر ،کارگردانی و متن ،باعث شــد که برخی سریال های
کمدی در این ســال ها بتوانند خودشان را به استانداری باال

بکشــند .کارهایی که در دهه  ۶۰ســینما ،یا اصال نداشتیم
و یا اگر داشــتیم خوبشــان را داشــتیم و حد میانه رعایت
می شــد .تجربه های موفق تلویزیــون هم به دلیل رعایت
اصول بدیهی است که برای کمدی عنوان می شود.
نیما رییســی هم در تایید این صحبت ها ،یادآور شــد،
«سینما اصول خودش را دارد که این اصول در دهه  ۶۰اتفاق
می افتاد اما از جایی به بعد رها شد و سینمای آرتیستیک ما
هم به سمت شخصی سازی پیش رفت».
بهرامی در ادامه این جمالت ،درباره شــخصی ســازی
ســینمای هنری اضافه کرد ،در حقیقت آدم ها را در بغضی
فرو بردیم کــه به جریان تجاری ســینما یک «نه» بزرگ
بگویند و نتیجه این شــد که از سمت دیگر پشت بام افتادیم
و نتوانستیم حد میانه را داشته باشیم.
نغمه دانش ،دیگر کارشــناس «پرانتز باز» هم با تاکید بر
اینکــه «اصوال امر خنثی در جهان هســتی نداریم و با این
نگاه ،ســینما هم نمی تواند خنثی باشــد» ،خاطرنشان کرد:
ســینما باید برای خودش مســوولیت اجتماعی قائل شود و
می تواند گفتمان انتقادی را در درون خودش داشــته باشد.
سینما باید تالش کند سطح سلیقه مخاطب خود را باال ببرد.
خیلی مهم است که آینده جامعه را بتواند هدف گیری و آینده
روشن تری را ترسیم کند .سینما حتی می تواند بحران  های
جامعــه را پیش بینی کنــد؛ همانند آنچه در حــوزه بحران
کم آبی با ساخت فیلم های مستند شاهد بودیم.
فرانک آرتا هم در بخشــی از صحبت های خود ،با ابراز
مخالفت درباره شخصی سازی سینمای هنری در کشورمان،
در عین حال تاکید کرد :اگر می خواهیم در مجموع سینمای
بالنده ای داشــته باشــیم ،به نحوی که هم آثار مستقلمان
ساخته شود و هم سینمای بدنه بالنده ای داشته باشیم ،باید
در درجه اول متولیان امر به اندیشه اهمیت بدهند.
به گزارش ایســنا ،برنامه «پرانتز باز» به تهیه کنندگی و
سردبیری مارال دوستی کاری از گروه برنامه های مستند و
ترکیبی نمایشی است که جمعه شب ها ساعت  ۲۱تا  ۲۳روی
آنتن رادیو نمایش می رود.

مستندساز شیرازی ،ساخت فیلم پلیس جنوب را کلید زد

ایرنا :مستند سینمایی پلیس جنوب که
قرار است به کارگردانی علی بلندنظر اهل
شیراز ساخته شود ،در این شهر کلید خورد.
علی بلندنظر مستندســاز شیرازی که
کارگردانی این فیلم را برعهده گرفته است،
به ایرنا گفت :با شــروع جنگ جهانی اول
و به   دنبــال آن ورود نیروهای متفقین به
خاک ایــران ،مقاومت هــای مردمی در
فــارس و جنوب ایران شــکل گرفت ،لذا
انگلستان که منافع خود را در خطر می دید
با همدستی و خیانت عده ای از خودفروشان،

نیرویی نظامی با عنــوان "پلیس جنوب"
تشــکیل داد تــا حافظ منافــع بریتانیا در
جنــوب ایــران و ســرحدات منتهــی به
هندوستان باشد.
وی ادامــه داد:اما ایــن موضوع برای
ایرانیان آگاه که نقــض حاکمیت ایران را
مشــاهده می کردند قابل پذیرش نبود و
مقاومت های گســترده ای در برابر پلیس
جنــوب شــکل گرفت که از ایــن جمله،
رشادت های مردم فارس بود.
این کارگردان اضافــه کرد :اگر اکنون
ایران در دست کشــورهای دیگر از جمله
انگلیس نیفتاده و چپاول نشــده اســت،
وامــدار رشــادت ها و دالوری های مردم
قشــقایی و فارس است .آن هم درست در
سال هایی که تمام دنیا چشم طمع بر وطن
عزیزمان دوخته بودند.
بلندنظر بیان کرد :در درس های مدرسه،

کودکانمــان از بزرگانی چون میرزاکوچک
خــان ،رئیــس علــی دلــواری و دلیران
تنگستان می خوانند اما تا بحال هیچ کس
به آنها نیاموخته اســت که یکی از ارکان
اصلی این پیروزی ،مردم فارس بوده اند و
ایازهای قشقایی از پر رنگ ترین قهرمانان
این آبادانی هستند.
وی ادامه داد:پس برآن شــدیم که با
تولید فیلم مســتند بلند سینمایی با عنوان
"پلیس جنوب" ،رشادتهای قشقایی ها و
مردم غیرتمند فارس را در مبارزه با سلطه
استعمار پیر ،با حکم جهاد سید عبدالحسین
الری و رهبری صولتالدوله قشــقایی و
ناصر دیوان کازرونی ،تاریخ را یک بار دیگر
در گوش جهانیان فریاد بزنیم.
این فیلمســاز گفت :همچنین داستان
رشــادت ایــاز کاپیتانکــش از طایفــه
فارســیمدان را نیز در خــال این فیلم ،با

شکلگیری و انحالل پلیس جنوب روایت
خواهیــم کرد باشــد که بتوانیــم روایتی
قابل اســتناد و شایســته ،از رشادت های
مردم وطن دوســت فارس و ایل ریشه دار
قشــقایی ارائه دهیــم و افتخارش میراث
فرزندانمان شود.
عوامل این فیلم مستند که به سفارش
مرکز سیمای اســتان ها در سیمای مرکز
فارس تهیه میشود ،عبارتند از :مجری طرح،
تهیه کننده و کارگردان :علی بلندنظر.
تصویربردار و تدوینگر :محمد ناصریراد،
صدابــردار :احســان بلندنظــر ،تحقیق و
پژوهــش :پروانه دری ،احســان بلندنظر،
گروه نویســندگان :علــی بلندنظر ،محمد
ناصریراد ،پروانه دری.
تهیه کننده اجرایی :پروانه دری ،مدیر
تولیــد و مشــاور حقوقی :زیــن العابدین
یزدانیان .ناظر کیفی :حسن نقاشی.

اینچنینی بــا مطرح کردن اینکه «کدام اهل
قلم؟ قلمهای وابسته یا قلمهای غیروابسته؟»
گفت :آنها کار خودشان را میکنند و هرچقدر
هم کــه اهالی فرهنگ حرفــی بزنند ،گوش
شــنوایی نیست .تمامی اهالی فرهنگ هم اگر
جمع شوند و بیانیه بنویسند ،آنها کار خودشان
را میکنند.
کریم رجبزاده در پایان بیان کرد :امیدوارم
این اتفاق نیفتد و فضا بســتهتر نشــود چون
روابط فرهنگی جامعــه را زنده نگه میدارد و
جامعه دیگر دلخوشیای ندارد .مردم به همین
فضای مجازی دل بســتهاند ،اگــر این را هم
از آنها بگیرند ،افســردهتر میشوند .این کار
عوارض خوبی ندارد و تودههای مردم آســیب
سختی میبینند.
طرح صیانت از حقــوق کاربران در فضای
مجازی که تا کنون واکنشها و مخالفتهای
زیادی را در پی داشــته است ،با اینکه در روز
دوشــنبه ( ۴مردادماه  )۱۴۰۰از دســتور کار
مجلس خارج شــد اما در روز ششم مردادماه
در جلسه غیرعلنی مجلس با درخواست عدهای
از نمایندگان به رای گذاشته شد که در نهایت
با  ۱۲۱رای با این درخواســت موافقت کردند.
طبــق اصل  ۸۵قانون اساســی ،بــا موافقت
نمایندگان بــا این درخواســت ،طرح صیانت
از حقوق کاربــران در فضای مجازی به جای
بررســی در صحن علنی مجلس در کمیسیون
مشــترک و ویژه بررســی و در صورت تایید
نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود.
پیشتر دو شاعر دیگر عبدالجبار کاکایی و
اســماعیل امینی نیز در گفتوگوهایی با ایسنا
نسبت به اجرای این طرح انتقاد کرده بودند.

تیتر آخر

صفد   ر د   وام

رشد اشتغال ،اقتصاد و فرهنگ
بهترين مصونيت در مقابل آسيب ها
جوانى  ٢٤ســاله با مدرك كارشناســى مى شناســم كه
اكنون با تكيه بر ظرفيت هاى تبليغى اينستاگرام به كارهاى
طراحى مشــغول اســت و ماهيانه درآمدى به اندازه اى كه
آورد.
به  قول معروف دست در جيب خودش باشد ،در مى َ
در احــوال دارندگان كســب و كار در فضــاى مجازى
( اينســتاگرام ،واتس آپ و حتى تلگرام فيلتر شــده) بسيار
روايت است و در اين باب مثنوى هفتاد من كاغذ شود.
از دخترى كه در آستانه ازدواج از همين درگاه مجازى با
شغل شــرافتمندانه و حرفه اى در پى كسب درآمدى براى
تهيه جهيزيه است تا جوانى كه پدر كارگرش توان پرداخت
هزينه هاى روزمره او را ندارد!
البتــه همه اين فعاليت ها را بايد در رديف شــغل كاذب
توصيــف نمود كه از بيمــه و تأمين و امنيت شــغلى الزم
برخوردار نيستند و حتى با قطعى چند ساعته اينترنت درآمد
چند روزه آنها به باد فنا مى رود.
و ا ّما در بحث پرحاشيه "صيانت از حقوق كاربران فضاى
مجازى" كه در هفته گذشــته توســط نمايندگان مجلس
شوراى اسالمى در دستور كار قرار گرفت ،جز تعريف قوانين
و راهكارهاى تبعيت شــركت هاى فنــاورى و پلتفرم هاى
خارجى از قوانين ما راه حلى مشاهده نمى شود.
هر چند بسيارى از همسويان با نگاه غالب مجلس كنونى
اين طرح را نقد و مورد انتقاد قرار داده اند ،ا ّما دلهره بسيارى
از كاربران مجازى كه از اين دريچه كسب درآمدى داشته و
دارند غير قابل چشم پوشى است.
رونــد رو به رشــد فنــاورى و تجارب مقابلــه با برخى
رسانه  هاى غير مستقيم نظير ويدئو در دهه هاى گذشته به
ما مى گويد در اينگونه طرح ها بايد رشــد علم به روز بودن
ارتباطات هم مورد توجه قرار گيرد.
اينكه نماينده اى با امضاى تأييدى خود طرح را تا صحن
مجلس كشــانده و پس از واكنش هاى مختلف اجتماعى و
انتقادات با فيلتر شكن به شبكه اجتماعى ( توئيتر) مى رود و
با طرح مخالفت مى كند خود گواه ندانســتن محورهاى اين
طرح توسط آن نماينده است؟!
اكنــون فضــاى مجازى جز جدانشــدنى فنــاورى روز
با زندگى روزمره جوامع بشرى است چنانكه با هجوم كرونا
قشر گســترده اى از جامعه ما و ديگر جوامع با تكيه بر اين
ظرفيت در حوزه هاى مختلف اجتماعى ،اقتصادى ،آموزشى
و رفاهــى فعاليت هاى خــود را ادامه دادنــد از اين رو هر
طرح بدون كارشناســانه در اين حوزه محكوم به شكســت
خواهد شد.
بدون ترديــد مصونيت فرهنگى ،اجتماعى و هويتى افراد
جامعه داراى اهميت و ضرورى به شمار مى رود ا ّما بهترين
مصونيت رشد اقتصادى ،اشتغال ،فرهنگ و فناورى هر جامعه
اســت كه آن جامعه را در مقابل آســيب هاى جبران ناپذير
مستحكم خواهد كرد.
چه خوب اســت نمايندگان مجلس شــوراى اســامى
به بســترهاى رشــد محورهاى ياد شــده توجه كنند و در
كوتاه مدت مصونيت جامعه از ديگر آســيب ها را آشــكارا
مشاهده نمايند!

