با عصر آنالین ما را دنبال کنید
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وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت از تصویـب کلیـات واردات خـودرو در هیئـت
دولـت پیـرو پیگیریهـای ایـن وزارتخانـه خبـر داد و گفـت :جزئیـات و
چگونگـی آییننامـه واردات خـودرو بـهزودی اعالم و اطالع رسـانی میشـود.
بـه گـزارش ایرنـا ،وزیـر صمـت از تصویـب کلیـات آییـن نامـه واردات خـودرو
در هیئتوزیـران خبـر داد و گفـت :روشهـای متعـدد واردات خـودرو
در آییننامـهای کـه هماکنـون در مراحـل نهایـی تصویـب قـرار دارد،
مشخصشـده اسـت.
بـه گـزارش شـاتا ،سـیدرضا فاطمیامین افـزود :در شـرایط کنونی بـا توجه به
اینکـه تولیـد خودرو بسـیار کمتـر از تقاضای بازار اسـت ،واردات بـرای تنظیم
و کنتـرل بـازار آزاد خودرو ضروری اسـت.
وی افـزود :در آییننامـه پیشـنهادی واردات خـودرو بـه انتقـال فنـاوری بـرای
بهبـود کیفیـت صنعـت خـودرو توجه ویژهای شـده اسـت.
وزیـر صمـت بیـان کـرد :هماکنـون خودروهـای اقتصادی کـه در سـبد تولید
خودروسـازان قـرار دارنـد از کیفیت مناسـبی برخـوردار نبوده و تولیـد آنها باید
متوقف شـود.

فسا در آیینه مطبوعات

اعالم ضوابط ورود بانوان
به ورزشگاهها
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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وزیر صمت:

الجزیره:

درخصوص  ۹۰درصد مسائل در
وین توافق شفاهی شده است

واردات خودرو با تصویب
دولت آزاد شد

مرندی در گفتوگو با المیادین:

به کار بستن نقاط قوت و اهرم فشار
در مذاکرات ،میتواند غرب را
وادار به امتیاز دهی کند
اطالعیه دیوان عالی کشور درباره
پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی
محکومیت هدف قرار دادن
تعمدی خبرنگار الجزیره
از سوی خطیبزاده

استاندار فارس:

شرکتهای دانشبنیان
مسئول واحدی ندارند

عمان:

از تالشهای بینالمللی برای
موفقیت مذاکرات هستهای
حمایت میکنیم

3

رئیس دانشگاه
علوم پزشکی شیراز:

3

بیش از  170شرکت کننده
در مساحت  20هزار متری
نمایشگاه های بین اللملی فارس
شرکت کردند

رئیس سازمان بسیج
در شیراز مطرح کرد:

نیروهای عشایر ،نگین
انگشتری بسیج هستند

ایستگاه مطالبهگری
در بسیج رسانه فارس

3

رکورد صنعت نمایشگاهی کشور شکسته شد:

بیش از  170شرکت کننده در مساحت  20هزار متری
نمایشگاه های بین اللملی فارس شرکت کردند

وزیر صمت:

فـارس ،تهـران ،آذربایجـان شـرقی،اذربایجان غربـی،
قم،اصفهان،یزد،گلسـتان،چهار محـال و بختیـاری،
کرمـان ،بوشـهر ،کردسـتان ،خراسـان رضـوی ،البرز،قم،
لرستان،مازندران،خوزستان،سـمنان و زنجـان در ایـن
نمایشـگاه کشـاورزی شـرکت کردنـد.
مهنـدس فرهـادی افـزود :در چهـار روز برپایـی نمایشـگاه
کشـاورزی برنامه هـای جنبی مانند برگـزاری همایش ها و
کالس هـای ترویجـی ویـژه بهره برداران بخش کشـاورزی
و شـرکت کننـدگان توسـط کارشناسـان و متخصصـان این
حـوزه برگزار می شـود.
مدیـر عامل نمایشـگاه های بیـن المللی فـارس بیان کرد:
بازدیدکننـدگان ضمـن رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی،
به ویژه زدن ماسـک می توانند تا روز جمعه بیسـت و سـوم
اردیبشـهت مـاه از سـاعت  15تـا  21بـا مراجعـه بـه محـل
دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللی فارس واقع در شـهرک
گلسـتان از ایـن نمایشـگاه بازدید کنند
مهنـدس فرهـادی گفـت :عالقـه منـدان بـرای دریافـت
بلیـط هجدهمیـن نمایشـگاه کشـاورزی مـی تواننـد بـه
سـایت شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی فـارس بـه
آدرس  www.farsfair.irمراجعـه کننـد.

تمرکز آزادسازی واردات ،بر خودروهای اقتصادی است
ِ

وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت از تصویـب کلیـات
واردات خـودرو در هیـأت وزیـران خبـر داد و اعلام
کـرد کـه جزئیـات ،چگونگـی و روشهـای واردات
خـودرو در آییننامـهای کـه در مراحـل تصویـب قـرار
دارد ،مشـخص شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـیدرضا فاطمیامیـن در ایـن
رابطـه اظهـار کـرد :در شـرایط کنونـی بـا توجـه بـه
اینکـه تولیـد خـودرو بسـیار کمتـر از تقاضـای بـازار
اسـت ،واردات بـرای تنظیـم و کنترل بـازار آزاد خودرو
ضـروری اسـت .در آییننامـه پیشـنهادی واردات

خـودرو ،بـه انتقـال فنـاوری بـرای بهبـود کیفیـت

صنعـت خـودرو توجـه ویـژهای شـده اسـت.
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت تصریـح کـرد:
هماکنـون خودروهـای اقتصـادی کـه در سـبد تولیـد
خودروسـازان قـرار دارنـد از کیفیت مناسـبی برخوردار
نیسـتند و تولیـد آنهـا بایـد متوقـف شـود.
وی افـزود :تمرکـز بـر واردات خودروهـای اقتصـادی
در راسـتای تأمیـن ایـن نـوع خودروهاسـت کـه
وضعیـت مطلوبـی در سـبد محصـوالت شـرکتهای
خودروسـازی داخلـی نـدارد و در راسـتای حمایـت از
اقشـار بـا درآمـد متوسـط و کمدرآمـد جامعـه اسـت.

با حکم رئیس قوه قضاییه

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه شد
مسـعود ستایشـی به عنوان سـخنگوی قـوه قضاییه
منصوب شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضائیه ،مسـعود
ستایشـی دادیـار دادسـرای دیـوان عالـی کشـور بـا
حکم حجت االسلام والمسـلمین محسـنی اژهای
رئیـس قـوه قضاییـه بـا حفـظ سـمت بـه عنـوان
سـخنگوی دسـتگاه قضـا منصـوب شـد.

در متن حکم رئیس قوه قضاییه آمده است:
جناب آقای مسعود ستایشی
نظـر بـه توانمنـدی و سـوابق ارزشـمند جنابعالـی
بـه موجـب ایـن حکـم و بـا حفـظ سـمت بـه
عنـوان سـخنگوی قـوه قضاییـه منصـوب
میشود.
امیـد اسـت بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و
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کشف بیش از  ۹تن روغن و
ماکارونی احتکار شده در ارسنجان
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بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن
المللـی فـارس ،مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بین
المللـی فـارس گفـت :در هجدهمیـن نمایشـگاه بیـن
المللـی کشـاورزی اسـتان فـارس بیـش از  170شـرکت
حضـور دارنـد کـه بـا ایـن تعداد شـرکت کننـده ،یـک رکورد
جدیـد در صنعـت نمایشـگاهی کشـور ثبـت مـی شـود.
مهنـدس فرهـادی افـزود :حـدود  860غرفـه در متـراژی
افـزون بـر  20هـزار متر غیـر مفید نمایشـگاه ،سـاماندهی
شـده انـد و از جهـت گسـتردگی مسـاحت و تعـداد غرفه ها
هـم آمـاری جدیـد در نمایشـگاه هـای بیـن المللـی فـارس
رقـم خورده اسـت.
او ادامـه داد :شـرکت هـا بـا توجـه بـه حـوزه مربـوط و
تخصصـی خـود در شـش سـالن اردیبهشـت ،حافـظ،
مالصدرا،بهار،سـرو و نرگـس در کنار فضای باز نمایشـگاه
و در مسـاحت مفیـد  10هزار و سـیصد متـری ،غرفه های
خـود را دایـر کـرده انـد.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی فـارس
گفـت :تالش شـده اسـت تا با نصـب تابلوهـای راهنمایی،
کروکـی سـالن هـا و جهـت یـاب مراجعیـن محتـرم در
کمتریـن زمـان و راحـت تریـن مسـیر بـه غرفـه هـای مورد
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رکورد صنعت نمایشگاهی کشور شکسته شد:

همهگیری کرونا به نقطه
پایان نرسیده است

عالقـه خـود دسترسـی پیـدا کننـد.
مهنـدس فرهـادی اضافـه کـرد :رونمایـی و آشـنایی بـا
آخریـن و بـه روزتریـن تولیـدات در بخـش کشـاورزی،
برقـراری ارتبـاط مناسـب بیـن تولیدکننـدگان و مصـرف
کنندگان،کمـک بـه توسـعه صـادرات بخـش کشـاورزی و
شناسـایی پتانسـیل های داخلی و خارجـی از جمله اهداف
برگـزاری ایـن نمایشـگاه اسـت.
مهنـدس فرهـادی بـا بیـان اینکـه در ایـن نمایشـگاه بیش
از 35شـرکت دانـش بنیـان حضـور دارنـد ،افزود :در سـال
جـاری و در راسـتای منویـات مقـام معظم رهبـری و تحقق
شـعار سـال در هـر عنـوان نمایشـگاه فضایی بـرای حضور
شـرکت هـای دانـش بنیـان پیـش بینـی شـده اسـت تـا
حضـور ایـن شـرکت هـا در کنـار تولیدکننـدگان برتر کشـور
بتوانـد پیـام آور نتایـج خوبـی در آینـده داشـته باشـد.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی فـارس
ادامـه داد :در نمایشـگاه کشـاورزی امسـال هیئـت هـای
تجـاری از کشـورهای مختلـف بـه شـهر شـیراز سـفر
مـی کننـد تـا در ایـن رویـداد بزرگ حـوزه کشـاورزی منطقه
حضور داشـته باشـند.
او اضافـه کـرد :شـرکت هایـی از اسـتان هـای
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همفکـری و همدلـی همکاران د رانجـام امر خظیر
اطلاع رسـانی و برقـراری تعامـل مناسـب میـان
جامعـه و دسـتگاه قضایـی و پاسـخگویی بـه افـکار
عمومـی ،موفـق و مویـد باشـید .بدیهی اسـت کلیه
مراجـع قضایـی و سـازمانهای تابعـه موظـف بـه
همـکاری بـا جنابعالـی میباشـند.
توفیق شما را از درگاه حق تعالی مسئلت دارم.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

خداحافظ یار مهربان
چـوب بلنـدی کـه سـه برابـر قـدم بـود همـه
سـاله در کنـار درخـت چنـار بـاغ ،زمسـتان ها
کـه بـرگ درختـان می ریختنـد در دسـت های
کـودک مشـتاق بـه سـختی می چرخیـد تـا اگر
دانـه بادامی در شـاخه های لخـت درختان مانده
باشـد به زیـر آورد و مـن با آن چشـمان تیزبین
در وزن اندکـی گـرد آوردم شـاید بتـوان بـا
فـروش آن کتابـی خریـد.
ایـن اشـتیاق بـه سـالیانی چنـد از آن تلاش
کتاب هایـی فراهـم آورد تا در طاقچـه اتاق و در
اوقات فراغت دسـت به دست شـود .کتاب های
سـمک عیار ،نسـیم شـمال ،عاق والدین ،موش
و گربـه عبیـد زاکانـی ،نـان و حلـوای شـیخ
بهائـی ،طریـق البـکا ،مالنصرالدیـن ،حسـین
کـرد شبسـتری ،دیوان اشـعار حافظ و گلسـتان
سـعدی از آن جملـه بودنـد.
روزی را بـه یـاد دارم کـه وقتـی مفاتیح الجنـان
صحافـی شـده ای را دختر همسـایه مان به جای
سـردیگی که نداشـتیم گذاشـته بـود روی دیگ
و بخارپـز شـده بـود دعوائـی بـه راه افتـاد کـه
نپر س .
در آن روزگاران کـه فقـط کتـاب ،یـار مهربـان
بـود ،اشـتیاق خوانـدن ،ذوق پـروازی شـد تا به
اینـک که چشـم و گـوش و ذهـن و هـوش مرا
از کلمـات چنـان پـر کرده کـه خوراکـی بهتر از
آن بـه عـادت مرا دربـر نمی گیرد .حتـی به لذت
اوصـاف چهره هایـی کـه بـرای همـه مقبولند به
جـز شـعر و وصف مـرا نصیبی نیسـت.
بـه قـول حافـظ" :مجـال مـن همیـن باشـد که
پنهـان عشـق او ورزم"...
بگذریـم آن روزهـای کودکـی و نوجوانی به سـر
رسـیدند و جوانـی نیـز چونـان بهـاری زودرس
پرپـر شـدند تا بـه اینک کـه ایام پیری رسـیده
و بـه قـول رودکـی« :عصـا بیـار که وقـت عصا
و انبـان شـد ».حـال از آن روزهـا جـز خاطراتی
شـیرین و تلـخ و ملـول باقی نمانده کـه اگر آنها
نیـز فرامـوش می شـدند حاصلی جـز زمین های
ذهـن بایر در برابر چشـم نداشـتم.
حـال کـه کتـاب و دفتـر بـه بهـای اوراق زر در
کتابفروشـی ها خـاک می خورنـد و گوشـی های
تلفـن همـراه بـه سـادگی و ارزانی جـای آنها را
پـر کرده انـد نـه تاقچـه ای از کتاب پـر می بینم
و نـه طاقتـی و درآمـدی و عنایتـی کـه وجهی از
درآمـد حاصلـه بابـت خریـد کتاب صرف شـود.
گویـی دیگـر یـار مهربانـی در کنـار نیسـت جز
دسـتی که پیوسـته در خـواب و بیداری ،گوشـی
تلفنـی را مـدام می چرخاند تا در جهـان واژه ها،
تصاویـر ،سـخن ها و گفتگوهـا سـیر کنـد و
میلیون هـا بـل بیشـتر کتاب هایـی را ورق زنـد
کـه همـه در زوایـای تلفـن دسـتی ،جاخـوش
کرده انـد.
هـر چنـد معلـوم نیسـت این وسـیله همـه چیز
دار و دان ،یـار مهربانـی هـم باشـد!
و دشـمنی باشـد کـه روح و روان هـر جـوان
یـا کـودک و نوجوانـی را در بـر گیـرد و ببـرد
بـه ناکجاآبـاد و بگـذارد در نـزد زنـان هـرزه ای
کـه پیـدا و ناپیـدا آدمـی را از کار و زندگـی بـاز
می کننـد .بـه انتخابی بَـرد ناگزیـر و محتواهایی
در دسـترس کـه از آن آشـوب و هـرج و مـرج
حاصـل شـود .ببـرد بـه سـرزمین های دوری و
بنشـاند سـر سـفره خوراک هـای خوش طعـم و
بدپسـی کـه جـز رنـج حاصلـی ندارنـد هرچند
نویـد گنـج داده باشـند.
و یـا بشـود وسـیله نـان آوری و دانش اندوزی و
آگاهـی دهنـده بالفـوری با سـرعتی به سـرعت
نـور و صـدا که هم داشـتنش مغتنم اسـت و هم
نداشـتنش مصیبتـی دیگر.
حـاال در این بـرزخ بمبـاران اطالعاتـی که همه
چیـز رنـگ و بـوی طبیعـی خـود را در جهـان
از دسـت داده آدمـی در حصـار مصنوعـات بـا
سـرعت ماشـین اگـر فرصـت کتابخوانـی را
مطالعـه بدانیـم بـه دالئلـی چنـد از دسـت داده
ا ست .
گرانـی بی رویـه و ظالمانـه مـواد چاپ بـه ویژه
کاغـذ ،نویسـنده و ناشـر را در چهـارراه فقـر،
بالتکلیفـی ،انتظـار و تـورم و گرانی بـه درد چه
کنـم گرفتار کـرده تا آنجـا که متولیـان فرهنگی
بـرای خریـد ابزارهای رسـانه ای اولویتـی قائل
نشـده اند چنانکه اگـر کتابی به مطبـخ چاپ رود
نـه نویسـنده تـوان تأمیـن هزینـه آن را دارد و
نـه ناشـری بـه چنیـن کار طاقت فرسـا و گرانی
تـن می دهـد و نـه خریـداری توان خریـد کتاب
را دارد.
نمایشـگاه ها هـم هرچنـد اسـتقبال کنندگانـی
بـرای دیـداری کـم مجـال دارنـد اما مشـتاقان
مطالعـه ،پـول بـرای خریـد کتـاب ندارند.
گویـی باالجبـار همگان با یـار مهربـان قدیمی،
قطـع رابطـه کـرده و یـا حداقـل به داشـته های
قبلـی خـود گاه و بـی گاه دل ،خـوش می کنند و
راهـی در این شـرایط بدفرجـام نمانـده که یار
مهربـان یـا نامهربان چموشـی چـون اینترنت و
تلفـن همـراه را بـا هـر شـبانه روز در دسـترس
داشـته باشـند .شـاید از آن مجـاز بـه حقیقتـی
نائـل شـوند و از آن سـراب به آبی دسـت یابند.
اگـر متولیـان کشـور از اندیشـه نـان فراغـت
یابنـد و بـه فکـر جان باشـند.
والسالم
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رییس جمهور ایران در گفتوگو با نخستوزیر بلژیک:

ایران از تالشها برای تقویت مناسبات تهران و بروکسل استقبال میکند
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه زمینههـا و
ظرفیتهـای مناسـب ایـران و بلژیـک بـرای
ارتقـای سـطح تعاملات اظهـار داشـت :از
تالشهـا بـرای تقویـت و گسـترش مناسـبات
تهـران و بروکسـل اسـتقبال میکنیـم.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیم رئیسـی
ظهـر دیـروز چهارشـنبه در پاسـخ به تمـاس تلفنی
«الکسـاندر دی کـرو» نخسـتوزیر بلژیـک بـا
بیـان اینکـه دو کشـور در طـول سـالیان طوالنـی
روابـط دیپلماتیـک خـود را بـر اسـاس اصـول
احتـرام و منافـع متقابـل بـه پیش بردهانـد ،گفت:
جمهـوری اسلامی ایـران از تالشهـا بـرای

تقویـت و گسـترش مناسـبات تهـران و بروکسـل
اسـتقبال میکنـد.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه زمینههـا و

ظرفیتهـای مناسـب در دو کشـور بـرای
ارتقـای سـطح تعاملات افـزود :عملیاتـی شـدن
ظرفیتهـای بالقـوه در روابـط دوجانبـه میتوانـد

زمینـه مناسـبی بـرای افزایـش همکاریهـای دو
کشـور نیـز باشـد.
«الکسـاندر دی کـرو» نخسـتوزیر بلژیـک نیز در
ایـن گفتگـوی تلفنـی با اشـاره به پیشـینه طوالنی
و مثبـت روابـط دو کشـور و مهـم توصیـف کـردن
ایـن روابـط بـرای بلژیـک ،اظهـار امیـدواری کـرد
کـه رونـد گسـترش روابـط و تعاملات کشـورش با
جمهـوری اسلامی با تالش مسـئوالن دو کشـور
بـه شـکل مطلوبی بـه پیـش برود.
نخسـتوزیر بلژیـک گفـت :بـه دنبـال تقویـت
روابـط دوجانبـه بـا ایـران بخصـوص در حـوزه
اقتصـادی و کنسـولی هسـتیم.

الجزیره:

درخصوص  ۹۰درصد مسائل در وین توافق شفاهی شده است
شـبکه الجزیـره بـه نقـل از یـک مسـئول ایرانـی بـا
اشـاره بـه اینکـه تحقـق توافـق در مذاکـرات ویـن
منـوط بـه جدیـت و حسـن نیـت آمریـکا اسـت،
اعلام کـرد کـه درخصـوص  ۹۰درصـد مسـائل در
مذاکـرات ویـن توافـق شـفاهی شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه قطـری الجزیره بـه نقل
از یـک منبـع ایرانـی اعلام کـرد :بـر سـر بیـش از
 ۹۰درصد مسـائل هسـته ای توافق شفاهی کردیم
امـا ایـن توافـق هنوز مکتوب نشـده اسـت.
وی گفـت :تضمیـن هـای اجرایـی مهـم تریـن
اختالفـات موجـود بـا واشـنگتن در مذاکـرات
هسـته ای اسـت.
ایـن مسـئول ایرانـی خاطرنشـان کـرد کـه در
مذاکـرات هسـتهای بـا آمریـکا  ۶اختلاف اصلـی
وجـود دارد.

وی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه محقق شـدن توافق
در مذاکـرات ویـن منـوط بـه جدیـت و حسـن نیت

آمریـکا اسـت .بـر اسـاس ایـن گـزارش ،سـعید
خطیـب زاده ،سـخنگوی وزارت خارجـه ایـران در

نشسـت خبـری خـود در خصـوص بدعهدیهـای
آمریـکا در اجـرای تعهداتـش و اتخـاذ تصمیـم
سیاسـی الزم گفـت :سـفر آقـای مـورا نشـان
میدهـد کـه مـا گفتوگوهـا را در مسـیری کـه باید
انجـام شـود همچنـان پیگیـری کردیـم و بـه رغـم
اقدامـات ضـد دیپلماسـی کـه بعضـا توسـط سـنا و
کنگـره آمریـکا انجـام شـده ایـران و گـروه  ۴+۱بـه
مسـیر دیپلماتیـک و دسـتیابی بـه توافـق خـوب،
پایـدار و قابـل اتـکا متعهـد بودهانـد.
خطیـبزاده تأکیـد کـرد:اگر همیـن امـروز آمریکا
تصمیـم الزم را بگیـرد و آنچـه کـه از حقـوق و
جیـب ملت ایـران برداشـته برگرداند ،حقـوق ضایع
شـده ملـت ایـران را بپذیـرد و بـه آن احتـرام بگذارد
میتوانیـم فـردای بعـد از بازگشـت مـورا بـه ویـن
بازگردیـم و توافـق را جلـو ببریـم.

مرندی در گفتوگو با المیادین:

به کار بستن نقاط قوت و اهرم فشار در مذاکرات،
میتواند غرب را وادار به امتیاز دهی کند
مشـاور رسـانهای تیـم مذاکرهکننـده ایـران در
مذاکـرات ویـن ،در گفتوگویـی بـر اهمیـت بـه
رسـمیت شـناختن «حـق مشـروع» ایـران بـرای
غنیسـازی اورانیـوم بـه عنـوان انگیـزهای بـرای
آغـاز مذاکـرات هسـتهای و تـداوم آن ،تاکید کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از شـبکه المیادیـن،
محمـد مرنـدی ،مشـاور رسـانهای تیـم
مذاکرهکننـده ایـران در مذاکـرات ویـن و
کارشـناس مسـائل سیاسـی در گفتوگـو بـا ایـن
شـبکه گفـت :ایران تنها زمانی شـروع بـه مذاکره
بـا آمریـکا کـرد کـه آمریـکا ایـن پیـام را از طریـق

عمـان بـه ایـران منقـل کـرد کـه حـق آن را بـرای
غنیسـازی اورانیـوم را میپذیـرد .ایـن موضـوع
بسـیار مهـم بـود کـه مربـوط بـه قبـل از دولـت
آقـای روحانـی اسـت .دکتـر صالحـی وزیـر امـور
خارجـه بـود و مذاکـرات در عمـان شـروع شـد.
مرنـدی ادامـه داد :بعد که آقـای روحانی انتخاب
شـد و آقـای ظریـف وزیـر امـور خارجـه شـد،
بـه مذاکـرات ادامـه دادنـد .ایـن نکتـه مهمـی
اسـت چـون بـه مسـئله اهـرم فشـار بـر میگـردد.
ایرانیهـا بـه پیشـرفت در برنامـه هستهایشـان
ادامـه دادنـد و خواسـتههای آمریـکا را بـا وجـود

[متحمـل شـدن] تحریمهـا نادیـده گرفتنـد تـا به
آمریـکا فشـار بیاورنـد .وقتـی آمریکاییهـا دیدنـد
ایـران قـرار نیسـت کوتـاه بیاییـد تـا زمانـی کـه
آمریکاییهـا حـق مشـروع ایران برای غنیسـازی
اورانیـوم را بـه رسـمیت بشناسـند ،آن موقـع بـود
کـه مذاکـره شـروع شـد.
او در ایـن راسـتا گفـت :بنابرایـن ،ایـن نشـان
میدهـد کـه اگـر کشـوری قـوی باشـد و بـا

اسـتفاده از نقـاط قـوت و اهـرم فشـارش مذاکـره
کنـد ،میتوانـد کشـورهای غربـی را وادار بـه
امتیازدهـی کنـد.

اطالعیه دیوان عالی کشور درباره پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی
روابـط عمومـی دیـوان عالـی کشـور در پـی انتشـار
خبـری در فضـای مجـازی درخصـوص پذیـرش
اعـاده دادرسـی سـعید مرتضـوی و طـرح مطالبـی
علیـه یکـی از قضـات دیـوان عالـی کشـور
اطالعیـهای بصـادر کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،روابـط عمومـی دیـوان عالـی
کشـور اعلام کـرد:
در پـی انتشـار خبـری از سـوی یکـی از وکالی
دادگسـتری در فضـای مجـازی در خصـوص
پذیـرش اعـاده دادرسـی سـعید مرتضـوی و طـرح
اتهاماتـی علیـه یکـی از قضـات خوشـنام دیـوان
عالـی کشـور ،روابـط عمومـی ایـن نهـاد ،ضمـن
ّرد اتهامـات بـه منظـور تنویـر افـکار عمومـی

برائـت صـادر کـرده اسـت.
 -3صـدور رأی در شـعب دیوان عالی کشـور منفرد
نبـوده و بـا ترکیـب هیـأت قضایی صادر میشـود و
اینگونـه نیسـت کـه یـک نفـر اقـدام به صـدور رأی
نماید.
-4رئیـس محتـرم شـعبه بیسـت و نهـم از قضـات
عالیرتبـه و خوشـنام دیـوان عالـی کشـور اسـت
و مطالـب منتشـر شـده در فضـای مجـازی
مبنـی بـر در مظـان اتهـام بـودن وی ،کـه
موجـب سوءاسـتفاده رسـانههای بیگانـه شـده
اسـت ،مصـداق نشـر اکاذیـب و تشـویش اذهـان
عمومـی بـوده و بـا شـکایت شـاکی قابـل تعقیـب
است.

اطالعیـهای صـادر کـرد کـه بـه شـرح زیـر اسـت:
-1در خصـوص پذیـرش اعـاده دادرسـی سـعید
مرتضـوی ،رسـیدگی به درخواسـت متقاضـی اعاده
دادرسـی حسـب ارجـاع بـه شـعبه  29دیـوان عالی
کاملا بـر اسـاس
کشـور هماننـد سـایر پروندههـا ً
مقـررات قانونـی صـورت گرفتـه اسـت و در صورت
بررسـی حقوقدانـان مبرهـن اسـت کـه رأی صادره
کاملا مسـتند و مسـتدل و در چارچـوب قوانیـن
ً
صادر شـده اسـت.
صرفـا
-2مفـاد رأی شـعبه دیـوان عالـی کشـور
ً
تجویز اعاده دادرسـی اسـت و صـدور رأی مجدد با
دادگاهـی اسـت کـه پرونـده بـه آن ارجاع میشـود
کـه در ایـن مـورد دادگاه محتـرم تجدیدنظـر رأی

وزیر کشور:

تاکنون مصوبهای برای گرانی مرغ و تخممرغ نداشتهایم
وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه تغییـر قیمـت
گذاریهـای جدیـد پـس از تصویـب سـتاد تنظیـم
بـازار انجـام میشـود ،گفـت :تاکنـون هیـچ
مصوبـهای بـرای گرانـی اقلام از جملـه مـرغ و
تخممـرغ نداشـتهایم.
به گزارش ایسـنا ،احمد وحیدی در حاشـیه جلسـه
امـروز هیئـت دولـت دربـاره تغییـر قیمـت برخـی
اقلام اظهـار کـرد :تصمیمگیـری دربـاره قیمـت
اقلام بـه سـازمان حمایـت از مصرفکننـده و
تصویـب سـتاد تنظیـم بـازار برمیگـردد کـه تا االن
هـم هیـچ مصوبـهای دربـاره هیـچ قلـم جنسـی
صـورت نگرفتـه اسـت.
وی تأکیـد کـرد :هیچ قلـم جنسـی نمیتواند بدون
طـی ایـن مسـیر تغییـر قیمـت داده شـود و اگـر
ایـن اتفـاق بیافتـد خلاف قانـون اسـت و سـازمان
تعزیـرات بـا اختیـارات جدیـدی کـه دارد بـا آن

برخـورد میکنـد.
وحیـدی همچنیـن دربـاره برخـی اخبـار پیرامـون
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قیمـت مـرغ و تخـم مرغ گفـت :همان طـور گفتم
بـرای گرانـی اقلام ابتـدا بایـد سـازمان حمایـت از

مصرفکننـده نظـر بدهـد و سـپس سـتاد تنظیـم
بـازار در ایـن زمینـه مصوبـه داشـته باشـد کـه
تاکنـون چنیـن چیـزی نداشـتهایم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه اختیـارات
جدیـدی بـه سـازمان تعزیـرات بـرای کنتـرل بـازار
و نظـارت بـر قیمتهـا داده شـده اسـت ،تصریـح
کـرد :میـزان جریمههـا را میتواننـد افزایـش
دهنـد و اجـازه بسـته شـدن واحدهایـی کـه تخلـف
میکننـد را دریافـت کردنـد .همچنیـن تعزیـرات
میتوانـد پالکارتهایـی را بـرای واحدهایـی کـه
گرانفروشـی میکننـد ،نصـب کننـد .در واقـع
اختیاراتـی داده شـده اسـت کـه بـرای متخلفـان
بازدارندگـی داشـته باشـد.
وزیـر کشـور گفـت :تاکنون هیـچ مصوبـهای برای
گرانـی اقلام از جملـه مـرغ و تخـم مـرغ وجـود
نداشـته اسـت.

پیام انریکه مورا
درباره سفرش به تهران

نماینـده اتحادیـه اروپـا در مذاکـرات ویـن در پیامـی بـه دسـتور کار
سـفرش بـه ایـران اشـاره کـرد .بـه گـزارش ایسـنا ،انریکـه مـورا،
معـاون مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و نماینـده آن در
ش بـه تهـران
مذاکـرات ویـن در صفحـه توییتـر خـود دربـاره سـفر 
نوشـت :دوبـاره بـه تهـران مـیروم تـا بـا علـی باقریکنـی و دیگـر
مقامـات دربـاره مذاکـرات ویـن و دیگـر مسـائل دیـدار کنـم .کار در
زمینـه حـل کـردن اختالفـات باقـی مانـده در ایـن مذاکـرات ادامه
دارد.مـورا کـه قـرار بـود روز سهشـنبه بـه تهران برسـد ،تـا روز جمعه
بـا مقامـات ایرانـی مذاکـره خواهـد کـرد.
پیشـتر نورنیـوز اعلام کـرده بـود ،مـورا سهشـنبه هفتـه جـاری
بـرای ادامـه گفتوگـو بـا مسـئولین جمهـوری اسلامی ایـران
بـه تهـران سـفر خواهـد کـرد .بـا توجـه بـه نقـش اتحادیـه اروپـا در
زمینـه مبادلـه دیدگاههـای تهـران و واشـنگتن ،سـفر انریکـه مـورا
بـه تهـران میتواند گام جدیـدی بـرای رایزنیهای سـازنده پیرامون
موضوعـات انـدک ولـی ِ
مهـم باقیمانـده تلقـی شـود.
«جـوزپ بـورل» مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا نیـز در
گفتوگویـی بـا روزنامـه فایننشـال تایمز مطـرح کرد بـه دنبال «یک
راه حـل میانـه» بـرای شکسـتن بنبسـت مذاکـرات ویـن اسـت که
خطـر بینتیجـه گذاشـتن تالشهـای بیـش از یـک سـاله اتحادیـه
اروپـا را بـرای انجـام دادن یـک توافـق در بـر دارد.
مذاکـرات ویـن کـه از زمـان روی کار آمـدن دولـت بایـدن در سـال
 ۲۰۲۱در راسـتای احیـای توافق هسـتهای و لغـو تحریمهای ایران
آغـاز شـده اسـت ،در پـی برخی تحـوالت اخیـر بینالمللـی از جمله
حملـه روسـیه بـه اوکرایـن و کشـمکشهای تهران-واشـنگتن
بـر سـر برخـی مسـائل باقـی مانـده در مذاکـرات ،تـا اطلاع ثانـوی
متوقف شـده اسـت.

رئیس جمهوری چین خطاب به اروپا:

خودتان امنیت خود را
به دست بگیرید

رئیـس جمهـوری چیـن بابـت دخالـت آمریـکا در کمکرسـانی بـه
اوکرایـن در بحبوحـه حملـه روسـیه بـه ایـن کشـور انتقـاد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه خبـری فاکـس نیـوز ،وزارت
خارجـه چیـن مکالمـه تلفنـی بیـن شـی جینپینـگ و امانوئـل
ماکـرون ،روسـای جمهـوری چیـن و فرانسـه را منتشـر کـرد .در آن
آمـده اسـت ،پکـن روش خـود را در پیگیـری مذاکـرات صلـح در
پیـش گرفتـه اسـت و از کشـورهای اروپایـی در حفـظ صلـح اروپا به
روش خودشـان حمایـت میکند.ماکـرون نیـز در ایـن گفتوگـوی
تلفنـی بـه همتـای چینـی خـود گفت ،هـر دو کشـور بر تعهداتشـان
در رعایـت یکپارچگـی سـرزمینی و حـق حاکمیـت اوکرایـن تاکیـد
دارنـد و بـا فوریـت و ضـرورت یـک آتشبـس نیـز موافـق هسـتند.
رئیـس جمهـوری چیـن همچنیـن بـه اوالف شـولتس ،صدراعظـم
آلمـان گفـت :طـرف اروپایـی بایـد مسـئولیتپذیری تاریخـی و
هوشـمندی سیاسـی خـود را نشـان دهـد ،به دنبـال ثبـات طوالنی
مـدت در اروپـا باشـد و راه حلـی را به روشـی مسـئوالنه بیابد .امنیت
اروپـا بایـد بـه دسـتان خـود اروپاییهـا تامیـن و حفـظ شـود.
چیـن بـا عـدم محکـوم کـردن حملـه روسـیه بـه اوکرایـن توجـه
جهانـی را بـه خـود معطـوف کـرده اسـت.
بیـش از  ۱۴۰کشـور حملـه روسـیه بـه اوکرایـن را محکـوم کـرده و
چندیـن کشـور دیگـر هـم در کنـار سـازمان ملـل تلاش کردنـد تـا
مذاکـرات صلـح را تسـهیل کـرده و بـر خـروج نیروهـای روسـی از
اوکرایـن تاکیـد میکننـد.

محکومیت هدف قرار دادن
تعمدی خبرنگار الجزیره
از سوی خطیبزاده
سـعید خطیـب زاده سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در سـرزمینهای
اشـغالی توسـط نیروهـای رژیـم اشـغالگر صهیونیسـتی را به شـدت
محکـوم کـرد و شـهادت ایـن خبرنـگار ارشـد را بـه خانـواده وی،
شـبکه الجزیـره و خبرنـگاران متعهـد بـه آرمـان فلسـطین و قـدس
شـریف در سراسـر جهـان تسـلیت گفـت .
بـه گـزارش ایسـنا ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـن اقـدام
جنایتکارانـه رژیـم صهیونیسـتی را گـواه روشـنی بـر عـدم پایبنـدی
ایـن رژیـم بـه نقـش و جایـگاه مطبوعات ،رسـانه هـا و خبرنـگاران،
در آگاهـی بخشـی بـه افـکار عمومـی دانسـت کـه برخلاف
ادعاهـای دروغیـن ماشـین تبلیغاتـی صهیونیسـم و رسـانه هـای
وابسـته ،از انتشـار حقایـق و اخبـار صحیـح واهمـه داشـته و تـا
مـرز کشـتار خبرنـگاران پیـش می رود  .خطیـب زاده از سـازمانهای
بیـن المللـی ،نهادهـای حقـوق بشـری و اتحادیـه هـای رسـانه ای
بیـن المللـی خواسـت در مـورد شـهادت خانـم شـیرین ابوعاقلـه
تحقیقـات مسـتقلی صـورت گرفتـه و رژیـم صهیونیسـتی نسـبت
بـه ایـن جنایـت خـود پاسـخگو گردد.سـخنگوی وزارت امـور
خارجـه همچنیـن پیشـنهاد انجـام تحقیقـات توسـط رژیم اسـرائیل
در خصـوص ایـن جنایـت را مبتنـی بـر فرافکنـی و فـرار روبـه جلـو
دانسـت کـه فاقـد هرگونـه اعتبـاری مـی باشـد.

عمان:

از تالشهای بینالمللی برای
موفقیت مذاکرات هستهای
حمایت میکنیم
وزیـر خارجـه عمـان بـا اشـاره بـه اینکـه کشـورش هیـچ طرفـی را
در تعلیـق مذاکـرات ویـن مقصـر نمیدانـد گفـت :مسـقط از تمـام
تلاش هـای بیـن المللی برای موفقیـت مذاکرات هسـته ای ایران
حمایـت مـی کنـد .بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگزاری رسـمی
عمـان ،بـدر بـن حمـد البوسـعیدی ،وزیر خارجـه عمان در نشسـت
خبری مشـترک با سـرگئی الوروف ،همتای روسـی خود در مسـقط
گفـت :سـلطنت عمـان از تمام تالشهـای بین المللی در راسـتای
موفقیـت مذاکـرات هسـتهای ایـران حمایـت میکند.
وی تاکیـد کـرد :مـا هیـچ طرفـی را در تعلیـق مذاکـرات مقصـر
نمیدانیـم امـا از گفتوگـوی مسـتقیم حمایـت مـی کنیـم.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،سـعید خطیـب زاده ،سـخنگوی وزارت
خارجـه ایـران اخیـرا در نشسـت خبـری خـود در خصـوص
بدعهدیهـای آمریـکا در اجـرای تعهداتـش و اتخـاذ تصمیـم
سیاسـی الزم گفـت :سـفر آقـای مـورا نشـان میدهـد کـه مـا
گفتوگوهـا را در مسـیری کـه بایـد انجـام شـود همچنـان پیگیری
کردیـم و بـه رغـم اقدامـات ضـد دیپلماسـی که بعضا توسـط سـنا و
کنگـره آمریـکا انجام شـده ایران و گـروه  ۴+۱به مسـیر دیپلماتیک
و دسـتیابی بـه توافـق خـوب ،پایـدار و قابـل اتـکا متعهـد بودهانـد.

فارس
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نیروهای عشایر ،نگین انگشتری بسیج هستند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :شمار قابل توجهی از شهدا ،جانبازان ،آزادگان،
رزمندگان و ایثارگران از عشایر دلیر سراسر ایران اسالمی ...

استاندار فارس:

شرکتهای دانشبنیان مسئول واحدی ندارند
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر چـه سـریعتر بایـد بـرای شـرکتهای
دانشبنیـان یـک هماهنگکننـده معرفـی شـود ،گفـت :بـه نظـر میرسـد
شـرکتهای دانشبنیـان هماهنـگ کننـده واحـدی ندارند و ایـن موضوع باید
هـر چـه سـریعتر تعییـن تکلیف شـوند.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه امـروز در جلسـه سـتاد سـاماندهی امـور جوانان با
اشـاره بـه اینکـه شـرکتهای دانشبنیان در اسـتان مسـئول مشـخصی ندارد
گفـت :در ایـن شـرایط امـور آنهـا هـم بـه خوبـی پیگیـری نخواهـد شـد و لـذا
دچـار پراکنـدهکاری و مـوازیکاری میشـود.
وی بـا درخواسـت از اعضـای ایـن سـتاد جهت ارائه پیشـنهادها و نظراتشـان برای رسـیدن به یـک وحدت رویه،
گفـت :بـا ایجـاد رابطـه بیـن دانشـگاهها و مراکـز علمـی ،ایجـاد وحـدت رویـه و شـناختن متولی واحد ،شـورای
تصمیمگیـری و هیـأت مدیـره نیـز شـکل خواهـد گرفـت و پـس از آن بـا ارائـه یـک برنامـه سـه الـی چهار سـاله
کار دنبـال میشـود.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فارس ،تشـکیل کمیتههای مختلـف نیازسـنجی ،تامین مالـی ،حمایت قضایی
و  ...را ذیـل ایـن مجموعـه مهـم دانسـت و افـزود :بـه ایـن صـورت بـا نظمی خـاص فعالیـت جوانـان در ایـن
واحدهـای دانشبنیـان و فنـاور دنبـال خواهـد شـد.
دکتـر ایمانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن دغدغههـای جوانـان عـدم اشـتغال و اسـتفاده نشـدن از
توانمندیهـای آنهـا اسـت ،گفـت :تعـداد قابـل توجهـی از جوانهـا یـا مشـکل اشـتغال دارنـد و یـا معتقدنـد از
توانمندیهایشـان آنگونـه کـه بایـد اسـتفاده نشـده اسـت ،لـذا میشـود بـا انجـام اقدامات درسـت در ایـن راه از
ظرفیـت ایـن جوانـان بهـره برد.
وی در ادامـه از دانشـگاهها خواسـت تـا برنامههـای خـود را ارائـه کرده و بر اسـاس آن تالش کنند شـرکت های
دانـش بنیـان در سـال اول بـه درآمـد حداقـل یک میلیارد تومان برسـند و در سـال بعـد این درآمد به سـه میلیارد
تومـان افزایش یابد.
اسـتاندار فـارس در ایـن راسـتا الگوسـازی را نیـز مهم دانسـت و همچنیـن دربـاره فضاهایی کـه در اختیار پارک
علـم و فنـاوری اسـت ،گفـت :مدیریـت کنیـد تـا از فضاهایـی که حداقـل زیرمجموعـه دولت اسـت و بیتالمال
محسـوب میشـود اسـتفاده  ۲۴سـاعته صورت گیرد.
وی ادامـه داد :نیازسـنجی و اسـتخراج نیازهـای دانشـجویان فار غالتحصیـل نیـز بایـد جهـت پیشـرفت کار در
ایـن حـوزه مد نظـر قـرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

همهگیری کرونا به نقطه پایان نرسیده است
ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،شـرایط کنونـی در مواجهـه بـا
همهگیـری کروناویـروس را بسـیار حسـاس ارزیابـی و تاکیـد کـرد کـه کاهـش
نسـبی آمارهـا دلیـل بـر پایـان همهگیـری کرونـا نیسـت و همـه افـراد در ایـن
زمینه مسـئول هسـتند.
دکتـر سـید وحیـد حسـینی در پانصـد و ششـمین نشسـت سـتاد مدیریـت
بیمـاری کوویـد  ۱۹علـوم پزشـکی شـیراز گفت :در حالی که متاسـفانه شـاهد
کاهـش سـطح دغدغـه و توجـه عمومی نسـبت بـه خطـر بیمـاری کرونـا در
جامعـه هسـتیم ،بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کرونـا در حـال حاضـر در مرحلـه
حساسـی قـرار گرفتـه اسـت.
او ضمـن قدردانـی از کادر بهداشـت و درمـان درگیـر بـا کرونا که از آغاز شـیوع تا کنـون ،جهادگرانه در راسـتای
تامیـن سلامت مـردم ،به صورت شـبانه روزی مشـغول بـه ارایه خدمت هسـتند ،اظهار کرد :سـطح همه گیری
کرونـا طـی بیـش از دو سـال گذشـته در دنیـا ،گویـای ایـن امـر اسـت کـه نمی توان آینـده قابـل اطمینانـی را در
زمینـه نحـوه شـیوع بیمـاری پیـش بینـی کـرد؛ در شـرایط کنونـی کـه کرونـا در وضعیـت حساسـی قـرار گرفته،
کاهـش نسـبی آمارهـا نبایـد بـه منزلـه پایـان ایـن بیمـاری و بـی توجهـی بـه رعایـت اصـول و شـیوه نامه هـای
بهداشـتی باشد.
حسـینی بـا تاکیـد بـر ضـرورت حفـظ پایبنـدی نسـبت بـه رعایـت اصـول بهداشـتی در سـطح جامعـه افـزود :در
شـرایط کنونـی می توانیـم بـا رعایت صحیـح بهداشـت و اصول پیشـگیرانه ،در قطـع زنجیره های ایـن بیماری و
ریشـه کنـی آن در جامعـه نقـش سـازنده ای ایفا کنیم و از سـویی دیگر ،بـی توجهی افراد در ایـن زمینه می تواند
بـه منزلـه آغـاز بحرانـی دیگـر در جامعه و بـه خطر افتادن سلامت مردم باشـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اعلام اینکه آمارهـا نشـان دهنده پایـداری زنجیره هـای انتقـال کرونا
در سـطح اسـتان و کشـور اسـت ،گفـت :تجربـه بیش از دو سـال گذشـته و پیامدهـای ناگواری که ایـن بیماری
در سـطح دنیـا بـه دنبـال داشـت ،ضـرورت احسـاس مسـوولیت یکایـک افـراد جامعـه را در برابـر ایـن بیماری و
پیشـگیری از گسـترش شـیوع آن افزایـش می دهد.
آغاز مرحله جدید واکسیناسیون علیه کرونا در فارس
حسـینی بـا یـادآوری اینکـه مرحلـه جدیـد واکسیناسـیون کرونـا در اسـتان بـا اولویـت افـراد بـاالی  ۷۰سـال،
بیمـاران خـاص و مبتلا به نقص سیسـتم ایمنـی ،همچنین کادر بهدشـت و درمان آغاز شـده ،راه اندازی مرکز
واکسیناسـیون فاطمـه الزهـرا(س) ویـژه پزشـکان نظام پزشـکی و اتـاق واکسیناسـیون ویژه اسـاتید و اعضای
هیـأت علمی دانشـگاه در طبقـه همکـف سـاختمان مرکـزی دانشـگاه بـرای تزریق مرحلـه جدید واکسـن کرونا
را دیگـر زیرسـاخت های ایجـاد شـده در ایـن زمینه برشـمرد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا قدردانی از مـردم به ویژه افـرای که در ایمن سـازی جامعه با مشـارکت
در دریافـت واکسـن ،بـا تیـم واکسیناسـیون اسـتان همـکاری می کننـد ،اعلام کـرد :تاکنـون  ۹۳و  ۶دهـم
درصـد ُدز یـک ۸۷ ،و  ۶۵صـدم درصـد ُدز دو و نزدیـک بـه  ۴۹درصـد جمعیـت گـروه هدف در شهرسـتان های
زیـر مجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز نیـز ُدز سـوم واکسـن کوویـد ۱۹را
دریافـت کـرده اند.
مسـئول ارشـد حوزه سلامت اسـتان فارس اضافه کرد :از زمان اعالم شـده برای تزریق مرحله جدید واکسـن
تـا کنـون ،هـزار و  ۶۶۱نفـر از جمعیـت گـروه هدف در شهرسـتان های زیـر مجموعه دانشـگاه علوم پزشـکی و
خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز نیز مرحله جدید واکسـن کوویـد ۱۹را دریافت کـرده اند.

حضور  ۲۲۳هزار دانش آموز در مدارس عشایری سراسر کشور
مهر:سرپرسـت دفتر توسـعه عدالت آموزشـی وآموزش عشـایر وزارت آموزش و پرورش گفت ۲۲۳ :هزار دانش
آموز در مدارس عشـایری سراسـر کشـور مشـغول تحصیل هستند.
صفـر علـی یازرلـو در آئیـن افتتاحیـه گردهمایـی معاونیـن آمـوزش ابتدایـی ،رؤسـای ادارات آمـوزش ابتدایـی
ادارات کل ،مدیران آموزش و پرورش عشـایر و نمایندگان راهبران آموزشـی سراسـر کشـور ،گفت :دفتر توسـعه
عدالـت آموزشـی آمـوزش عشـایر ۳ ،برنامـه مهـم را دنبـال میکنـد که یکـی از آنها توسـعه برنامههای آموزشـی
و تربیتـی در مناطق عشـایری اسـت.
سرپرسـت دفتـر توسـعه عدالـت آموزشـی و آمـوزش عشـایر وزارت آمـوزش و پـرورش ادامـه داد :دومیـن برنامه
کیفیـت بخشـی بـه کالسهـای چنـد پایـه به کارگیـری راهبـران آموزشـی تربیتی اسـت.
یازرلـو گفـت :برنامـه سـوم هـم بحـث نصیـب برابر آموزشـی یکسـان بر اسـاس فرمایشـات مقام معظـم رهبری
است.
او عنـوان کـرد :در آذربایجـان غربـی بیشـترین تعـداد دانـش آمـوز عشـایری و در زنجـان کمتریـن تعـداد
دانش آموز را داریم.
سرپرسـت دفتـر توسـعه عدالـت آموزشـی آمـوزش عشـایر وزارت آمـوزش و پرورش گفـت :همچنیـن در فارس،
خوزسـتان ،گلسـتان و لرسـتان تعـداد زیـادی از دانـش آموزان عشـایری مشـغول تحصیل هسـتند.
بـه گفتـه یازرلـو ،در  ۱۲اسـتان اداره عشـایری داریـم که در دانشـگاه فرهنگیـان و تربیت دبیر شـهید رجایی نیز
سـهمیههایی بـرای تربیـت معلمـان بـرای مناطق عشـایری در نظر گرفته شـده اسـت.
او اضافه کرد ۲۴۱ :مدرسه شبانه روزی عشایر برای در دوره متوسطه اول و دوم در سراسر کشور دایر است.
سرپرسـت دفتـر توسـعه عدالت آموزشـی و آموزش عشـایر وزارت آموزش و پـرورش افزود ۴۰ :هـزار دانش آموز
در مدارس شـبانه روزی مشـغول تحصیل هستند.
یازرلـو گفـت :بایـد بـه نیازهـا و ظرفیتهـای مناطق عشـایری توجه ویژهای شـود و همـه مسـئولین باید صدای
این جامعه شـریف باشـند.
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همهگیری کرونا به نقطه پایان نرسیده است
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز ،شــرایط کنونی در مواجهه با همهگیری
کروناویروس را بسیار حساس ارزیابی و تاکید کرد که ...

شرکتهای دانشبنیان مسئول واحدی ندارند
اســتاندار فارس با تاکید بر اینکه هر چه سریعتر باید برای شرکتهای دانشبنیان
یک هماهنگکننده معرفی شود ،گفت :به نظر میرسد ...

رئیس سازمان بسیج در شیراز مطرح کرد:

نیروهای عشایر ،نگین انگشتری بسیج هستند
ایرنا:رئیـس سـازمان بسـیج مسـتضعفین گفـت :شـمار
قابـل توجهـی از شـهدا ،جانبـازان ،آزادگان ،رزمنـدگان و
ایثارگـران از عشـایر دلیـر سراسـر ایـران اسالمی هسـتند
و اکنـون نیـز نیروهـای عشـایر نگین انگشـتری بسـیج را
تشـکیل می دهنـد.
سـردار غالمرضـا سـلیمانی روز چهارشـنبه در مراسـم
یـادواره ملـی شـهدای دانش آمـوزی و فرهنگیان عشـایر
جنـوب کشـور در حـرم مطهـر حضـرت احمدبـن موسـی
شـاهچراغ (ع) ،بـه نقـش و اهمیـت عشـایر کشـور در
دوران قبـل و پـس از انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس
اشـاره کـرد و گفـت :گذشـته کشـور مـا یـک حقیقـت
غیـر قابـل کتمـان دارد و آن حقیقـت ایـن اسـت که پیش
از روی کار آمـدن حکومـت رضاخـان توسـط انگلسـتان،
قـدرت و نیـروی داخلـی کشـور را عشـایر تشـکیل
میدادنـد.
رئیس سـازمان بسـیج مسـتضعفین ادامه داد :این عشایر
بودنـد کـه در جنگهـا و در مقابل هجـوم بیگانگان صف
آرایـی میکردنـد و فتوحـات بزرگـی را نصیـب ملـت ایران
میکردند.
سـلیمانی اضافـه کـرد :مهمتریـن سیاسـت داخلـی
رضاخـان مخالفـت و سـرکوب عشـایر بـود .رضاخـان
جنایـات بسـیاری علیه عشـایر انجـام داد و از به شـهادت
رسـاندن سـران عشـایر هـم دریـغ نکـرد.
او گفـت :پـس از پیـروزی انقالب اسلامی با فرمـان امام
راحـل و بـا بیعتـی کـه عشـایر بـا امـام راحـل انجـام دادند
نقـش و حضـور عشـایر در مقابلـه بـا رژیـم منفـور پهلـوی
بیشـتر هویدا شـد.
وی بـا بیـان اینکـه راهبـرد امـام راحـل ،راهبرد بـه میدان
آوردن ملـت ایـران و عشـایر غیور و شـرافتمند بود ،گفت:
بسـیاری از دالوران در دفـاع مقـدس از میـان عشـایر
برخاسـتند .عشـایر در برخـی از اسـتان ها کـه نیروهـای
نظامی کمتـری داشـتیم در مرزهـا و در مقابـل متجـاوزان
در جنـوب و غـرب کشـور ،ایسـتادند مقاومـت کردنـد و به
شهادت رسـیدند.
سـلیمانی اضافـه کـرد :نیروهـای فجـر سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی که مسـئولیت سـازماندهی نیروهـای
گرانقـدر مردمـی را بـه عهـده داشـتند شـاهد بودیـم کـه
فرزندان عشـایر نگین انگشـتری این سـازمان را تشـکیل
می دانـد.
وی گفـت :همـه ملـت ایـران از جنـوب ،شـمال ،شـرق و
غـرب کشـور در دوران دفـاع مقـدس و انقالب مشـارکت
کردنـد امـا نقش عشـایر به دلیـل تدبر ،شـجاعت و دلیری
نقـش بسـیار برجسـته ای بود.
رئیـس سـازمان بسـیج مسـتضعفین بـا اعتقـاد بـه اینکـه
میدانهـای دفـاع مقـدس منبعـی از افتخـارات عشـایر
بـود ،گفـت :عشـایر اسـتان فـارس بـا جمعیـت بـاالی
توجهـی کـه داشـتند توانسـتند افتخـارات بسـیاری را در
دورانهـای مهـم تاریخـی بـرای کشـور بیافریننـد.
وی بـا بیـان اینکـه انقلاب اسلامی دوره تحوالت سـریع
و پـی در پـی در جهـت بازیابـی عظمـت و شـکوه دوران
تمـدن اسلامی ایران اسـت ،گفـت :گام دوم انقلاب
اسلامی به فرماندهـی رهبـر معظم انقالب مسـیر تحقق
دولـت و جامعـه اسلامی و تمـدن بـزرگ اسلامی را طـی
میکنـد.
سـلیمانی اضافـه کـرد :دوران رضاخانیهـا پشـت سـر
گذاشـته شـد و ملـت ایـران توانسـت در سـطح جهـان
الگو باشـد .نظـام سـلطه ،آمریکاییها ،برخی کشـورهای
اروپایـی و رژیـم صهیونیسـتی تمـام تـوان خـود را متمرکـز
کـردن و همـه تلاش خـود را بـه کار گرفتهانـد تـا ایـن
الگـوی جـذاب یعنـی جمهـوری اسلامی ایران در مقابـل
ملت هـای دنیـا بـه صـورت کامـل تجلـی نشـود و ایـن
نشـان دهنـده هراسـی اسـت کـه آنهـا از جهـان اسلام و
کشـورهای آسـیایی و غـرب آسـیا دارنـد.
وی ادامـه داد :دورانـی کـه آنها میخواسـتند تمام ذخایر،
معـادن و دارایی هـای کشـور ما را ببرند با پیـروزی انقالب
اسلامی به پایـان رسـید و امـروز هیـچ کشـوری در دنیـا
چشم شیشه ای

حاضـر نیسـت در مقابـل ملـت ایـران کـه در رویارویـی بـا
ایـن توطئه هـا ایسـتادگی کـرد و بـه پیـروزی رسـید ننـگ
ذلـت و خـاری را بـه جـان بخـرد و بـه مقابله با ملـت ایران
بپردازد.
رئیـس سـازمان بسـیج مسـتضعفین گفـت :دنیـا ملـت
ایـران را تحسـین میکنـد و انگشـت تحسـین بـه سـمت
ملـت ایـران از سـوی همـه ملتهـاب دنیـا روانـه اسـت و
ملـت ایـران در حـال گـذر از یـک دوره حسـاس و تاریخی
اسـت .
وی اضافـه کرد :مشـکالت اقتصادی کـه در حال حاضر
در کشـور ایجـاد شـده از سـؤ تدبیرهایـی در دورانـی کـه
اسـت کـه نبایـد بـه غربی هـا اعتمـاد میکردیـم.
سـلیمانی گفـت :در تاریـخ اروپا و آمریکا و در سـابقه غرب
با سـایر کشـورها و سـابقه غرب با جهان اسلام و به ویژه
در سـابقه غـرب بـا ملـت ایـران هیچگونـه نقطه روشـن و
شـفافی بـا ملـت ایـران وجـود ندارد.ملت ایران جـز ظلم و
تجـاوز ،کشـتار ،تحقیر ،اسـتبداد و اسـتعمار چیـز دیگری
از آمریـکا و رژیم صهیونسـیتی ندید.
وی بـا اشـاره بـه وجود بیمـاران پروانـهای در کشـور و درد
و رنـج آنـان و تحریـم دارویـی آمریـکا گفـت :مـرگ ،قطع
عضـو و پیشـرفت بیمـاری ،محصـول تحریـم پانسـمان
بیمـاران ای بـی اسـت و ایـن نشـان دهنـده روح خبیـث

آمریـکا اسـت .آمریکایـی کـه حتـی بـه ملـت خـود هـم
خدمـت نمیکنـد.
سـلیمانی بـا بیـان اینکـه آمریـکا بزرگتریـن قـدرت
اقتصـادی دنیـا اسـت ،بـه ظلـم آمریکا بـه سیاهپوسـتان
اشـاره کـرد و گفـت :تبعیـض و بـی عدالتـی و ظلـم در
آمریـکا بیـداد میکنـد .آمریکایی هـا در همـه دوران هـا
بـه ملـت ایـران خیانـت کردنـد .تجاوز و سـتم تنهـا چیزی
اسـت کـه در کارنامـه آمریکایی هـا و اروپایی هـا و حتـی
رژیـم صهیونسـیتی مشـاهده می شـود.
وی بـه تحریمهـای آمریـکا علیـه ایـران اشـاره کـرد و
گفـت :تحریم هـا باعـث شـد جوانـان کشـور مـا بـه فکـر
بیفتنـد و مـا امـروز شـاهد موفقیـت و پیشـرفت آنهـا در
حوزههـای مختلـف علمی هسـتیم.
سـلیمانی گفـت :والیتمنـدی فرزنـدان عشـایر در دوران
دفـاع مقـدس در صیانـت از خـون شـهدا ایـن عهـد و
تکلیـف را بـر مـا واجـب میکند که این مسـیر را بـا افتخار

و بـا شـجاعت و دالوری تحـت فرمـان امـام ادامـه دهیم.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه پیـروزی و رهایـی نزدیک اسـت،
گفـت :رژیـم صهیونیسـتی در آسـتانه فروپاشـی قـرار
دارد و آمریـکا کـه در گذشـته تصمیمـات اساسـی بـرای
کشـورهای دیگـر اتخـاذ می کـرد دیگـر قـدرت گذشـته را
نـدارد .امـروز آمریکاییهـا در اتخـاذ تصمیمات در سـطح
دنیـا عاجـز هسـتند.
ایـن مسـوول بـا اشـاره بـه شـکلگیری جبهـه مقاومـت
در مقابـل بیگانـگان اشـاره کـرد و گفـت :امـروز جبهـه
مقاومـت الگـوی رهایـی جهـان اسلام در گام دوم
انقلاب اسلامی و در تحقـق اهدافمـان در تکثیـر دولـت
اسلامی خواهد شـد .خود جبهـه مقاومت الگـو گرفتن از
مکتـب دفاعی انقالب اسالمی اسـت که شـهدا در دوران
دفـاع مقـدس خلـق کردنـد .این امنیـت پایدار ملـت ایران
مرهـون خـون پـاک شـهدای دانشآمـوزی و فرهنگـی
عشـایر و مقاومـت عشـایر اسـت.
سـلیمانی گفت :برای حل مشـکالت کشـور بایـد در کنار
دولـت خدمتگـزار بایسـتیم .بایسـتی برای برقـراری دولت
و کمکـردن فاصلـه طبقاتی و پشـتیبانی از تولید ،عشـایر،
روسـتاییان ،مسـتضعفان و محرومـان کـه در کانون توجه
دولـت جدیـد قـرار گرفتـه اسـت تمـام ظرفیتهـا را بـه
میـدان بیاوریم.
سـلیمانی بـا اعتقـاد بـه اینکـه فـداکاری عشـایر سـتایش
برانگیـز اسـت ،بـه ایجـاد فضـای سـایبری کـه از طـرف
بیگانـگان موجـب مشـکالتی در کشـور شـد ،اشـاره کـرد
و گفت:بسـیاری از تحریم هـای ناجوانمردانـه بـر اسـاس
اطالعـات دروغـی بـود کـه بیگانـگان از طریـق فضـای
مجـازی در کشـور مـا منتشـر کردنـد .دشـمنان درصـدد
هسـتند کـه از طریـق فضـای مجـازی ،یـأس و ناامیـدی
را اشـاعه بدهنـد .هـر مطلبی که از سـوی دشـمنان نظام
در فضـای مجـازی منتشـر می شـود قابـل تأمـل و ریشـه
یابی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـ ه تمـدن غـرب پایـان یافتـه و حـرف
جدیـدی ندارد،گفـت :تمـدن غـرب از پیشـرفت علـم
سواسـتفاده کرد و بشـریت را گرفتـار خصومت های بزرگ
کرد.
۱۲درصد عشایر کشور از استان فارس هستند
سـردار سـرتیپ یداللـه بوعلـی فرمانـده سـپاه فجـر
اسـتان فـارس نیـز در ایـن مراسـم گفـت :اسـتان فـارس
از بیشـترین جمعیـت جامعـه عشـایری برخـوردار اسـت
و بیـش از  ۱۲درصـد جامعـه عشـایری کشـور را بـه خـود
اختصـاص می دهـد.
فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس ادامـه داد :تعـداد
شـهدای عشـایری اسـتان فـارس  ۲۰۰۰نفـر اسـت کـه
 ۲۰درصـد شـهدای کشـور را تشـکیل می دهد کـه از این
مجمـوع  ۳۴۰نفـر شـهدای دانـش آمـوز و  ۷۰نفـر از این
شـهدا از جامعـه معلمیـن و فرهنگیـان عشـایر هسـتند.
سـردار بوعلـی بـا اشـاره بـه  ۹۲شـهید دبیرسـتان شـهید
بهشـتی شـیراز ،گفت :اسـتان فـارس از ایلات و طوایف
متعـددی بهـره میبـرد و ایـن افتخـار را داریم کـه میزبان
یادواره شـهدای دانش آموز و فرهنگیان عشـایر کشـور را
در حـرم مقـدس برگـزار کنیم.
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قرارگاه محرومیتزدایی
شیراز آغاز به کار کرد
ایرنا:فرمانــدار شهرســتان شــیراز بــا اعــام اینکــه
قــرارگاه محرومیــت زدایــی ایــن شهرســتان آغــاز
بــه کار کرد،گفــت :محــدوده روســتاهای ایــن
شهرســتان بایــد مشــخص و پایــش مســتمر ایــن
محدودههــا توســط بخشــداریها و دهیاریهــا
انجــام شــود.
لطــف الــه شــیبانی در اولیــن نشســت قــرارگاه
محرومیــت زدایــی و صیانــت از ســومین حــرم اهــل
بیــت (ع) شهرســتان شــیراز گفــت :ایــن قــرارگاه
در راســتای اجــرای دســتورهای ریاســت جمهــور و
تاکیــد اســتاندار فــارس و بــا هــدف گــره گشــایی از
مشــکالت مــردم کــم برخــوردار و محرومیــت زدایــی
از ســیمای شهرســتان تشــکیل شــده اســت.
شــیبانی بــا اشــاره بــه اهتمــام و تاکیــد دولــت
ســیزدهم بــر توجــه بــه مناطــق کــم برخــوردار اظهــار
داشــت :بــه منظــور تحقــق شــعار دولــت انقالبــی،
قــرارگاه محرومیــت زدایــی شهرســتان شــیراز فعــال
شــده اســت.
وی از مدیــران دســتگاههای اجرایــی و خدمــات
رســان عضــو قــرارگاه محرومیــت زدایــی خواســت
کــه بــا انگیــزه و کار جهادی،ضمــن احصــای
نواقــص و مشــکالت موجــود و ارائــه در جلســه
بعــدی قــرارگاه ،بــر اســاس یــک ســند و تعریــف
واحــد از محرومیت،بیشــترین تــاش و اهتمــام
خــود را بــرای رهایــی نقــاط محــروم و کــم برخــوردار
شهرســتان از ایــن وضعیــت بــه کار گیرنــد.
فرمانــدار شــیراز بــا تاکیــد بــر لــزوم ترویــج فرهنــگ
و تفکــر بســیجی و کار جهــادی در سیســتم اداری و
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تنهــا راه محرومیتزدایــی
در اســتان بــه ویــژه شهرســتان شــیراز ،ترویــج ایــن
فرهنــگ میــان مدیــران دســتگاههای اجرایــی
اســت ،افــزود :دبیرخانــه قــرارگاه محرومیــت زدایــی
در فرمانــداری شــیرازآماده دریافــت گزارش هــای
تمامی دســتگاههای عضــو اســت تــا در جلســات
منظــم و بــا اولویــت بنــدی محرومیتهــای
شناســائی شــده ،بــا هــم افزایــی  ،خــرد جمعــی و
تعامــل همــه جانبــه دســتگاههای عضــو ،بــا حرکتــی
جهــادی شــاهد اقدامی جــدی و عملیاتــی در زمینــه
کاهــش محرومیــت از ســیمای ســومین حــرم
اهل بیت باشیم.
فرمانــده قــرارگاه محرومیت زدایی شهرســتان شــیراز
بــا بیــان ایــن موضــوع کــه در حــال حاضــر هیــچ
گونــه تصمیمی بــرای الحــاق روســتاهای واقــع در
حریــم شــهر شــیراز اتخــاذ نشــده اســت ،خاطرنشــان
کــرد :موضــوع الحــاق و یــا عــدم الحــاق روســتاهای
حریــم بــه شــیراز ،صرفــا پــس از تعییــن تکلیــف در
کارگــروه ویــژه ایــن موضــوع در فرمانــداری و در
اولویت هــای بعــدی شهرســتان قــرار دارد.
شــیبانی بــا ابــراز نگرانــی از آســیب مهاجــرت
معکــوس و گســترش نامتــوازن و روزافــزون حرایــم
شــهر شــیراز ،تاکیــد کــرد :فــارغ از بحــث الحــاق
یــا عــدم الحــاق روســتاها بــه شــهر ،محــدود کــردن
روســتاها و پایــش مســتمر آن در شــرایط کنونــی،
یــک اولویــت غیــر قابــل انــکار اســت کــه شــهرداری
و راه و شهرســازی وظیفــه دارنــد تعییــن تکلیــف
حرائــم شــهری را در اولویــت دســتور کار خــود قــرار
دهنــد.
فرمانــدار شــیراز ضمــن اشــاره بــه ســرریز جمعیــت
اســتان بــه شهرســتان شــیراز و رشــد روزافــزون آمــار
جمعیتــی ،بــر ضــرورت بازنگــری ســازمان مدیریــت
و برنامــه ریــزی اســتان ،در شــیوه تخصیــص
اعتبــارات ملــی و اســتانی بــه شهرســتان شــیراز بــا
توجــه بــه جمعیــت و ســایر مــوارد موثــر شهرســتان و
کالنشــهر شــیراز ،تاکیــد کــرد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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دوستداران طبیعت در جهرم« ،ته سیگار»ها را جمعآوری کردند
برنامه پاکســازی طبیعت با جمعآوری «ته ســیگار» روزچهارشنبه همزمان با هفته
سالمت در یکی از بوستانهای شهر جهرم اجرا شد ...

ایستگاه مطالبهگری در بسیج رسانه فارس
رئیس بسیج رسانه اســتان فارس گفت :برای نخستین بار ایستگاه مطالبه گری از
مسئوالن استانی به میزبانی بسیج رسانه استان فارس برگزار میشود ...

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

دریافت کمک های یارانه ای
دولتی در طرح نهضت ملی
مسکن دور از انتظار نیست
عطــا اللــه زمانــی مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان
فــارس در بازدیــد از طــرح نهضــت ملــی مســکن
شهرســتان ممســنی اظهــار امیــدواری کــرد کــه
برخــی از دهک هــای مشــمول کمک هــای یارانــه
ای دولــت از ایــن کمک هــا در طــرح نهضــت
ملــی مســکن بهــره منــد شــوند و بیــان داشــت :
برخــورداری از ایــن کمک هــا دور از انتظــار نیســت .
زمانــی مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان فــارس و
مهنــدس طالبــان مدیــر کل مســکن و شهرســازی
فــارس و انصــاری فرمانــدار شهرســتان ممســنی
از پــروژه طــرح نهضــت ملــی مســکن شهرســتان
ممســنی بازدیــد و بــا حضــور در جلســه شــورای
مســکن شهرســتان ممســنی رونــد پیشــرفت ایــن
طــرح را بررســی کردنــد .
زمانــی درایــن نشســت بــا یــاد آوری اینکــه شــیوهنامه
دریافــت تســهیالت نهضــت ملــی مســکن از ســوی
بانــک بــه شــعب ابــاغ شــده اســت افــزود :افــرادی
کــه درایــن طــرح مشــارکت دارنــد میتواننــد بــا
نــرخ ســود  ۱۸درصــد تســهیالت دریافــت کننــد؛
البتــه اگــر پرداخــت بخشــی از ســود ایــن وام
در قالــب یارانــه توســط دولــت تضمیــن شــود،
اعطــای تســهیالت بــه متقاضیــان بــا نرخهــای
یارانـهای خواهــد بــود و در صــورت تصویــب و ابــاغ
مصوبــات دهکهــای یــک تــا ســه بیشــترین کمــک و
یارانههــای دولتــی را دریافــت خواهنــد کــرد.
زمانــی اضافــه کــرد  :مراکــز اســتانها بــا جمعیــت
کمتــر از یکمیلیــون نفــر  ۳۵۰میلیــون تومــان ،
ســایر شــهرها  ۳۰۰میلیــون تومــان و روســتاها ۲۵۰
میلیــون تومــان تســهیالت در ایــن طــرح دریافــت
می کننــد  .نــرخ ســود ایــن تســهیالت کــه بــه تازگــی
از ســوی بانــک بــه شــعب ابــاغ شــده  ۱۸درصــد و
طــول دوره پرداخــت آن  ۲۰ســاله اســت.
مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان فــارس اضافــه
کــرد  :در صورتــی کــه پرداخــت بخشــی از ســود
تســهیالت در قالــب تضمیــن شــود ،اعطــای
تســهیالت بــه متقاضیــان بــا نرخهــای یارانــهای
امکانپذیــر خواهــد بــود .دهکهــای اول تــا ســوم
مشــمول بیشــترین کمکهــای دولتــی شــامل
یارانههــا ،مشــوقها و معافیتهــای مالیاتــی طــرح
نهضــت ملــی مســکن هســتند.
وی در مــورد طــرح نهضــت ملــی مســکن دراســتان
فــارس نیــز گفــت :ایــن طــرح در ادامــه طــرح اقــدام
ملــی مســکن اســت امــا بــه شــکل قانونمندتــر بــا
منابــع و اعتبــارات شــفافتر اجــرا میشــود کــه
در مجمــوع در  122شــهر فــارس اجــرا میشــود
کــه تاکنــون  119شــهر آن رســمیت پیــدا کــرده
و در حــال حاضــر در  105شــهر در حــوزه راه و
شهرســازی فــارس و الرســتان فعالیــت داریــم.
مهنــدس زمانــی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع 174
هــزار و  417متقاضــی ثبتنــام کردنــد کــه تاکنــون
 51هــزار و  25متقاضــی پاالیــش شــده اســت امــا
در ایــن بیــن تنهــا  14هــزار و  196متقاضــی بــرای
تاییــد نهایــی درخواســت بــه بنیــاد مســکن مراجعــه
کردهانــد ،افــزود :در تمامی شهرســتانها بیــن
یــک تــا  4دفتــر پیشــخوان بــرای نهایــی شــدن
درخواســت متقاضیــان فعــال کردیــم امــا از بیــن
 51هــزار متقاضــی پاالیــش شــده تنهــا  14هــزار
متقاضــی مراجعــه کردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــرای  5هــزار و 515
واحــد مســکونی در ایــن طــرح زمیــن تامیــن شــده
و بــه بنیــاد مســکن تحویــل داده شــده اســت،
اظهــار داشــت 5 :هــزار و  219متقاضــی را بــه ایــن
پروژههــا لینــک کردیــم و نزدیــک بــه  1200واحــد
نیــز پروانــه ســاختمانی اخــذ کردهانــد.
محمــود رضــا طالبــان مدیــر کل مســکن و
شهرســازی فــارس نیــز در ایــن نشســت گزارشــی
از پیشــرفت طــرح ارائــه داد و بیــان داشــت  :هــم
اینــک  ۲هــزار و  ۴۰۰هکتــار زمیــن در اســتان
فــارس بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن
تامیــن شــده و یــک هــزار و  ۱۱۰هکتــار نیــز در
شــهرهایی کــه زمیــن دولتــی وجــود نداشــته بــا
مالکیــن در دســت توافــق اســت.
طالبــان  ،از شــهرداریها خواســت تــا رونــد صــدور
پروانههــای ســاختمانی طــرح نهضــت ملــی
مســکن را تســریع کننــد و افــزود  :می کوشــیم تــا
رونــد اجــرای پروژه هــای نهضــت ملــی مســکن در
ایــن اســتان شــتاب گیــرد.
انصــاری فرمانــدار شهرســتان ممســنی نیــز بــا
تقدیــر از مســووالن اســتانی بــا اعــام آمادگــی
بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن درایــن
شهرســتان ابــراز داشــت  :از همــه ظرفیت هــای
قانونــی بــرای پیشــبرد ایــن طــرح و رفــع مشــکالت
آن بهــره گیــری خواهــد شــد .

May 12, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7474

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

ایستگاه مطالبهگری در بسیج رسانه فارس
عصرمردم:
رئیس بسـیج رسـانه اسـتان فـارس گفت :برای نخسـتین
بار ایسـتگاه مطالبه گری از مسـئوالن اسـتانی به میزبانی
بسـیج رسـانه اسـتان فارس برگزار میشـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از شـیراز  ،هـادی رضایـی
در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت :هـدف از ایجاد بسـتر
پاسـخگویی و ایسـتگاه مطالبـه در بسـیج رسـانه ،ایجـاد
بسـتری بـرای مطالبـه نماینـدگان اصنـاف مختلـف بـا
حضـور مسـئوالن اسـتانی آن حـوزه اسـت.
وی افـزود :بـا ایجـاد ایـن بسـتر گامـی در جهـت تحقـق
جهـاد تبییـن برداشـته شـده و هـم بـا شـنیدن مطالبـات
اصنـاف مختلـف توسـط مسـئوالن زمینه اجتمـاع میدانی
کـف خیابـان از بیـن خواهـد رفت و فرصت سـوء اسـتفاده
دشـمن و رسـانه های بیگانـه از اتفاقـات از بیـن مـی رود.
ایـن مقـام مسـئول در اسـتان ،یکـی از دالیلی کـه اصناف
بـرای رسـاندن پیـام خـود ناگزیـر به تجمـع جلـوی نهادها
می شـدند را نبودن بسـتر برای نشـاندن جامعـه هدف یک
صنـف بـا مسـئوالن مربوطه در یک فضـای آزاد و منطقی
و دور از هیجانـات و هیاهو دانسـت.
رضایـی گفـت :بسـیج رسـانه اسـتان فـارس بـا ایجـاد
ایسـتگاه مطالبـه به شـنیدن شـدن مطالبـات واقعی مردم

توسـط نماینـدگان خـود در ایـن جلسـات کمـک کـرده و
پاسـخ و تدابیـر مسـئوالن در جهـت رفـع موانـع در یـک
تعامـل دو طرفـه شـنیده می شـود و بیـن مسـئوالن و
اصنـاف همدلـی ایجاد می کنـد و اصناف با اطالع رسـانی
بـه موقـع تصـور نمی کننـد که مسـئوالن آنهـا را رهـا کرده
انـد و مقاومـت مـردم در مقابـل تحریم و مشـکالت را باال

می بـرد و موجـب اقنـاع سـازی مـردم می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :تجربـه انقالب نشـان داده آنجا که
ً
مـردم اقانـع شـوند قطعا عبـور از بحران ها برای مسـئولین
آسـان تـر بـوده و هـدف ایـن بسـتر که بسـیج رسـانه ایجاد
کـرده نیز اقناع سـازی اسـت.
رئیـس بسـیج رسـانه اسـتان فـارس تصریـح کـرد :برنامـه
داریـم اصنـاف مختلـف را بـا محوریـت بسـیج اقشـار در
صنـوف مختلـف بـه ایسـتگاه مطالبـه گـری دعـوت کنیم
و نماینـدگان صنـوف مختلـف بـا حضـور اصحـاب رسـانه
و کارشناسـان تخصصـی آن صنـف بـا مسـئوالن گرد هم
آینـد تـا از التهـاب و هیجاناتـی کـه رسـانه های بیگانـه در
ایجـاد می کننـد بکاهیـم و از مسـئوالن خواسـتار ارائـه
اقدامـات انجـام شـده خـود در مـورد جلسـات بـه صـورت
گـزارش مبسـوط خواهیـم بـود.
رضایـی اعلام کـرد کـه نخسـتین ایسـتگاه مطالبـه گـری
روز پنجشـنبه  22اردیبهشـت مـاه  1401بـا هدف بررسـی
مشـکالت دامـداران و تولیدکننـدگان دامی بـا حضـور
نماینـدگان افـکار عمومی در اسـتان و با حضـور نمایندگان
صنـف دامداران ،رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس و مسـئول سـازمان بسـیج مهندسـین کشـاورزی و
منابـع طبیعـی فـارس برگـزار خواهد شـد.

در سفر وزیر بهداشت ایالت سند پاکستان به شیراز؛

راهکارهای افزایش همکاری علوم پزشکی شیراز و پاکستان بررسی شد
مهـر :وزیـر بهداشـت و رفـاه اجتماعـی
ایالـت ِسـند پاکسـتان در دیـدار بـا
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز،
راهکارهـای افزایـش همکاریهـای
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و ایالـت
ِسـند پاکسـتان را بررسـی کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر ،در نشسـتی
مشـترک بیـن رئیـس دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز و وزیـر بهداشـت و
رفـاه اجتماعـی ایالـت ِسـند پاکسـتان،
در خصـوص راهکارهـای افزایـش
همکاریهـای دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز و ایالت ِسـند پاکسـتان تبـادل نظر
شـد.
دکتر سـید وحید حسـینی در این نشسـت
بـا تاکید بـر گسـترش همکاریهـای بین
دو کشـور گفـت :دانشـگاه علوم پزشـکی
شـیراز بـرای آمـوزش دانشـجویان کشـور
پاکسـتان در مقطـع عمومـی و تخصصی،
آمادگـی الزم دارد.
او ادامـه داد :ایـن دیدار میتواند سـرآغاز
همکاریهـای بیشـتر پاکسـتان و شـیراز
در زمینـه علمـی ،پزشـکی و فنـاوری

باشد.
دکتـر حسـینی با اشـاره بـه توانمندیهای
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـه ویـژه
در زمینـه نیـروی انسـانی متخصـص،
آمادگـی دانشـگاه را بـرای اعـزام پزشـک
و پیراپزشـک در زمینـه ارائـه خدمـات
پزشـکی بـه کشـور پاکسـتان اعلام کرد.
سرپرسـت معاونـت بیـن الملـل دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز نیـز هـدف از
بازدیـد «عـذرا پچیهـو» وزیـر بهداشـت
و رفـاه اجتماعـی ایالـت ِسـند پاکسـتان
را آشـنایی بـا توانمندیهـای مجموعـه
سلامت فـارس در زمینـه فنـاوری ،تولید
محصـوالت پزشـکی و زیرسـاختهای
پزشـکی عنـوان کـرد.
دکتـر سـید حسـن سـراج محورهـای این
نشسـت را تبادل نظر در خصوص توسـعه
توریسـم درمانـی ،جـذب دانشـجویان
خارجـی و تجـاری سـازی محصـوالت
تولیـدی دانشـگاه برشـمرد.
او ادامـه داد :روز گذشـته نیـز وزیـر
بهداشـت و رفـاه اجتماعـی ایالـت ِسـند
پاکسـتان و هیـأت همـراه بـرای آشـنایی

بـا توانمندیهـا و ظرفیتهـای توریسـم
درمانـی در شـیراز ،از بیمارسـتان پیونـد
اعضـای ابوعلـی سـینا بازدیـد کـرده و از
نزدیـک در جریـان ارائـه خدمـات درمانی
قـرار گرفـت.
سرپرسـت معاونـت بیـن الملـل دانشـگاه
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بیـش از
 ۲۰۰دانشـجوی خارجـی شـهریه پـرداز
از کشـورهای مختلـف ماننـد هنـد،
پاکسـتان ،یمـن ،عـراق و لبنـان در
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز مشـغول
تحصیـل هسـتند ،اظهـار کـرد :یکـی از
اولویتهـای ایـن معاونـت تلاش بـرای
جـذب بیشـتر دانشـجویان خارجـی بـه
میـزان دسـت کـم سـاالنه  ۸۰دانشـجو
اسـت.
دکتـر سـراج بـا تاکیـد بـر تلاش بـرای
تجـاری سـازی محصـوالت تولیـدی
دانشـگاه در مراکز رشـد و دانشـکده علوم
و فناوریهـای نویـن پزشـکی گفـت:
در ایـن بـازی چهـار محصـول تولیـدی
دانشـگاه و شـرکتهای مسـتقر در مراکز
رشـد ،مـورد اسـقبال وزیـر بهداشـت و

رفـاه اجتماعـی ایالت ِسـند پاکسـتان قرار
گرفـت کـه پیگیری بـرای امضـای تفاهم
نامـه جهـت صـادرات محصـوالت در
دسـتور کار قـرار میگیـرد.
او ادامـه داد :وزیـر بهداشـت و رفـاه
اجتماعـی ایالـت ِسـند پاکسـتان و هیـأت
همـراه از سـوی بنیـاد علـم و فنـاوری
مصطفـی (ص) بـه ایـران دعـوت شـدند
و یکـی از وظایـف ایـن بنیـاد ،تحکیـم
ارتباطـات علمـی و فنـاوری ایـران بـا
کشـورهای دیگـر اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت از بخشهـای
مختلـف بـرج پژوهشـی محمدرسـول
اللـه (ص) ماننـد واحـد باکتری شناسـی،
آزمایشـگاه قـارچ شناسـی ،ایمونولـوژی
و مرکـز تحقیقـات پیونـد و ترمیـم اعضـا
بازدیـد شـد ،همچنیـن از نمایشـگاه
محصـوالت چنـد شـرکت دانـش بنیـان
مسـتقر در مراکـز رشـد دانشـگاه و
محصـوالت تجاری شـده دانشـکده علوم
و فناوریهـای نویـن مسـتقر در بـرج
پژوهشـی محمدرسـول اللـه (ص) نیـز
بازدیـد شـد.

شهرداران جدید شهرهای فراشبند و دهرم معرفی شدند
بحرانی فرد  /فراشبند
در جلسه ای که با حضور روح الله انصاری
فرماندار،حجـت االسلام ابراهیمی امـام
جمعه،طهماسـبی مدیـر کل دفتـر امـور
شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس
،مزارعـی معـاون سیاسـی و اجتماعـی و
دکتـر رحمانـی معـاون هماهنگـی و امـور
عمرانـی فرمانـداری و اعضاهـای شـورای
اداری در سـالن اجتماعـات فرمانـداری
فراشـبند برگـزار گردیـد،در ابتـدا معـاون
سیاسـی و امنیتـی فرمانـداری ضمـن
خیـر مقـدم بـه مدعوین،یـاد و خاطـره
شـهید احمـد کشـاورز فرمانـده گـردان
الفتـح را بـا ذکـر خاطـره ای از ایـن شـهید
گرامی داشـتند.
در ادامـه روح اللـه انصـاری فرمانـدار
شهرسـتان فراشـبند ضمـن قدردانـی
از همـه کسـانی کـه در ایـن جلسـه
حضـور دارند،سـربلندی نظـام جمهـوری
اسلامی به ویـژه مقـام معظـم رهبـری را
خواسـتار شـدند.
فرمانـدار فراشـبند همچنیـن از شـهردار
جدیـد فراشـبند درخواسـت داشـتند تـا
میـراث بـدی کـه در زمان هـای قبـل
بـه شـما رسـیده اسـت را بـا تعامـل و
همکاری،نسـبت بـه رفـع نواقـص تلاش
کننـد .انصـاری از مسـئولین خواسـتند کـه

بـا اصحاب رسـانه همـکاری خوبی داشـته
باشـند و اشـتراک خـود را بـا روزنامه هـا و
نشـریات ادامـه دهنـد.
فرمانـدار فراشـبند در ادامـه بـا اشـاره بـه
اهمیـت واجبـات و فریضه هـای دینـی
بیـان داشـت :بایـد در تمامـی ادارات بـه
نمـاز  ،حجـاب و عفـاف توجه کامل شـود .
سـپس حجـت االسلام ابراهیمی امـام
جمعـه فراشـبند از حضـور مدیـر کل دفتـر
امور شـهری و شوراهای اسـتانداری تشکر
نمـوده و پیرامـون مدیـر خـوب و کاردان،
سـخنانی ایـراد نمودند.ایشـان در ادامـه
راه کارهایـی جهـت رفع معضالت شـهری
بـه شـهردار جدیـد فراشـبند ارائـه نمـود.
دکتـر محمـود رحمانـی معـاون هماهنگـی

و امـور عمرانـی فرمانـداری فراشـبند هـم
در سـخنانی هفتـه بزرگداشـت مقـام معلـم
و همچنیـن هفتـه عقیدتـی سیاسـی را
گرامی داشـتند.
وی در رابطـه بـا اقدامـات انجـام شـده در
دولـت سـیزدهم گفتند:قطـار ایـن دولـت
در حـال آبادانـی و رشـد کشـور می باشـد
و سـرعت خـود را بـاال بـرده و نیـاز اسـت
کـه مـا بـا هـم کمـک کنیـم تـا مشـکالت
برطـرف گردد.معـاون عمرانـی فرمانـدار
فراشـبند بـا اشـاره بـه مشـکالت حـوزه ی
آب و تالش هـای مدیریـت شهرسـتان
جهـت برطـرف نمـودن ایـن مشـکل مهـم
بیـان داشـت :تابسـتان امسـال تابسـتان
سـختی اسـت کـه باید بـا همراهـی مردم و

تالش هـای شـبانه روزی مسـؤلین از ایـن
فصـل سـخت عبـور نماییـم.
وی همچنیـن در مـورد تخصیـص
اعتبـارات نیـز رعایـت عدالـت را از اصـول
مهـم مدیریـت شهرسـتان خوانـد و
خاطرنشـان کـرد :ضمـن رعایـت عدالـت
توجـه ویـژه ای بـه ادارات خدمـات رسـان
خواهیـم داشـت.
مهنـدس طهماسـبی مدیـر کل دفتـر
امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری هـم
ضمـن تشـکر و قدردانی از همه مسـئولین
ادارات و نهادهـا کـه در ایـن جلسـه حضور
داشـتند بیـان کردند:امـروز مـا شـاهد
مراسـم تکریـم و معارفـه  ۲شـهردار کـه در
زمـان مدیریـت خود،تلاش الزم را انجـام
داده انـد هسـتیم.مدیر کل دفتـر امـور
شـهری و شـوراهای اسـتانداری خطـاب
بـه اعضـای شـوراها گفتند:شـورا یـک بعد
نظارتـی دارد و بایـد مواظب باشـد خللی در
دسـتگاه های خدمات رسـان ایجاد نشـود.
در پایـان از زحمـات خلیـل محمـدی
و مهنـدس گـودل شـهرداران سـابق
شـهرهای فراشـبند و دهـرم قدردانـی
و سـجاد غضنفـری و حیـدر عشـقی
را بـه عنـوان شـهرداران جدیـد
شـهرهای فراشـبند و دهـرم معرفـی
شدند.

دوستداران طبیعت در جهرم« ،ته سیگار»ها را جمعآوری کردند
ایرنا:برنامـه پاکسـازی طبیعـت بـا جمعآوری
«ته سـیگار» روزچهارشـنبه همزمـان با هفته
سلامت در یکـی از بوسـتانهای شـهر
جهـرم اجرا شـد.
معـاون فرهنگـی شـهردار جهـرم چهارشـنبه
در حاشـیه اجـرای ایـن طـرح افـزود :بـه
منظـور پاکسـازی شـهر ،شـهرداری جهرم و
معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی
بـا مشـارکت مـردم و همـکاری ارگانهـا و
سـازمانهای شهرسـتان در اقدامی نمادین،
پویـش «جمـعآوری تـه سـیگار» را بـه عنوان

یکـی از پسـماندهای غیربهداشـتی و
زبالههـای خطرنـاک برگـزار کردنـد.
عبدالرضـا رحمانیـان بـا بیـان مشـارکت
قابـل قبـول شـهروندان در ایـن طـرح
اجتماعـی افـزود :در ایـن اقـدام نمادیـن ،ته
سـیگارهای موجـود در پـارک شـهر جهرم به
همـت و مشـارکت مـردم جمـعآوری شـد.
ته سیگار؛ قاتل کوچک سیاره ما
تـه سـیگار بـه عنـوان یکـی از پسـماندهای
غیربهداشـتی و زبالههـای خطرناکـی
قلمـداد میشـود کـه زیانهـای آن بـه

طبیعـت گاهـی جبرانناپذیـر خواهد بـود .بنا
بـه برخـی منابـع اینترنتـی ،تـه سـیگار در رده
زبالههـای خطرنـاک قـرار دارد چـون حـدود
هشـت میلیـارد نـخ سـیگار مصرفـی در دنیـا
نیـاز آبـی شـهری هفـت برابـر وسـعت تهران
را بـرای همیشـه از چرخـه مصـرف خـارج
میکنـد ،تاکنـون دنیـا نتوانسـته مشـکل
بازیافـت تـه سـیگار را رفـع کنـد ،امـا برخـی
کشـورها بـرای پرتاب ته سـیگار بـه طبیعت،
جریمههـای سـنگین تعییـن کردهانـد.
بـه گفتـه محققان ،در فیلتر ته سـیگار عالوه

بـر آرسـنیک  ۳۶ماده شـیمیایی دیگـر وجود
دارد کـه بـا رهاشـدن در طبیعـت علاوه بـر
نفـوذ بـر منابع آبـی ،منابع خاکـی را نیز تحت
تاثیـر قـرار میدهـد و ایـن مسـئله بـر رونـد
رشـد گیاهـان نیـز تأثیـر منفـی میگـذارد.
همچنیـن حیوانـات بـه ویـژه پرنـدگان آن را
بـه عنـوان غـذا میخورنـد ،بسـیاری اوقـات
صدهـا کیلومتـر دورتـر از مناطـق شـهری،
در شـکم پرنـدگان دریایـی یـا ال کپشـتها
ته سـیگار کشـف میشـود که در نهایت سـر
از زنجیـره غذایـی انسـانها درمیآورد.

رویداد بازساخت در باغ هنر شیراز
روح اهلل مظفری رئیس ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
از برگزاری رویداد بازساخت در باغ هنر شیراز خبر داد و ...
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استاندار فارس:

خانهدار شدن فرهنگیان در طرح جهش ملی مسکن دنبال شود
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :بحـث خانـهدار شـدن فرهنگیـان ایـن اسـتان در قالب طـرح جهش ملی مسـکن
کـه از افتخـارات و اقدامـات مهـم دولت سـیزدهم اسـت ،دنبال شـود.
محمد هـادی ایمانیـه در آییـن تقدیـر از معلمـان نمونـه این اسـتان در شـیراز افزود :نباید در اسـتان معلـم و دبیر
بـدون خانـه داشـته باشـیم و بایـد از ایـن فرصـت برای خانـهدار شـدن آنها اسـتفاده کرد و تـا تحقق ایـن مهم در
کنـار فرهنگیـان خواهیم بود.
وی ،در خصـوص طـرح رتبـه بنـدی معلمـان هم گفت :دشـمنان این مـرز و بوم در هـر اقدام و حرکـت به دنبال
تلـخ کـردن کام مـردم هسـتند و هـم اینـک کـه رتبـه بنـدی معلمـان بعد از  ۱۰سـال بـه نتیجـه رسـیده ،برخی با
کـج سـلیقگی این شـیرینی را بـه تلخی میکشـانند.
او اظهـار داشـت :در ارتقـای جایـگاه رفاهـی معلـم ،گامی جلوتـر آمدهایـم و بـرای پیشـرفت روز افـزون در ایـن
زمینـه بـاز هـم خواهیم کوشـید.
اسـتاندار فـارس ، ،بـا اشـاره بـه نامگذاری روز شـهادت شـهید اسـتاد مرتضـی مطهری بـه عنـوان روز معلم بیان
کـرد :نامگـذاری روزهـا ،معنـای بخصوصـی دارد و شـهید مطهـری معلمی بـود کـه امـام خمینـی(ره) در وصف
ایشـان فرمودنـد؛ همـه مطالـب ایشـان قابل اعتماد اسـت.
ایمانیـه ،بـر لـزوم معرفـی الگوهـای موفـق تمـام حرفه هـا بـه ویـژه معلمی افـزود :اولین معلـم بشـریت ،خداوند
متعـال و دومیـن معلـم پیامبـر گرامی اسلام(ص) اسـت و بنابراین مهمترین اثـر یک معلم انتقال اخالق اسـت.
وی ،بـا بیـان اینکـه سـخنرانی بـدون عمـل هنـر نیسـت افـزود :خداونـد در بخشـی از قـرآن کریـم به انسـان ها
هشـدار می دهـد کـه چـرا سـخنی می گوینـد کـه اهـل عمل بـه آن نیسـتند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه اضافـه کـرد :افتخـار اول و آخـرم معلمی اسـت ،جوانان از همه حـرکات ما الگـو می گیرند و
بنابرایـن بایـد احتـرام بـه مقـام شـامخ معلم را بـه دانش آمـوزان و جوانـان بیاموزیم چـرا که این موضـوع در کالم
اهـل بیـت(ع) سـفارش شـده و امـام حسـین (ع) فرمودنـد هر کـس که کالمی بـه من یـاد بدهد همـواره مدیون
و بنده او هسـتم.
وی ،کمبـود الگـو را مهمتریـن معضـل بشـریت دانسـت و گفـت :باید تمام تالش خـود را برای معرفـی الگوهای
برتر کشـورمان بـکار گیریم.
اسـتاندار فـارس افـزود :الزمـه الگوسـازی ،از خود و خانواده گذشـتن اسـت تـا بتوانیم نقـش الگویی خـود را ایفا
کنیـم ،بنابرایـن افـراد منفعـت طلـب هرگـز در هیچ مقطـع از تاریخ الگوی بشـریت نبـوده اند.
او ادامـه داد :همـه مسـئوالن کشـور و اسـتان باید خـود را مدیون معلمین بداننـد و امیدواریم با ایجـاد توافق بین
آموزش و پرورش و تمام سـازمان های اسـتان ،شـاهد تسـهیل در امور معلمان باشـیم.

رویداد بازساخت در باغ هنر شیراز

عصرمردم:
روح اللـه مظفـری رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز از برگـزاری رویـداد
بازسـاخت در بـاغ هنـر شـیراز خبـر داد و گفـت سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز
بـر مبنـای رسـالت خـود مبنـی بر سـاخت و تهیـه المـان و توسـعه هنرهای شـهری ،اقدام بـه برگـزاری رویدادی
تحـت عنـوان "بازسـاخت" نموده اسـت.
مظفـری ادامـه داد :بـرای عملـی سـاختن این رویداد با دعـوت از یازده نفـر از هنرمندان ،کارگاهی برای سـاخت
المان هـای حجمی بـا اسـتفاده از ضایعـات و مـواد بازیافتنی در باغ هنـر تجهیز گردید.
رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر و فضای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز افـزود :ایـن کارگاه بـا هدف همسـویی با
صنعـت بازیافـت بـه مـدت  ۱۰روز از  ۱۵تـا  ۲۵اردیبهشـت مـاه به مناسـبت گرامیداشـت هفته شـیراز در باغ هنر
واقـع در بلـوار بعثـت در حـال برگزاری اسـت و هنرمندان با اسـتفاده از مـواد و مصالح بال اسـتفاده و دور ریختنی
آثـار هنـری خلق خواهنـد کرد.
گفتنی است آثار تولیدی بعد از ساخت در سطح شهر نصب می شوند.

تخلف  ۵واحد عمده فروش در شیراز
عصرمردم:
تخلـف  ۵واحـد عمـده فـروش بـه ارزش ریالـی بیـش از  ۲میلیـارد ریـال تشـکیل و جهت سـیر مراحـل قانونی به
تعزیـرات حکومتـی مرکز اسـتان ارجـاع گردید.
معـاون بازرسـی و حمایـت از مصـرف کننـدگان سـازمان صنعت  ،معدن و تجارت اسـتان فارس گفت  :براسـاس
بازرسـیهای انجـام شـده توسـط بازرسـان سـازمان صمـت از واحدهـای عمـده فروشـان مـواد غذایی و آرایشـی
بهداشـتی سـطح شـهر شـیراز ،مشـاهده گردیـد کـه کاالهـای مـورد عرضه توسـط اغلـب واحدهای مذکـور جزو
کاالی هـدف و مشـمول ثبـت در سـامانه جامـع تجـارت بـوده و همچنیـن علـی رغـم تذکـرات قبلـی متاسـفانه
تعـداد  ۵واحـد عمـده فـروش اقـدام بـه ثبت کاالهـای خود که شـامل انواع :پودر شـوینده -پوشـک بچـه و مایع
ظرفشـویی در سـامانه تجـارت ننمـوده بودند.
مهـدی حسـنی افـزوذ  :فعـل و عمل نامبردگان طبـق ماده  ۱۷قانـون تعزیرات حکومتی تخلف محسـوب گردید
و پرونـده تخلـف ایشـان بـه ارزش  ۲میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون و پانصـد و هشـتاد هـزار ریـال تشـکیل و
جهـت سـیر مراحـل قانونی بـه تعزیـرات حکومتی مرکز اسـتان ارسـال گردید.
حسـنی در رابطـه بـا سـامانه دریافـت گزارشهـای مردمـی در زمینـه تخلفـات صنفـی اظهـار داشـت :
هـم اسـتانی ها در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف در زمینـه گرانفروشـی ،احتـکار و اختفـا ،اعلام نکـردن
موجـودی ،عرضـه خـارج از شـبکه مراتـب را از طریـق شـماره تلفـن  ۱۲۴بـه سـامانه دریافـت و رسـیدگی بـه
شـکایات ایـن سـازمان منعکـس کننـد تـا ضمـن رسـیدگی ،اقـدام قانونـی متناسـب انجـام شـود.

اجرای دیوار نگاره فرصت الدوله شیرازی
عصرمردم:
شـهردار منطقـه هفـت گفـت :دیوارنـگاره آثار و زندگی نامه فرصت الدوله شـیرازی در ضلع شـمال شـرقی میدان
فرصت اجرا شـد.
اکبـری افـزود :شـهر شـیراز مفاخـر و مشـاهیر بـزرگ در حوزه هـای ادبـی ،فلسـفی و سـایر حوزه هـا دارد و برای
معرفـی ایـن چهره هـا می تـوان از هنـر دیوارنـگاری بهـره الزم ببریـم.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه یکـی از میادیـن و خیابان هـای سـطح منطقـه هفت بـا نام فرصـت الدوله شـیرازی
اسـت ،تصریـح کـرد :بـه منظـور معرفـی بیشـتر ایـن چهره فاخـر که شـاعر ،نویسـنده ،نقـاش ،ادیب و موسـیقی
دان در دوره قاجاریـه بـوده اسـت کـه بـا اجرای هنـر دیوارنـگاری ،زندگی نامه ،آثـار و برخی از اشـعار وی در ضلع
شـمال شـرقی میـدان فرصت به تصویر کشـیده شـد.
اکبـری ادامـه داد :اجـرای نقاشـی دیـواری علاوه بـر زیبـا سـازی محیـط شـهری بـر نشـاط ،شـادابی روح و
روان شـهروندان نیـز تاثیـر خواهـد داشـت و می تـوان بـا اجـرای موضوعـات متفـاوت زیبایی هـای خاصـی بـر
جداره هـای اصلـی شـهر ایجـاد کـرد.
گفتنـی اسـت دیوارنـگاری فرصت الدوله شـیرازی در ضلع شـمال شـرقی میـدان فرصت به متـراژ  ۱۸۷متر مربع
توسـط یاسین حسـینی از هنرمندان شـیرازی اجرا گردید.
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ارتباط میزان باالی آنتی اکسیدان خون
با ریسک کمتر زوال عقل

مهر :بر اساس یک مطالعه جدید ،افرادی که سطح آنتی اکسیدان بیشتری در خون خود دارند
ممکن است کمتر به زوال عقل مبتال شوند.
این مطالعه نشــان داد افرادی که دارای باالترین ســطح آنتی اکســیدان هــای لوتئین و
زآگزانتین و بتا کریپتوکســانتین در خون خود هستند ،نســبت به افرادی که سطوح پایینتری
از این آنتی اکســیدانها را دارنــد ،کمتر در معرض خطر ابتالء بــه زوال عقل در دهههای بعد
عمرشان بودند .لوتئین و زآگزانتین در سبزیجات سبز رنگ مانند کلم پیچ ،اسفناج ،کلم بروکلی
و نخودفرنگی یافت میشــوند .بتا کریپتوکســانتین در میوههایی مانند پرتقال ،پاپایا ،نارنگی و
خرمالو یافت میشود.
«می بیدون» ،نویسنده این مطالعه از مؤسسه ملی سالمت در مریلند ،گفت« :توسعه عملکرد
شناختی افراد یک چالش مهم بهداشت عمومی است .آنتی اکسیدانها ممکن است به محافظت
از مغز در برابر اســترس اکسایشــی کمک کنند ،که میتواند باعث آسیب سلولی شود .مطالعات
بیشتری برای آزمایش اینکه آیا افزودن این آنتی اکسیدانها میتواند به محافظت از مغز در برابر
زوال عقل کمک کند ،مورد نیاز است».
این مطالعه شــامل  ۷۲۸۳نفر بود که در ابتدای مطالعه حداقل  ۴۵سال سن داشتند .آنها در
ابتدای مطالعه معاینه فیزیکی ،مصاحبه و آزمایش خون برای ســطوح آنتی اکســیدانی داشتند.
سپس به طور میانگین  ۱۶سال تحت نظر بودند تا ببینند چه کسانی دچار زوال عقل شده اند.
مطالعات نشان داد احتمال ابتالء به زوال عقل در افرادی که دارای باالترین مقادیر لوتئین و
زآگزانتین بودند نسبت به افرادی که سطوح پایینتری داشتند کمتر بود .هر افزایش استاندارد در
سطوح لوتئین و زآگزانتین ،حدود  ۱۵.۴میکرومول در لیتر ،با کاهش  ۷درصدی خطر زوال عقل
همراه بود .در مورد بتا کریپتوکسانتین ،هر افزایش استاندارد در میزان آن ،تقریب ًا  ۸.۶میکرومول
در لیتر ،با کاهش  ۱۴درصدی خطر زوال عقل مرتبط بود.
توجه به این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند تحصیالت ،درآمد
و فعالیت بدنی ،تأثیر این آنتی اکسیدانها بر خطر زوال عقل تا حدودی کاهش یافت.

مصرف همزمان ایبوپروفن با برخی داروها
به کلیه ها آسیب می رساند

مهــر :طبق تحقیقات جدیــد ،افرادی که از داروهــای ادرارآور و مهارکننده های سیســتم
رنین آنژیوتانســین ( )RSAبرای فشار خون باال اســتفاده می کنند ،باید در مصرف ایبوپروفن
نیز احتیاط کننــد .داروهای ادرارآور و مهارکنندههای  RSAمعمو ًال با هم برای افراد مبتال به
فشار خون باال تجویز میشــوندُ .مسکن هایی مانند ایبوپروفن بدون نسخه در اکثر داروخانهها
و فروشــگاهها با مارکهای معروف در دســترس هســتند .محققان دانشــگاه واترلو کانادا از
آزمایشهای دارویی شبیهسازی شده با رایانه برای مدلسازی تعامالت این سه دارو و تأثیر آن
بر کلیه استفاده کردند .آنها دریافتند در افرادی با مشخصات پزشکی خاص ،این ترکیب میتواند
باعث آسیب حاد کلیه شود که در برخی موارد میتواند دائمی باشد.
«آنیتا لیتون» ،سرپرست تیم تحقیق ،گفت« :اینطور نیست که همه کسانی که این ترکیب از
داروها را مصرف میکنند دچار مشــکل شوند .اما تحقیقات نشان میدهد که این مشکلی است
که باید احتیاط کرد».
آزمایشهای دارویی شبیهسازیشــده با رایانه میتواند به سرعت نتایجی را ایجاد کند که در
آزمایشهای بالینی انســانی بسیار طوالنیتر است .لیتون و تیمش از ریاضیات و علوم کامپیوتر
استفاده میکنند تا به پزشکان در زمینه مسائلی مانند عوارض داروها زودتر کمک کنند.
لیتــون میگوید« :دیورتیک ها (داروهــای ادرارآور) خانوادهای از داروها هســتند که باعث
میشــوند بــدن آب کمتری در خود نگه دارد .کم آبی عامل اصلی آســیب حاد کلیه اســت و
ســپس مهارکننده  RASو ایبوپروفن به کلیه ضربه میزند .اگر به طور اتفاقی از این داروهای
فشارخون استفاده میکنید و به ُمسکن نیاز دارید ،به جای آن استامینوفن مصرف کنید».

چاقی ریسک شکستگی های استخوان در زنان را
افزایش می دهد

مهر :اضافه وزن یا چاقی هرگز برای سالمتی مفید نیست ،اما اکنون یک مطالعه جدید نشان
می دهد که می تواند خطر شکستگی استخوان در زنان را افزایش دهد.
برای این مطالعه ،محققان  ۲۰هزار زن و مرد  ۴۰تا  ۷۰ســاله را در کانادا از ســال  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۶مورد بررســی قرار دادند .طی یک پیگیری متوســط  ۵.۸ساله ۴۹۷ ،زن و  ۳۲۳مرد دچار
شکستگی شدند.
 ۴۱۵شکستگی ناشی از پوکی استخوان (لگن ،ستون فقرات ،مچ دست یا ساق پا) ۲۶۰ ،مورد
در زنان و  ۱۵۵مورد در مردان وجود داشــت ۳۵۳ .مورد شکســتگی پا (مچ پا ،پا ،ساق پا)۲۱۹ ،
مورد در زنان و  ۱۳۴مورد در مردان مشــاهده شــد ۲۰۳ .شکستگی دست (مچ ،ساعد یا آرنج)،
 ۱۴۱مورد در زنان و  ۶۲مورد در مردان وجود داشت.
در زنان ،دور کمر بیشتر (نشان دهنده چربی بیشتر شکمی) با افزایش خطر شکستگی همراه
بود .به ازای هر  ۵سانتیمتر افزایش دور کمر ،خطر شکستگی در هر ناحیه  ۳درصد بیشتر و خطر
شکســتگی پا  ۷درصد بیشــتر بود .محققان دریافتند که ارتباط بین دور کمر و شکستگی مچ پا
قویتر است .در زنان ،شاخص توده بدنی بیشتر ( )BMIبا خطر بیشتر شکستگی پا همراه بود.
به عنوان مثال ،در مقایسه با زنان با  ،۲۵ BMIزنان دارای  ،۲۷.۵ BMIپنج درصد بیشتر با
ریسک شکستگی مواجه بودند و این ریسک در افراد دارای  ،۴۰ BMIچهل درصد بیشتر بود.
حال آنکه در زنان دارای  ،۲۲.۵ BMIاین ریسک  ۵درصد کمتر بود.
مشــخص نیست که چرا چاقی با خطر باالتر شکستگی در زنان مرتبط است .با این حال ،به
گفته نویســندگان این مطالعه ،بیشتر شکســتگیها در اثر زمین خوردن رخ میدهد که در افراد
چاق بیشتر دیده میشود.
دکتر «آنی فردریک تورکوت» ،سرپرســت تیم تحقیق از مرکز تحقیق کبک ،میگوید« :دور
کمر بیشــتر از  BMIبا شکســتگی در زنان مرتبط بود .این مسئله ممکن است به دلیل چربی
احشایی باشــد؛ چربی که از نظر متابولیکی بسیار فعال است و در اعماق شکم و اطراف اندامها
ذخیره میشود و ترکیباتی ترشح میکند که بر استحکام استخوان تأثیر منفی میگذارد».
در بین مردان BMI ،باالتر و دور کمر بیشــتر با شکســتگی ارتباط معنیداری نداشت ،اما
مردان کم وزن دو برابر بیشتر از افراد با وزن طبیعی در معرض خطر شکستگی بازو بودند.
تورکوت گفــت« :یافتههای ما مبنی بر اینکه چاقی و بهویژه چاقی شــکمی ،با خطر باالتر
شکستگی در زنان مرتبط است ،پیامدهای عمدهای برای سالمت عمومی دارد».

بیتوته :تا زمانی که کودک شــما به طور طبیعی
رشد می کند ،می توانید به او اعتماد کنید مگر اینکه
با گذشــت زمان عالمت خاصی پیدا کند و چیزهای
بیشــتری را به شــما اطالع دهد .اگر نوزادان هنوز
گرســنه باشند برای غذای بیشــتر گریه می کنند و
اگر گرسنه نباشند ســر خود را به سمت مخالف غذا
برمی گردانند ،بنابراین بگذارید وقتی کودکتان گرسنه
است او را شیر بدهید ،حتی اگر یک ساعت قبل ،غذا
خورده باشد.
تحــت یک قانــون کلی در نوزادانی که با شــیر
خشک تغذیه میشوند در طول ماه اول روزانه حدود
 ۱۶تا  ۲۸واحد شــیر میخورند در حالی که نوزادانی
که با شــیر مادر تغذیه میشوند معمو ًال هر دو تا سه
ســاعت یک بار حدود  ۱۵تــا  ۲۰دقیقه از هر طرف
سینه مادر شیر میخورند.
اگر کودک شــما با شیشه شــیر میخورد ،نگران
مقدار دقیق نوشــیدنی او نباشــید؛ اگر کودک شما
فقــط  ۶واحد از یک بطــری  ۸واحدی را می خورد،
اجباری نیســت که او دو واحد آخر شیشــه را نیز به
اتمام برساند ،اما اگر خودتان کودک را شیر می دهید
و متوجه نمی شوید که نوزاد شما چقدر شیر مینوشد
می توانید معیار را تعداد پوشــکی که کثیف یا خیس
می کند قــرار دهید .در چنــد روز اول تولد چندین
پوشــک تعویض می کنید و سپس باید انتظار شش
عدد پوشک یا بیشتر را داشته باشید.
روزی که تولید آغوز (شیر کم حجم و پر پروتئین)
در بدن شما متوقف شد و شروع به تولید شیر خامه ای
کردید ،اگر نوزاد شــما بعد از شــیر خوردن بخوابد،
پس از اینکه وزن هنگام تولد خود را به دســت آورد،
دیگــر نیازی به بیدار کردن او نیســت (اکثر نوزادان
بالفاصلــه پس از تولد مقــداری از وزن هنگام تولد
خود را از دســت مــی دهند) ،اما اگــر هنوز از وزن
هنگام تولدش کمتر است (حتی مقدار کمی) و بعد از
شــیر خوردن خوابش می برد یا در حین شیر خوردن
به خواب می رود ،پوشــک او را تعویض کنید یا او را
حمام کنید تا بیدار شود و دوباره غذا بخورد.
برخی نشــانه هایی که مشخص می کنند کودک
من به خوبی تغذیه می شود:
• نوزاد به طــور مکرر؛  ۸تا  ۱۲بــار (در هر ۲۴
ساعت) شیر می نوشد و به نظر می رسد کودک پس
از شــیر خوردن راضی و خوشحال است و سینه مادر
را رها می کند.
• دســتان آنها ممکن اســت قبل از تغذیه حالت
مشت کرده باشــد ،بعد از سیر شدن اغلب شل شده
و باز می شوند.
• افزایش وزن همانطور که انتظار می رود باشــد
ایسنا :نتایج یک تحقیق نشان داده سبک زندگی
ســالم در بزرگســالی برای مراقبت از بیماری قلبی
نسبت به دوران کودکی اهمیت کمتری دارد.
نتایج این تحقیق نشــان داد حدود دوسوم از علت
تاثیر یک نوع انســداد عروق کرونر ناشــی از دوران
ابتدایی زندگی و دوران کودکی اســت؛ در حالی که
یکسوم بهدلیل انتخاب ســبک زندگی بزرگساالن
مانند سیگار کشیدن است.
محققان بــ ه دنبال علت اصلی انســداد شــدید
شریانهای کرونری بودند که میتواند تامین اکسیژن
به عضله قلب را متوقــف کند .آنان روی پالکهای
نرم غیر کلســیفیه که بهســرعت تشکیل میشوند و
احتمال بیشــتری دارد از هم بپاشند و منجر به حمله
قلبی شوند ،نســبت به انسدادهای دشوارتر که زمان
بیشتری طول میکشد تا ایجاد شوند ،تمرکز کردند.
دکتر آدام دومونکوس تارنوکی ،محقق این تحقیق
و رادیولوژیســت در دانشگاه ســملوایز در بوداپست
مجارســتان ،گفت :این پالکهای چربی خطرناکتر
هســتند زیرا میتوانند راحتتر جدا شوند و منجر به
انسداد حاد کرونری و حمالت قلبی شوند .پالکهای
کلســیفیه اگرچه میتوانند باعث تنگی عروق کرونر
نیز شوند اما چندان مســتعد ایجاد حوادث حاد قلبی
نیستند.
محققــان دریافتند عواملی ماننــد دوران ابتدایی
زندگی و پیشــینه خانوادگــی و اجتماعی  ۶۳درصد
در شــکلگیری بیماریهای قلبی تاثیر داشت .موارد
مرتبط با سبک زندگی ناسالم بزرگساالن مانند سیگار
کشیدن ،مصرف الکل و کمتحرکی در گروهی به نام
عوامل محیطی منحصر به فرد دستهبندی شد و تنها

مقدار غذای مورد نیاز
کودک

یعنی حدود  ۱۵۵تا  ۲۴۰گــرم یا ۵/۸ ۵/۵اونس در
هفته ،تا چهار ماهگی است.
• کودک نشــانه هایی از بلعیدن واضح شــیر در
طــول شــیردهی دارد .در اینجا کودک مقدار شــیر
بیشــتری را دریــاف مــی کند و مکیدن او ســریع
می شوند همین کار ســبب بی حالی مادر می شود.
در این موقعیت سرعت یک مکیدن در ثانیه کاهش
مییابد زیرا حجم بیشتری از شیر در دهان آنها قرار
گرفته و قبل از قورت دادن دهان از شیر پر شده ،در
این حالت می توانید ببینید که گلوی کودک به علت
بلعیدن شیر باال و پایین می شود.
• رنگ مدفوع نوزاد در روز پنجم زرد ،با بافت شل
و دانه ای تبدیل می شود .کودک باید تا چهار روزگی
هر روز ۳الی  ۴بار مدفوع داشته باشد.
• ممکن اســت کودک در ابتدا ادرار زیادی دفع
نکند ،اما این مقدار هر روز بیشــتر می شود .در روز
دوم (در طول  ۲۴ساعت) به دنبال دو پوشک خیس
باشــید ،روزهای سوم و چهارم (در هر  ۲۴ساعت) به
دنبال سه یا بیشتر پوشک خیس باشید.
تا زمانی که کودک شــما پنج روزه شــود ،تعداد
پوشک خیس باید بیشتر شود (معمو ًال شش یا بیشتر
پوشــک خیس در طی  ۲۴ساعت) تشخیص خیس
بودن پوشــک های یکبار مصرف می تواند مشکل

باشد ،بعد از پنج روز کامل؛ وقتی شیر فراوان مصرف
می شود ،پوشک باید سنگین باشد.
• در صورت مصرف شــیر به اندازه کافی؛ کودک
هنگام بیداری هوشیار و فعال است و به نقاط عطف
رشد خود میرسد.
مقادیر کلی مصرف کالری در ماه های مختلف:
در  ۶ماهگی :پسران باید بین  ۴۹۱تا  ۷۹۹کالری
مصرف کننــد ،در حالی که دختران باید بین  ۳۵۱تا
 ۸۱۹کالری مصرف کنند.
در  ۹ماهگــی :بیــن  ۵۰۴تــا  ۹۲۴کالری برای
پســران مهم است ،در حالی که دختران بین  ۴۵۹تا
 ۸۹۵کالری نیاز دارند.
در  ۱۲ماهگــی :بدن پســران بین  ۵۷۹تا ۱۱۹۵
کالــری نیاز دارد .با این حال ،دختــران بین  ۵۰۵تا
۱۰۱۳کالری نیاز دارند.
در  ۱۸ماهگــی :پســرها بایــد بیــن  ۸۰۴تــا
۱۱۱۲کالری مصرف کنند .از ســوی دیگر ،دختران
بین  ۸۰۸تا  ۱۱۶۸کالری نیاز دارند.
در  ۲۴ماهگی :برای پســران بین  ۸۲۹تا ۱۳۰۱
کالری متغیر اســت .با این حال ،دختران بین  ۷۶۱تا
 ۱۲۷۳کالری نیاز دارند.
برخی نشــانه هایی که مشخص می کند کودک
من به خوبی تغذیه نمی شود:

آیا سبک زندگی دوران کودکی یا بزرگسالی
از بیماری قلبی جلوگیری میکند؟

 ۳۷درصد از این خطر را به خود اختصاص داد.
در مجمــوع  ۹۸جفت دوقلو بین  ۴۵تا  ۶۵ســال
مــورد مطالعــه قرار گرفتنــد که شــامل  ۶۰جفت
دوقلوهای همسان و  ۳۸جفت دوقلوهای غیرهمسان
بودند .از هر دوقلو خواسته شد پرسشنامه مفصلی در
مورد دوران ابتدایی زندگی ،پیشینه خانوادگی و سبک
زندگی خود تکمیل کند.

حقایقی در مورد «فلج بل»
 .۲فلج بل و سکته مغزی عالئم مشابه اما متفاوتی دارند
عالئم رایج فلج بل شامل موارد زیر است:
 احساس ضعف در یک طرف صورت محدود شدن حس چشایی حساس شدن به صدا آبریزش چشمدر صورت مشــاهده این عالئم الزم است سریعا به پزشک مراجعه کرد زیرا
ممکن است نشــانهای از سکته مغزی یا آســیب عصبی باشد .اما یک تفاوت
کلیدی بین فلج بل و عالئم ســکته مغزی وجود دارد .اگر بیمار در حرکت دادن
سایر قسمتهای بدن یا صحبت کردن مشکل داشته باشد ،نشانه سکته مغزی
است .فلج بل در بیشتر موارد فلج صورت بدون عالئم دیگر است.
 .۳درمان های موثر در دسترس هستند
رایج ترین درمان برای عارضه فلج بل ،استروئیدهای با ُدز باالست که توسط
پزشــک تجویز می شود و التهاب اعصاب آسیب دیده را کاهش می دهد .مهم
است که این روش در اسرع وقت انجام شود .گاهی اوقات داروهای ضدویروسی
نیز می تواند مفید باشد .اما این روش درمانی بحث برانگیز است زیرا کامال ثابت
نشــده که ویروس ،عامل بروز فلج بل است و اگر بیمار داروهای ضد ویروسی

این پرسشــنامه شامل پاسخ دادن به سواالتی بود
از جمله اینکه کجا بزرگ شــدهاند؛ رژیم غذایی آنان
در دوران کودکی چگونه بوده اســت؛ آیا والدینشان
بیماری داشــتهاند و آیا اکنون سیگار میکشند یا به
طور منظم ورزش میکنند یا خیر .سپس دانشمندان
ســیتی اســکن قلب را روی هر فرد انجام دادند تا
تشــکیل پالکها در شریانهای کرونر آنان را نشان

دریافــت کند ،این دارو در ترکیب با درمان اســتروئیدها
خواهد بــود .در هر صورت ،فرایند درمان تقریبا دو هفته
طول می کشد .ســپس پزشک می تواند میزان بهبودی
بیمار را ارزیابی کند.
 .۴بهبودی می توانــد غیر قابل پیش بینی
باشد
ضعف صورت ناشی از فلج بل معموال فقط چهار روز
تا یک هفته طول می کشــد .اما بهبودی کامل می تواند
از چند هفته تا چند ماه طول بکشد .هرچند روش خوبی
برای پیش بینی اینکه چه بیماری به خوبی بهبود مییابد
و چــه بیماری بهبود نمییابد ،وجــود ندارد .مطمئنا ،اگر
فــردی به این بیماری مبتال و دچــار فلج کامل صورت
شود ،ممکن است بهبود پیدا نکند.
همچنین مشاهده شده بســیاری از بیماران مبتال به
فلج بل که زخمهایــی در اطراف گوشهای خود دارند،
به خوبی ســایرین بهبود نمییابند که میتواند مربوط به
فلج بل باشــد که یک ویروس از نوع زوناســت که مانع
بهبودی کامل میشود.
 .۵فیزیوتراپــی تخصصــی مــی تواند به
بهبودی کمک کند
نــوع خاصی از فیزیوتراپی به نام «بازآموزی عصبی عضالنی» برای افرادی
که عالئم فلج بل دارند ،وجود دارد که لزوما فیزیوتراپی رایج با وزنه و کار روی

• کودک بســیار خواب آلود یا بــی حال به نظر
می رســد .نوزادانی که شیر کافی دریافت نمی کنند،
انرژی کمی خواهند داشــت ،کــودک به طور منظم
 ۴ساعت یا بیشتر در هر زمان می خوابد.
• کودک زمان خیلــی کمی یا خیلی زیادی را به
سینه می چســبد .نوزادی که خوب تغذیه نمی کند
ممکن است مدت کوتاهی پس از شروع شیر خوردن
به خواب رود یا ممکن اســت بیش از ۳۰تا  ۴۰دقیقه
شیر خوردن او طول بکشد.
• چفت شدن کودک به سینه یا دردناک است و یا
سطحی به نظر می رسد .در صورتی که چفت شدن
ضعیف باشد می تواند مانعی برای دریافت شیر کافی
توسط کودک باشد.
• نوزاد در ســن  ۱۰الی  ۱۴روزگی وزن اولیه ی
خود را به دســت نیاورده است یا افزایش وزن کندتر
از حد انتظار است.
• کودک اغلب مدفوع نمی کند (در چهار روزگی
باید ۳الی  ۴بار مدفوع در روز داشته باشد)
• ادرار کودک رنگ پریده نیست و شما می توانید
«غبار آجری» قهوه ای مایل به قرمز را در پوشــک
کودک می بینید.
اقدامات الزم بــرای کودکانی که به اندازه کافی
غذا نمی خورند:
بسیاری از مســائل مربوط به شیردهی ،از جمله
تغذیه کم؛ اگر زودتر رســیدگی شوند راحت تر قابل
حل هســتند .اگر در این رابطه مطمئن نیســتید که
آیا مشــکلی در تغذیه کودکتان وجــود دارد یا خیر؛
می توانیــد با یک متخصص یا مشــاور شــیردهی
مشــورت کنید و درباره تغذیه موفق سوال بپرسید در
این صــورت می توانید با ذهنــی آرام به خودتان و
کودکتان کمک کنید.
اگر نگران هستید که کودکتان شیر کافی دریافت
نمی کند؛ شیر خود را با دست بدوشید ،و سپس شیر
دوشــیده شــده را با قاشــق چای خوری ،فنجان یا
مستقیم ًا به دهان کودک بریزید.
اگر کودک شما عالئم کمبود شیر را نشان می دهد،
لطف ًا از کمک گرفتــن از متخصص و همچنین ارائه
دهنده مراقبت های بهداشــتی کــودک خود دریغ
نکنید .به یاد داشــته باشــید ،شما متخصص کودک
خود هســتید اگر چیزی درست به نظر نمی رسد ،به
دیده های خود اعتماد کنید و کمک بگیرید.
شیردهی موضوعی فراتر از تغذیه ی کودک است.
بیشــتر از اینکه می توانید کودک خود را ســیر کنید
می توانید او را به شــکل فیزیکی در آغوش بگیرید.
تغذیه با شیر مادر گرما ،سیر کردن و عشق است که
همه در یک عمل جمع شده است.
دهد .این تحقیق همچنین نشان داد ژنتیک بیشترین
نقش را در ایجاد پالکهای کلســیفیه شــکل کمتر
خطرناک انسداد عروق کرونر بازی میکند.
دکتــر دیوید الزلــو تارنوکی ،یکــی از محققان
این تحقیق و برادر دوقلــوی دکتر آدام دومونکوس
تارنوکی ،افــزود :مداخالت اولیه در ســبک زندگی
میتوانــد ارتبــاط قابــل توجهی در پیشــگیری از
بیماریهای عروق کرونر داشته باشد.
در حالی که آنان دریافتند پالکهای غیر کلسیفیه
بیشــتر ناشــی از دوران ابتدایی زندگی است اما این
موضوع در مورد پالکهای کلســیفیه که به شــدت
تحت تاثیر ژنتیک است ،صادق نیست.
دانشــمندان میگویند کــه  ۵۸درصــد از نمره
کلسیفیکاســیون(تجمع بیــش از حــد کلســیم در
شــریانها) عروق کرونر و  ۷۸درصد از حجم پالک
کلسیفیه شده به صورت ژنتیکی تعیین شده است.
دکتــر پــال موراویــچ هــوروات ،مدیــر مرکز
تصویربرداری پزشکی در دانشگاه سملوایز بوداپست
و رهبر ایــن تحقیق ،بیان کــرد :از نتایج تحقیقات
قبلی مشخص شــده ژنتیک تاثیر زیادی بر تشکیل
پالکهای کلســیفیه دارد اما اطالعــات کمتری در
مورد وراثتپذیری حجم پالک غیر کلســیفیه وجود
داشته است.
وی تاکید کرد :هدف از پژوهش ما بررســی نقش
ژنتیک در مقابل عوامــل محیطی رایج و منحصر به
فرد در ایجاد پالکهای کلســیفیه و غیر کلسیفیه با
استفاده از آنژیوگرافی برشنگاری کامپیوتری کرونر
در جفتهای دوقلو بالغ بدون بیماری شــناخته شده
عروق کرونر بود.

قدرت حرکت و تعادل نیســت .در این شرایط ،بازآموزی دقیق عضالت صورت
مد نظر اســت .اگر بیمار بهبودی ضعیفی داشــته باشد ،سم بوتولینوم و جراحی
می تواند کمک کننده باشد.

طراح :میترا چراغ پور

ایسنا :علت دقیق عارضه «فلج بل» ،وضعیتی که باعث بروز ضعف ناگهانی
در یک سمت صورت میشود ،مشخص نیست.
هنگامیکه ضعف یا فلج صورت رخ می دهد -معموال در یک طرف صورت-
توانایی فرد برای کنترل پلک زدن ،لبخند زدن یا ســایر حرکات صورت تحت
تاثیــر قرار می گیرد .این عارضه قابل درمان اســت و معموال ظرف چند هفته
برطرف میشود.
در زیر به برخی حقایق در مورد عارضه فلج بل پرداخته است:
 .۱برخی افراد بیشتر در معرض خطر قرار دارند
ســاالنه تقریبا از هــر  ۱۰۰۰نفر در ایاالت متحده یــک نفر به عارضه فلج
بل مبتال میشــود .نتایج بررســی های کنونی حاکی از آن است که این عارضه
میتواند ناشــی از ویــروس مربوط به آبله مرغان باشــد که اعصاب صورت را
ضعیف میکند .تمامی افراد ممکن اســت به آن مبتال شوند اما بیشترین خطر
را بزرگساالن  ۳۰تا  ۵۰ساله تهدید می کند .همچنین به نظر می رسد زنان نیز
بیشــتر از مردان در معرض خطر هســتند .عالوه بر این ،زنان باردار به دالیلی
که هنوز به طور کامل شــناخته نشــده اســت به ویژه در سه ماهه اول و سوم
در معرض خطر بیشــتری قرار دارند که ممکن اســت به ضعف سیستم ایمنی
مربوط باشد.
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بیتوته :بدون شک ،همه شما با اثر انگشت آشنا هستید
و شاید این جمله را شنیده باشید ،که اثر انگشت هیچ
دو انسانی بر روی کره خاکی شبیه به هم نمی باشد .به
عبارت دیگر می توان گفت اثر انگشت هر انسانی منحصر
به فرد است ،حتی اگر آن دو نفر ،دو قلو یکسان باشند.
نکته قابل توجه دیگر در مورد اثر انگشت این است،
این پدیده ،هرگز در طول زمان تغییر نخواهد کرد و تا
پایان عمر انسان ،ثابت می ماند .این ویژگی مهم اثر
انگشت ،سبب شده در تمام امور احراز هویت ،اثر انگشت
یک مرحله بسیار مهم باشد.
اثر انگشت چیست؟
به برجستگی های ریز ،که در الیه اپیدرم پوست
دست ها و پاها وجود دارد و با چشم غیر مصلح قابل
دیدن هستند ،اثر انگشت می گویند .ترشحات چربی
که در زیر پوست ایجاد می شوند ،باعث ماندن جای اثر
انگشت بر روی سطوح صاف است .همچنین عوض نشدن
اثر انگشت فرد در طول عمر را می توان به عنوان یک
امضا یا یک ابزار برای تشخیص هویت نام برد .از آنجایی
که هیچ دو انسانی در دنیا ،اثر انگشت یکسانی ندارند
باید گفت این روش احراز هویت ،از دقتی  100درصدی
برخوردار است.
نکته ی قابل توجه در مورد اثر انگشت این است که،
یک پدیده ای ارثی – محیطی می باشد .که هر چیزی
قبل از تولد می تواند روی اثر انگشت تاثیر بگذارد ،مانند:
پیچیدن بند ناف دور گردن نوزاد ،فشار روحی و روانی
بر روی مادر ،درد زایمان.
تاریخچه اثر انگشت
تاریخ نگاران می گویند پیشینه اثر انگشت به هفت هزار
سال قبل از میالد مسیح برمی گردد .در آن دوره،
کوزه گران چینی برای ثبت کردن آثار خود از اثر انگشت
شست دستشان استفاده می کردند .در کتاب جامع التواریخ
که آثار یک تاریخ نگار ایرانی به نام (رشیدالدین فیض اهلل
همدانی) بیان شده ،چینی ها در گذشته از اثر انگشت
برای احراز هویت خود استفاده می کردند .همچنین آثار
و شواهدی در بررسی های بابل پیدا شده که مربوط به
هزاره دوم ،ذکر شده صفحه هایی از گل وجود داشت که
اثر انگشت افراد را ثبت می کردند.
بد نیست بدانید ،از زمانی که کاغذ و ابریشم در چین
روی کار آمد ،با فشردن دست بر روی اسناد پیمان های
رسمی ،مهر را به وجود آورد .یک بازرگان عرب در
 850سال قبل از میالد ،به نام ابو زید حسن ،شاهد قانونی
شدند سند های وام چین بوده است .به دنبال همین
موضوع چندین هزار سال ژاپنی ها برای رسمی کردن
اسناد خودشان شیوه چینی ها را به کار بردند.
تاریخ نگار ایرانی در کتاب جامع التواریخ بیان کرده
است که چینی ها با استفاده از اثر انگشت افراد را شناسایی
می کردند و توضیح داد ،که اثرانگشت دونفر هیچ گاه با
هم برار نمی باشد .لذا  در این مدت ایرانیان برای ثبت
کردن و مهر کردن اسناد از اثر انگشت شست دستشان
استفاده می نمودند .در اوایل قرن بیستم برای روش هایی
برای تحقیقات جنایی در غرب با گرایش از تمدن شرق
تداول یافت .در آن زمان برای تشخیص هویت ،با جوهر
خاصی ،تصویر هر  10انگشت را ثبت می کرند .بد نیست
بدانید در پایان دهه  1960انقالب صنعتی در تشخیص
اثر انگشت به وجود آمد ،که سیستم ثبت اثر انگشت زنده
(به روش الکترونیکی) نام داشت.
همچنین پایگاه های داده از اثر انگشت اشخاص
به وجود آمد ،که این فناوری هر روز پیشرفت های زیادی
می کرد یکی از آن ها پیدا کردن سری و با دقت زیاد اثر
انگشت فرد مورد نظر از بین دیگر افراد بود.

طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

اگر خواهی

اگر خواهی عزیز و خوب باشی
به چشم دیگران محبوب باشی
نکن در کار این و آن دخالت
بیا درمانده ای را کن حمایت
و یا اینکه عزیز با کفایت
مریض بی کسی را کن عیادت
کسی را گر که نقطه مثبتی هست
تحسین او ،تا فرصتی هست
بکن
ِ
چه بد باشد اگر باشی ریا کار
و یا باشی خدا ناکرده سربار
تو انسانی ،نه فکر انتقامی
نه که شکر خدا اهل حرامی
بیا کینه بکن بیرون ز سینه
بیا از سینه بیرون کن تو کینه
نکن هرگز کسانی را قضاوت
به بد کردن نکن یک وقت عادت
تو باید آدمی بخشنده باشی
خوش اخالقی کنیُ ،پر خنده باشی
صبوری کن تو ای گل کن صبوری
و حتما از عجله کن تو دوری
ببین پس دیگران و یارشان باش
کماکان محرم اسرارشان باش
بشو از طالبان علم و دانش
به اشخاص دگر هم کن سفارش
«غمینا» هر کجا پا می گذاری
بِنِه انسانیت را یادگاری
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ویژگی ها و کاربردهای اثر انگشت انسان

تحقیقات علمی اثر انگشت
همانطور که در مقدمه ذکر کردیم ،اثر انگشت در زمان
بدو تولد شکل می گیرد و دردها و شرایط مادر بر روی
آن تاثیر می گذارد و بعد از تولد اثر انگشت ثابت می ماند.
اغلب در بین همه موضوعات ،افرادی هستند که
مخالفت می کنند .وقتی برای اولین بار از انگشت نگاری
برای تشخیص هویت استفاده شد ،وکالی دادگستری
مخالفت کردند ،به این منظور که شاید اثر انگشت چند
انسان مشابه باشد.
اما در این میان انسان شناس معروف انگلیسی
(فرانسیس گالتون) با تحقیق و بررسی های خود راجع به
وراثتی بودن ثابت کرد که نقوش اثر انگشت توارثی نیست
و هر شخصی عصر انگشت منحصر به فرد خود را دارد .بد
نیست بدانید فورژ دانشمندی که در سال  1792تحقیقاتی
در مورد ازدواج های فامیلی انجام داده است و تا سه نسل
بعد آن را پیگیری کرد ،اما بعد از این همه بررسی و تحقیق
به این نتیجه رسید که اثر انگشت نمی تواند مشابه باشد.
کاربرد اثر انگشت
یکی از پرکاربردترین و امن ترین روش ها برای
تشخیص هویت ،اثر انگشت می باشد .امروزه به دلیل
قیمت مناسب و راحت فراهم کردن تجهیزات آن بسیار
مورد استفاده قرار می گیرند .مانند:
 -1تلفن همراه :یکی از مهم ترین کاربردهای اسکن
انگشت ،می توان باز و بسته کردن قفل گوشی بدون نیاز به

شدن است مانند :حسگرهایی که با استفاده از اثر انگشت
خودرو را روشن می کند.
 -6مدارس :امروزه این سیستم پیشرفته به مدارس
هم راه یافته است .بسیاری از کشورها در مدارس خود
از اسکن اثر انگشت استفاده میکنند که باعث حفظ و
امنیت مدارس می شود .طراحی این سیستم برای معلمان،
دانش آموزان ،والدین و سرپرستان می باشد که با آن
می توانند حضور و غیاب ،تهیه ژتون و ...انجام دهند.
 -7سالن های ورزشی :اغلب می دانیم برای رفتن به
سالن های ورزشی باید از کارت عضویت استفاده کنیم.
اما اعضای باشگاه با گذاشتن کارت خود در اختیار دیگران
محیط باشگاه را نا امن می کنند .به همین دلیل برخی از
مسئولین سالن های ورزشی ،برای حفظ امنیت باشگاه از
اسکن های اثر انگست استفاده نموده اند.
 -8استخدام کاکنان :شرکت ها و کمپانی های بزرگ
برای بررسی اطالعات و سابقه کارمندان جدید خود،
به منظور جلو گیری از مشکل های احتمالی مجهز به
سیستم اسکن اثر انگشت هستند .همچنین کاربرد دیگر
آن ،حضور و غیاب کارمندان می توان نام برد.
الزم به ذکر است که بگوییم ،اثرانگشت فناوری
جدیدی نیست ،اما هر روز در حال پیشرفت در زمینه های
گوناگون است .همچنین رمزها و قفل ها ،در دنیای امروز
کاربرد دارند اما اثر انگشت به دلیل سطح پیشرفته تری در
حفظ امنیت کاربران ،استفاده بیشتری می شود.

رمز عبور یا الگو نام برد .همچنین با استفاده از اپلیکیشن،
یا انجام برخی تنظیمات داخل گوشی ،می توانیم فایل های
شخصی یا برنامه های حساس را مجهز به اسکن اثر
انگشت کنیم.
 -2رایانه و لپ تاپ :بد نیست بدانید اثر انگشت در
رایانه ها و امنیت برنامه های الکترونیکی اهمیت بسیاری
دارند .مانند :حسگر های اثر انگشت که برای ورود و
شناسایی در لپ تاپ و رایانه استفاده می شود .هر چند که
اغلب هکرهایی هستند که با استفاده از تقلب ،بعضی این
حسگر ها را دور بزنند ولی بدون شک چیزی از اهمیت
این سیستم در امنیت وسایل الکترونیکی کم نکرده است.
 -3بانکداری :به دلیل استفاده زیاد از اپلیکشین های
بانکداری در تلفن های همراه ،به منظور بیشتر شدن
امنیت اطالعات ،اهمیت این فناوری چند برار شده است.
همین طور در کشور های مختلف بانک ها مجهز به
دستگاه های خودپردازی هستند که اثر انگشت را اسکن
می کنند و نیازی دیگر به رمز عبور نیست و به راحتی
می توانند تراکنش خود را انجام دهند.
 -4بیمارستان ها :برای حفظ اطالعات بیماران از
سیستم های امنیتی اثر انگشت استفاده می کنند تا مطمئن
بشوند فقط کارمندان خود به ان دسترسی دارند.
 -5خودرو های شخصی :فناوری جدیدی در صنعت
است که به آن بیومتریک گفته
خودرو به وجود آمده 2
می شود .این فناوری هر روز در حال پیشرفت و گسترده
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جواب جدول شماره 1401/2607

طرح :عصرمردم

آگهی
پنجشنبه  22اردیبهشت  10 1401شوال 1443
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
علی زنگویی با تســلیم استشهادنامه به شماره  140102154792000171مورخ  1401/1/21و وکالتنامه شماره  40860مورخ  1400/10/28و تفویض وکالت
شماره  41539مورخ  1401/1/21دفترخانه  409شیراز و اقرارنامه شماره  41687مورخ  1401/2/6دفترخانه مذکور مدعی است که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  12/31813واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ یکباب خانه به مساحت  192/45مترمربع ذیل دفتر  868صفحه  572به
نام ایمان حیدری فعله ثبت و سند مالکیت شماره چاپی -667290د 93صادر شده که به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای
صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا تسلیم نماید 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.
/162م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق -1ششــدانگ یک قطعه خانه پالک  2955به نام آقای خانم بانو بزرگ عدالتی می باشــد که طبق نظر
کارشــناس رسمی ششدانگ به مبلغ  9759000000ریال ارزیابی شده مشــخصات پالک فوق یک قطعه خانه به آدرس استهبان خیابان امامزاده
کوچه شــهید ساجدی با مشخصات فنی ساختمان بدون شنارژ پائین قائم سقف تیرآهن شامل هال کف موزائیک بدنه تا یک متر سرامیک بقیه
بدنه و سقف سفید پذیرایی کف موزاییک بدنه تا یک متر سرامیک بقیه بدنه و سقف سفید دارای دو اتاق خواب کف موزائیک بدنه تا یک متر
سرامیک بقیه بدنه و سقف سفید دارای کمد رختخوابی به عمق  1/10متر آشپزخانه کف موزاییک بدنه تا سقف کاشی سقف سفید دارای کابینت
پایین  5/3متر و باال  5/3متر با آبچک سینک دوقلو دارای آبگرمکن  60گالن حمام کف سرامیک بدنه تا سقف کاشی سقف سفید با شیر معمولی
سرویس بهداشــتی زیر راه پله کف سرامیک بدنه کاشی سقف سفید با سنگ ایرانی و روشویی کف حیاط موزاییک نمای ساختمان و دیوار دور
پالســتر سیمان سفید درب کوچک پشت بام ایزوگام دارای امتیاز برق و آب و گاز می باشد حدود اربعه ملک مذکور :شماال :اول دیواریست به
خانه مذبور دیوار حدفاصل مشــترک است دوم دیواریست به دیوار خانه مذبور .شرقا کوچه بن بست .جنوبا :اول دیواری است به خانه 2956
دوم خانه مزبور دیوار فاصل مشترک است سوم در دو قسمت دیواریست به خانه مزبور غربا :اول دیواریست به دیوار خانه  2954دوم در سه
قسمت دیواریست به خانه مزبور -2موازی چهار سهم مشاع از  48سهم سهام ششدانگ یک قطعه خانه پالک  2455به نام آقای خانم بانو بزرگ
عدالتی می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ به مبلغ  1812500000ریال ارزیابی شده مشخصات پالک فوق یک قطعه خانه به آدرس
استهبان خیابان امامزاده کوچه خواجو با مشخصات فنی زمین بدون حصار بدون پروانه ساختمانی و امتیاز آب و برق و گاز می باشد .حدود اربعه
ملک مذکور ،شماال ،دیوار به دیوار به طول  25متر به  2530اصلی شرقا :دیوار به دیوار به طول  34/6متر  2454اصلی جنوبا :در سه قسمت اول
دیواریســت به طول  11/9متر به شارع دوم دیواریست به طول  6/7متر به شارع عام سوم دیواریست به طول  6/5متر به شارع عام .غربا :در
دو قسمت اول دیواریست به طول  23/3متر  2529اصلی دوم دیواریست به طول  10/5متر به 2529/1
پالک های فوق از ســاعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1401/3/8در اداره ثبت اسناد و امالک استهبان واقع در فلکه دانشجو از طریق مزایده به
فروش می رسد .پالک  2955مزایده از مبلغ  9759000000ریال معادل نهصد و هفتاد و پنج میلیون ونهصد هزار تومان و پالک  2455مزایده از مبلغ
 1812500000ریال معادل یکصد و هشــتاد و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم
عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و
مکان مقرر برگزار خواهد شــد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار
یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و
به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .ضمنا فاقد بیمه می باشد.
/934م الف
اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی  140160311034000684مــورخ  1401/2/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید جواد صحرائی فرزند ســید
مرتضی به شــماره شناسنامه  1055و کدملی  2295447151صادره از
شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  263/83مترمربع پالک
فرعی  13475از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی
از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی اکرم
مرادی مطلق و آمنه دهقانی ورثه ابراهیم مطلق شــیرازی و سلیمان
دهقانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/7 :
/155م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311034000749مــورخ  1401/2/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهــرا رفیعی نیا فرزند
غالمحسین به شماره شناســنامه  215و کدملی  2371908118صادره
از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک
فرعی  2835از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی حصه مشاعی متقاضی
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 اول1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/7 :
/154م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی  140160311034000636مــورخ  1401/2/6هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رستمی فرزند رستم به شماره
شناسنامه  247و کدملی  5159271503صادره از المرد در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  219/15مترمربع پالک فرعی  4637از 2071
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعی از  2071اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی عبداله شریفی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/7 :
/156م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی  140160311034000687مــورخ  1401/2/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشــم کالنتــری فرزند عوض به
شــماره شناســنامه  2و کدملی  2299527699صادره از شیراز در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  149/31مترمربع پالک فرعی
 13474از  2083اصلــی مفروز و مجزی شــده از پــاک  17فرعی از
 2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی سلیمان
دهقانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/7 :
/160م 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  140060311017000300هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم عطیه علی آبادی فرزند داراب به شــماره شناسنامه
 559صادره از شــیراز در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه
زمین کشــاورزی به مســاحت  198714مترمربع تحت پالک شماره
فرعــی  1341از  222اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  222/2باقی
مانده موضوع سهام موروثی خانم عطیه علی آبادی از مرحوم داراب
علی آبادی موضوع ســند  44104مورخ  1340/5/26دفترخانه شیراز
و همچنین خریداری بی واسطه ایشــان از خانم آسیه علی آبادی به
عنوان یکی از ورثه شــادروان داراب علی آبادی موضوع سند 44104
مورخ  1340/5/26دفترخانه شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
 /104م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان

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  140060311017000301هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقــای محمدجواد علی آبــادی فرزند داراب به شــماره
شناســنامه  732صادره از شیراز در ســه دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت  198714مترمربع تحت پالک
شــماره فرعی  1341از  222اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 222/2
باقی مانده موضوع ســهام موروثی آقای محمدجــواد علی آبادی از
مرحوم داراب علی آبادی موضوع ســند  44104مــورخ 1340/5/26
دفترخانه  8شیراز محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
 /105م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان

 May 12، 2022سال بیست و هفتم شماره 7474
آگهی دعوت سهامداران شرکت زرنگار شیراز سهامی خاص به شماره
ثبت  4560و شناسه ملی  10530170924جهت تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده
تاریخ انتشار1401/2/22 :
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده که در ســاعت  9صبح چهارشنبه 1401/3/4
در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1نقل و انتقال سهام
هیأت مدیره شرکت زرنگار شیراز

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

تاریخ انتشار1401/2/22 :
شماره روزنامه7474 :
شرکت بنیان سدید قطعه (سهامی عام -در حال انحالل) در
نظر دارد اموال منقول خود را در سه گروه:
-1لوازم خانگی در  16ردیف اقالم مختلف با قیمت کارشناسی
پایه دویست و ســی میلیون ریال ( )2300000000ریال -2لوازم
اداری ،کامپیوتر و لوازم جانبی آن  13قلم با قیمت کارشناسی
پایه یکصد و هفتاد و پنج میلیــون ( )175000000ریال -3موتور
برق  Royal3600یک دستگاه با قیمت کارشناسی پایه بیست
و ســه میلیون ریال ( )23000000ریال را با وضعیت موجود و به
شرح لیست ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری به
صورت مجزا ،حضوری و نقــدی از طریق مزایده عمومی به
باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت رؤیت کاال ،دریافت لیست اموال و
شرایط مزایده از تاریخ  1401/2/24الی  1401/3/1همه روزه به
جز پنجشنبه و جمعه از ساعت  18الی  20به آدرس شهرستان
بختگان -شهر آباده طشــک -جنب سالن کوثر حوزه علمیه
خواهران دفتر شرکت بنیان سدید قطعه مراجعه کنند و در
صورت نیاز با شــماره  09173321205تماس بگیرند .مزایده
در تاریخ دوشنبه  1401/3/2ساعت  18به صورت حضوری در
محل فوق برگزار می شود.
ناصر کریمی
مدیر تصفیه
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  140160311017000007هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی زارع فرزند حســن به شــماره شناسنامه 579
صادره از مرودشــت در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به
مساحت  168956/41مترمربع واقع در پالک  84باقی مانده مشهور
به کشانک به شــماره پالک ثبتی  284فرعی از  84اصلی قطعه یک
بخــش پنج فارس واقع در حوزه ثبت خرامه محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
 /158م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان
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  140060311017000303هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدحســین زارع فرزند ابوالقاســم به شماره شناسنامه
 1429صادره از کربال در ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به
مســاحت  54593/75مترمربع تحت پالک ثبتــی  283فرعی از 84
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  84باقی مانده موضوع ســند
مالکیت مشاعی شماره  465418الف  83که در صفحه  338دفتر 22
امالک زیر شــماره  10782محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
 /99م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان
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  140060311017000298هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم عطیه علی آبادی فرزند داراب به شــماره شناسنامه
 559صادره از شیراز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ
به مساحت  72311/72مترمربع تحت پالک  1340فرعی از  222اصلی
واقع در پالک  222/2باقی مانــده قطعه یک بخش پنج فارس واقع
در حوزه ثبت خرامه موضوع ســهام موروثی خانم عطیه علی آبادی
از مرحوم داراب علی آبادی موضوع ســند  44104مورخ 1340/5/26
دفترخانه شیراز و همچنین خریداری بی واسطه ایشان از خانم آسیه
علی آبادی به عنوان یکی از ورثه شادروان داراب علی آبادی موضوع
سند  44104مورخ  1340/5/26دفترخانه شیراز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول1401/2/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
 /106م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان

7

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
به یکدیگر احترام بگذاریم

آگهی دعوت به جلسه
بدینوســیله از اعضــاء محترم مجمع عمومی شــرکت
مهندسی مشاوران شــیراز انرژی با شماره ثبت  10749و
شناســه ملی  10860179089جهت حضور در جلسه مجمع
عمومی عادی بهطور فوقالعاده دعوت به عمل میآید.
تاریخ و مکان جلســه 1401/03/02 :ساعت  8صبح در محل
شرکت
دستور جلسه :انتخاب هیئت مدیره
هیئتمدیره شرکت
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خلیل شاهی سوندی به شــماره ملی  2297547986با تسلیم دو برگ
استشــهادیه به شــماره یکتا  140002157078000434و اقرارنامه شماره
 75820مــورخ  1400/12/12که در دفترخانه اســناد رســمی  190صدرا
تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
دفترچه ای ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به پالک 1103/20376
واقع در بخش  3شــیراز که با دفتر امالک  684صفحه  439به نام مجید
ملک نســب اردکانی ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی
 119789ســری الف 8832 /صادر ســپس به موجب سند انتقال قطعی
شــماره  58429مورخ  1391/8/17دفتر اسناد رسمی شماره  146شیراز
به آقای خلیل شاهی ســوندی انتقال یافته است ،به علت آتش سوزی
اداره مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نسبت به ملک و سند 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 کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم
خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشــیو الکترونیکی و سوابق
موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اســناد و امــاک تنظیم گردیده
است و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی
مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/159م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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  140160311017000008هیــأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی زارع فرزند حســن به شماره شناسنامه  579صادره
از مرودشــت در ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت
 63429/64مترمربع واقع در پالک  84باقی مانده مشــهور به کشانک
به شماره پالک ثبتی  285فرعی از  84اصلی قطعه یک بخش پنج فارس
واقع در حوزه ثبت خرامه محرز گردیده اســت .لــذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
 /157م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان
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  140060311017000302هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامــه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
قربانعلی زارع فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  11صادره از کربال
در سه دانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت  62508/80مترمربع
واقــع در محدوده پالک  84باقی مانده تحــت پالک  282فرعی از 84
اصلی واقــع در قطعه یک بخش پنج فارس حوزه خرامه موضوع ســند
مالکیت مشــاعی شــماره  631622الف  83که در صفحه  77دفتر 28
امالک محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم 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،
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 اول1401/2/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
 /100م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان
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  140060311017000299هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمدجواد علی آبادی فرزند داراب به شماره شناسنامه
 732صادره از شــیراز در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ
به مســاحت  72311/72مترمربع تحت پالک  1340فرعی از  222اصلی
واقع در پالک  222/2باقی مانده بخش  5فارس حوزه ثبت ملک خرامه
موضوع ســهام موروثی آقای محمدجواد علی آبــادی از مرحوم داراب
علی آبادی موضوع سند  44104مورخ  1340/5/26دفترخانه شیراز 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 اول1401/2/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/22 :
 /107م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
لهراسب عرفان
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اگر جزو آن دسته از گردشگرانی هستید که به شیراز سفر کردهاید و با
جاهای دیدنی شیراز آشنا هستید ،یا ساکن این شهر بینظیر هستید ،پس
از گشتوگذار در داخل شهر شاید بخواهید از شیراز بیرون بزنید و گردشی
در جاذبههای حوالی شهر داشته باشید .در فصل بهار و تابستان که هوای
بسیار گرمی بر این منطقه حاکم است ،میتوانید به دل طبیعت پناه ببرید
و از این نعمتهای خدادادی استفاده کنید .در سایر فصول نیز بازدید از
جاذبههای تاریخی و باستانی میتواند بهترین گزینه پیش روی شما باشد.
تعداد جاهای تفریحی اطراف شیراز بسیار زیاد است؛ با این حال ،در این
مطلب به گوشهای از این جاذبهها اشاره شده تا در برنامهریزی سفرتان از
آنها استفاده کنید.
دشت ارژن
دشت ارژن ،دشتی وسیع در دامنه رشته کوه زاگرس است که بهلطف
تنوع گیاهی و جانوری ،طبیعت فوقالعاده زیبایی را پیش روی گردشگران
قرار میدهد .با گرمشدن هوا ،عشایر در حوالی این دشت چادر میزنند که
میتوانید از نزدیک با زندگیشان آشنا شوید و به معاشرت با آنها بپردازید.
از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت ،دشت ارژن مزین به اللههای
واژگون میشود که منظرهای خیرهکننده به وجود میآورد.
این دشت دیدنی ،آبشاری به نام ارژن را در خود جای داده است که
حتی در فصل زمستان نیز جذابیت دارد ،بهخصوص که آب آبشار در اثر
سرما یخ میزند و کریستالهای یخی چشمنوازی ایجاد میکند .آب این
آبشار بهطرف دشت جریان مییابد و نقش موثری در سرسبزی آن دارد.
دریاچه آب شیرین و تاالب ارژن نیز که مکان مناسبی برای پرندگان
مهاجر است ،گزینه بعدی گردشگری در این منطقه خواهد بود.
روستای گردشگری دشت ارژن واقع در مسیر اصلی راه شیراز به
کازرون ،از زیباترین روستاهای ایران است که میتوانید بازدید از آن را
در برنامه خود بگنجانید.
روستای قالت
روستای قالت با  ۲۵۰۰سال قدمت مملو از باغهای سرسبز و
کوچهپسکوچههایی است که جوی آب از وسط آنها میگذرد و میتوانید
تا ساعتها در آنها قدم بزنید .اگر در فصل بهار به این روستا بروید ،با
منظرههای جذابی مشابه جشنواره شکوفههای گیالس ژاپن مواجه خواهید
شد!
آبشارهای سه گانه روستا از میان صخرهها سرازیر میشوند ،رودخانهها
و چشمه ،رویش گیاهانی چون ختمی ،آویشن ،پونه و مرزه ،وجود باغهای
میوه ،تولید فرآوردههای لبنی و صنایع دستی سنتی نظیر گیوه ،سبد و
وسایل چوبی قالت تنها گوشهای از جذابیت روستای قالت به شمار
میروند .جاذبههای دیدنی در این روستا کم نیست و میتوانید از کلیسا تا

سدآریوبرزن شناخته میشود ،در  ۱۲کیلومتری شمال غرب شهر فیروزآباد،
روی رودخانه فیروزآباد قرار دارد.
مناظر اطراف دریاچه سد تنگاب بسیار دیدنی است ،بهخصوص در فصل
شکوفههای بادام در اواخر اسفند و اوایل فروردین که فضای فوقالعاده
شگفتانگیزی به وجود میآید .در واقع با فرارسیدن بهار ،این دریاچه به
تفرجگاهی برای مردم منطقه و نیز استراحتگاهی برای مسافران تبدیل
میشود .با اینکه شنا در دریاچه خطرناک است ،میتوانید از تماشای
پرندگان مهاجر و ماهیگیری لذت ببرید .آثار تاریخی و طبیعی متعددی از
قلعه دختر تا کاخ اردشیر ،شهر گور و تنگه هایقر در نزدیکی سد قرار دارند.
تنگ تیزاب
تنگ تیزاب یکی از بهترین جاهای دیدنی سپیدان شیراز در فصل
تابستان است؛ چراکه هوای خنک این منطقه هر گردشگری را به وجد
میآورد .در صورتی که اهل طبیعتگردی هستید ،بیشک از وقتگذرانی
در کنار رودخانهای پرآب و خروشان و شنیدن صدای دلنواز آن لذت خواهید
برد .این تنگه که ترکیبی جذاب و حیرتانگیز از رودخانه و جنگل را در
خود جای داده است ،امکان یک سفر مفرح یکروزه را برایتان به ارمغان
میآورد.
در هوای گرم تابستان هیچ چیز بهاندازه آبتنی در آب خنک نمیتواند
جسم و روحتان را سرحال آورد .ضمن اینکه میتوانید ماهیگیری در این
محل را تجربه کنید .چنانچه اهل پیادهروی و کوهپیمایی هستید ،از کنار
رودخانه به باالی کوه بروید و از آب زالل آن لذت ببرید .در حاشیه رودخانه
نیز مکانهایی برای کمپینگ و استفاده از آالچیق وجود دارد.
آبشار مارگون
آبشار مارگون با حدود  ۱۰۰متر عرض و  ۷۰متر ارتفاع در غرب
شهرستان سپیدان قرار دارد .جالب اینکه صدها چشمه در باالی آبشار
وجود دارد و به همین دلیل از این آبشار بهعنوان بزرگترین و مرتفعترین
آبشار چشمهای دنیا یاد میکنند .اطراف این آبشار زیبا را باغهای سیب،
درختان زالزالک و بوتههای زرشک فراگرفته که جذابیتی دوچندان به آن

سفر یک روزه و استفاده از طبیعت و هوای مطلوبش تبدیل کرده است.
این روستا بهلطف پوشش جنگلی ،باغهای گسترده ،طبیعت بکر ،درخت
چنار  ۴۰۰۰ساله ،چشمهسارها و آبشارهای زیبا و همین طور مناظر دلنواز،
فضای بسیار جذابی برای گردش دارد .مطمئنا قدمزدن در کوچهباغهای
دیدنی روستا و گوشسپردن به صدای آب ،آرامشی وصفناپذیر را برایتان
به ارمغان میآورد.
از آنجا که روستای دشتک در منطقهای کوهستانی قرار دارد و خانههای
قدیمی آن دارای چینش پلکانی هستند ،جلوه زیبایی را پیش روی شما
میگذارد.
راهپل ه کتل با  ۱۲۰۰پله سنگی یکی از آثار جالب روستا است که در
گذشته از آن برای تردد استفاده میشد و روستا را به مناطق پاییندست
مرتبط میکرد .چندین آسیاب قدیمی نیز در روستای دشتک وجود دارد که
جزو آثار تاریخی آن محسوب میشوند.
دریاچه مهارلو
تاالب یا دریاچه مهارلو یکی از جاذبههای دیدنی شیراز در فصل پاییز
است که با نام دریاچه صورتی نیز شناخته میشود؛ زیرا در اثر رشد نوعی
جلبک در آب آن ،رنگ آب به صورتی درمیآید .این دریاچه زیستگاه
پرندگان مهاجر نظیر فالمینگوها است؛ ضمن اینکه بهعنوان بخشی از
منطقه شکار ممنوع مهارلو به شمار میرود.
اطراف دریاچه تپههای نمکی وجود دارد که وقتی برای اولین بار
چشمتان به آنها میافتد ،فکر میکنید که برف باریده است! نمکدریاچه
عالوه بر مصرف در صنعت غذایی ،تولید دارو و لوازم آرایشی ،برای بهبود
درد مفاصل و عضالت موثر است.
دریاچه فصلی مهارلو در فصل تابستان آب بسیاری ندارد و در اثر
بارندگیهای پاییز و زمستان ،آب دریاچه باال میآید؛ از همین رو از پاییز تا
اواسط اردیبهشت را میتوان بهترین زمان بازدید از آن دانست.
مجسمه شاپور اول
مجسمه شاپور اول تنها مجسمه باقیمانده از ایران باستان است که

پاییز و زمستان از سوی گردشگران مورد بازدید قرار بگیرد .جنگل بناب
در فاصله دو شهرستان ارسنجان و پاسارگاد قرار دارد و جاد ه آسفالتی از
وسط جنگل میگذرد.
قلعه دختر (فیروزآباد)
قلعه دختر در دامنه کوهی مشرف به جاده فیروزآباد به شیراز قرار دارد
و گفته میشود که اردشیر ساسانی این قلعه را احتماال در اواخر دوره
اشکانیان ساخته است .روایتهای متفاوتی درباره اسم این قلعه وجود دارد،
نظیر اینکه بهدلیل مسیر بسیار سخت و دستنیافتنیاش ،به آن قلعه دختر
میگفتند یا آن را به آناهیتا ،خدای آب ،متعلق میدانستند و به همین دلیل
این نام را برای آن برگزیده بودند.
این قلعه ،موقعیت استراتژیکی دارد و از سه طرف با تنگه احاطه شده
است .ضمن اینکه قلعه مذکور به سبک معماری ساسانی با مصالحی چون
سنگ الشه و گچ در سه طبقه و بهصورت پلکانی ساخته شده است و از
همین رو شاهکاری از معماری و مهندسی آن دوران به حساب میآید .سه
فضای اصلی آن شامل تاسیسات نگهبانی و آبانبار ،حیاطی با اتاقهای
اطراف آن و ایوان و گنبدخانهای باشکوه میشود.
تخت جمشید
تخت جمشید یادگار پادشاهان هخامنشی و از مهمترین اسناد تاریخ
تمدن جهان است که قدمت آن به  ۲۵۰۰سال پیش میرسد .این اثر که
در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و از نظر معماری و ساختار،
شاهکاری در جهان به شمار میرود ،میزبان جشنهای بسیاری در اوج
شکوهش بوده است .تخت جمشید یا پرسپولیس ،یکیاز شهرهای باستانی
ایران در  ۱۰کیلومتری شمال شهر مرودشت است که بنای اولیه آن به
دست داریوش بزرگ روی صخرهای در دامنه کوه رحمت گذاشته شد .این
شهر در سالیان متمادی توسط سایر پادشاهان هخامنشی نظیر خشایارشا
گسترش یافت و بهعنوان پایتخت تشریفاتی امپراتوری هخامنشی استفاده
میشد .تخت جمشید شامل بخشها و کاخهای متعددی است که از آن
جمله میتوان به دروازه ملل ،کاخ آپادانا ،کاخ اختصاصی داریوش (تچر)،
کاخ هدیش ،کاخ ملکه ،موزه تخت جمشید ،کاخ سه دری ،خزانه و غیره
اشاره کرد.
پاسارگاد
مجموعه تاریخی پاسارگاد شیراز ،یکی از آثار ثبتشده در میراث جهانی
یونسکو است که بهدلیل وجود مقبره کوروش بزرگ در آن ،از مشهورترین
جاذبههای تاریخی ایران به حساب میآید .این مکان باستانی بهعنوان
نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشی شناخته میشود و مورخان یونانی
و رومی ،آن را بیشتر ساخته و پرداخته کورش دانستهاند .این مجموعه از
بخشهای مختلفی نظیر کاروانسرای مظفری ،کاخ اختصاصی ،کاخ بارعام،

آسیابهای آبی ،گورستان و بازار قدیمی ،قلعه قزل ارسالن و ...را در طول
گشتوگذارتان ببینید .فصل بهار و تابستان را میتوان بهترین زمان سفر
به این منطقه دانست؛ گرچه که روستای قالت در سایر فصول نیز دیدنی
و جذاب است.
آبشار کوهمره سرخی
آبشار کوهمره سرخی یا آبشار رمقان با ارتفاع بیش از  ۶۰متر ،در جنوب
غرب شیراز در جاده شیراز به کازرون جای گرفته است .این آبشار از بین
درختان پرشاخوبرگ بلوط و چنار در ارتفاعات کوهمره جاری میشود و
برای رسیدن به آن باید یک زمان پیادهروی  ۳۰دقیقهای از روستای رمقان
را به جان بخرید که ارزشش را دارد.
در اصل آبشار مذکور از دل زمین میجوشد و بهشکل رودخانهای پرآب
از روستاهای متعدد عبور میکند تا اینکه در نهایت از کوهستان بهسمت
پایین سرازیر میشود.
روستای رمقان جزو بهترین روستاهای منطقه کوهمره سرخی به شمار
میرود که عالوه بر شالیزارهای متعدد ،جنگلهای بلوط نیز در مجاورت
این روستا قرار دارد که بازدید از آنها خالی از لطف نخواهد بود.
تنگ رغز
تنگ رغز ،عروس تنگههای ایران است که جلوههای زیبایی از معماری
طبیعت را پیشکش نگاهتان میکند .دهها آبشار و آبگیر کوچک و بزرگ و
حوضچههای آبی متعددی در طول مسیر تنگه به چشم میخورد که هریک
زیبایی خاص خود را دارند ،بهویژه در ماههای گرم سال که میتوانید برای
ساعاتی از گرمای هوای شیراز به دل این طبیعت معرکه پناه ببرید .قطعا
صدای دلنشین آبشار ،شنا در حوضچههای زالل ،تماشای ماهیهای زیبای
قزل آال و غیره لحظههایی بهیادماندنی را برایتان رقم خواهند زد.
برای بازدید از تنگه رغز باید به اصول ابتدایی طبیعتگردی ،شنا،
سنگنوردی یا درهنوردی آشنا باشید و بهتر است که با افراد بومی آشنا به
این منطقه ،پا به طبیعت زیبای آن بگذارید .رسیدن به سرچشمه رغز از دو
مسیر امکانپذیر است که پیمودن یکی از آنها مستلزم حدودا چهار ساعت
کوهپیمایی است؛ هرچند مسیر دیگر را میتوان با دو ساعت رانندگی و
سپس دو ساعت کوهپیمایی پیمود.
تنگ بستانک
تنگ بستانک ،منطقهای کامال کوهستانی با کوههای مرتفع و
سربهفلککشیده در پنج کیلومتری کامفیروز از توابع مرودشت است که
بین گردشگران و طبیعتگردان حرفهای با نام بهشت گمشده شیراز
شناخته میشود .این منطقه از پوششی جنگلی برخوردار است و رودخانهای
بسیار زیبا و زالل با آبشارهای کوچک و بزرگ در وسط آن جریان دارد.
در طول مسیر باید از کنار رودخانه و از میان درختان سرسبز عبور کنید
که نهتنها صحنههای بسیار چشمنوازی هستند ،بلکه بهلطف هوای خنک و
مطلوب این منطقه میتوانید هوای تازه و پاک استشمام کنید .در ادامه راه
به استخری موسوم به استخر  ۹متری میرسید که عمق آن تقریبا سه متر
است و گزینهای عالی برای آبتنی در طبیعت محسوب میشود .در ادامه
شاهد درختان چنار و گردو و دیوارههای سرسبزی خواهید بود که پیمودن
این مسیر را به تجربهای بهیادماندنی تبدیل میکنند.
دریاچه سد تنگاب
سد تنگاب که با نامهای دیگری همچون سد ساسانیان ،سد اردشیر و

بخشیدهاند .در گرمترین روزهای سال ،دمای این منطقه به حدود  ۱۰درجه
سانتیگراد باالی صفر میرسد که شرایطی ایدئال برای کمپزدن در دل
طبیعت و لذتبردن از آن به حساب میآید.
بند بهمن
بند بهمن از جاذبههای تاریخی و طبیعی شهرستان کوار در استان
فارس است که روی رودخانه قره آغاج قرار دارد و بهعنوان مهمترین
بنای باستانی این شهرستان به شمار میرود .قدمت این سد به زمان
هخامنشیان برمیگردد و قدیمیترین سد مورد استفاده در کشور است.
مهندسان آن دوران دقت بسیاری برای ساخت بند بهمن به کار بستند و در
وهله اول ،محلی را برای آن انتخاب کردند که از دو طرف به کوه متصل
میشد و حوضچه آرامش آن ،دستساز نبود و کامال طبیعی بود .این بند
 ۲۵۰۰ساله ،در طول تاریخ بارها مرمت شده؛ هرچند در اثر فرسایش آب،
سیمان روی آن ساییده شده و میلگردهای آن عیان شده است.
مناظر دیدنی ،آبوهوای مناسب ،درختان سرسبز و بلند اطراف بند باعث
شده است که گردشگران بسیاری فصل بهار و تابستان را برای اتراق در
کنار آن انتخاب کنند.
پارک ملی بمو
پارک ملی بمو در فصول گرم سال یعنی بهار و تابستان ،آبوهوایی
مساعد و خوبی برای گردش و تفریح دارد؛ به همین خاطر در این بازه
زمانی ،سیل عظیمی از گردشگران و دوستداران طبیعت خود را به پارک
ملی میرسانند .این منطقه عالوه بر اینکه بسیار بکر و زیبا است ،هوای
بسیار پاکی در آن جریان دارد و از نفس کشیدن در این منطقه و تماشای
طبیعت وحشی آن لذت بسیار خواهید برد.
این پارک از نظر تنوع حیاتوحش و تعداد حیوانات موجود در آن،
سومین پارک ملی حفاظتشده کشور به حساب میآید و زیستگاه حیواناتی
نظیر پلنگ ایرانی ،آهو ،بز ،قوچ ،پازن ،عقاب و ...است .چشماندازهای
کوهستانی ،درههای عمیق ،صخرهها و پرتگاههای متعدد و دیدنی ،آن را
به یک ژئوپارک تبدیل کردهاند.
دریاچه سد درودزن
سد درودزن که در فاصله  ۵۰کیلومتری شمال غرب مرودشت قرار دارد،
آب آشامیدنی شهرهای شیراز و مرودشت را تامین میکند .حدود  ۲۴۰۰سال
قبل ،هخامنشیان برای آبیاری مزارع این منطقه ،سدی در حوالی روستای
درودزن ساخته بودند که با نام سد داریوش بزرگ شناخته میشد.
در قرون بعد ،سد جدیدتری در این محل ساخته شد تا اینکه با احداث
سدی بزرگ در سال  ،۱۳۵۱بقایای سد داریوش به محلی در سه کیلومتری
آن انتقال یافت .این سد که عنوان قدیمیترین سد خاکی خاورمیانه را با
خود یدک میکشد ،برای تفریح در هوای گرمای تابستان مناسب است.
روستای دشتک
روستای دشتک یکی از قدیمیترین روستاهای استان فارس است که
بر اساس سنگنوشتههای گورستان قدیمی آن ،قدمت شکلگیری روستا
به قرن هفتم هجری قمری برمیگردد .روستای مذکور در دشتی کوچک
قرار دارد و به همین دلیل به دشتک معروف شده است .این روستا که از
توابع بخش درودزن در مرودشت به حساب میآید ،بقایای آثاری از دوره
هخامنشیان را در خود جای داده است.
آبوهوای معتدل روستا در بهار و تابستان ،آن را به گزینهای عالی برای

هنر سنگتراشی عصر ساسانی را به رخ میکشد .دو کتیبه سنگی از دوره
پهلوی در دهانه غار وجود دارد که به ترجمه کتیبه شاپور در نقش رجب
و همین طور برپاسازی مجسمه به دست ارتش در سال  ۱۳۳۶میپردازد.
این اثر تاریخی که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت
رسیده است ،در دهانه یک غار قرار دارد که مهمترین غار گردشگری
استان فارس محسوب میشود .برای رسیدن به غار باید از  ۲۳۰پله باال
بروید تا بتوانید مجسمه باعظمت شاپور اول ،شاه مقتدر ساسانی را ببینید
که بخشهایی از آن در طول تاریخ از بین رفته؛ اما همچنان اوج هنرمندی
مجسمهسازان دوران باستان در آن مشهود است.
پرفسور رومن گیرشمن ،باستانشناس فرانسوی احتمال داده است که
آرامگاه شاپور اول نیز در این غار باشد .جالب اینکه چند سال پس از طرح
این تئوری ،اسکلت یک انسان در داالنهای غار کشف شد که روی آن
الیهای از رسوب قرار داشت.
شهر باستانی دارابگرد
شهر تاریخی دارابگرد که در قدیم به دارابجرد معروف بود ،با قدمتی بالغ
بر  ۲۵۰۰سال ،نخستین پایتخت سلسله ساسانیان و از کهنترین شهرهای
ایران و جهان محسوب میشود .دارابگرد شاید نخستین شهر مدوری باشد
که به دست داریوش هخامنشی برپا شده است؛ هرچند که برخی روایات
تاریخی ،داراب ،پسر بهمن ،پسر اسفندیار کیانی را بنیانگذار آن دانستهاند.
این شهر بر اساس شهرهای قدیم بینالنهرین باستان طراحی و ساخته
شده و هنوز بناهایی از جمله کاخ و قلعه حاکم شهر ،بر فراز قله میانی به
جا مانده است .محیط این شهر که با دیوارهایی ممحصور بوده ،به حدود
 ۶کیلومتر میرسید و برای حفاظت از شهر خندقی دور آن حفر شده بود.
گنبد نمکی دارابگرد در وسط دشت سرسبز و پهناور داراب قرار دارد که
دیواری حلقوی آن را در بر گرفته است .دو آتشکده ساسانی در مجاورت
یکدیگر در این محل وجود دارد که ساختاری مشابه سایر آتشکدههای
ساسانی دارند و بهشکل چهارطاقی با گنبد مدور هستند.
کاخ اردشیر بابکان
کاخ اردشیر بابکان که در سال  ۱۳۱۰در فهرست آثار ملی ایران به
ثبت رسید ،حدود  ۱۸۰۰سال قدمت دارد .این بنا یکی از ارزشمندترین
آثار بهجامانده از دوره ساسانی است که به اعتقاد برخی باستانشناسان کاخ
نبوده و جزو آتشکدههای بزرگ آن زمان بوده است .از آنجا که این عمارت
در مجاورت یک برکه آب ساخته شده است ،احتمال کاربری آن بهعنوان
آتشکده افزایش مییابد.
کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد ،نخستین بنای دوره ساسانی
محسوب میشود که ایوان ،طاق و گنبد در آن به کار رفته است .تزیینات
گچبری در نقاط مختلف این عمارت تاریخی ،تاالرها و راهروهای تودرتو،
چهار تاالر گنبددار ،بهکارگیری خیشخان (باد پیچ) برای جریان هوا در
تاالرها و اتاقها و ...تنها گوشهای از جذابیتهای این کاخ دیدنی است.
جنگل بناب ارسنجان
جنگل بناب یا جنگل ارسنجون بهلطف مناظر بدیع و دلانگیزی که
دارد ،برای گردشگران شیراز گزینهای ایدئال است تا به بهانه استراحت
نیز که شده ساعتی را در این طبیعت زیبا توقف کنند و روح و جان خود را
صیقل دهند .جنگل بناب در باریکه جنوبی سلسله جبال زاگرس قرار دارد
و آبوهوای معتدل آن باعث شده است که در فصول مختلف سال حتی

مجموعه باغ ایرانی ،کاخ دروازه ،سنگ دروازه ،برج سنگی ،تل تخت و
محوطه مقدس تشکیل شده است که فرصت آشنایی بیشتر با تاریخ این
مرزوبوم را برای گردشگران فراهم میکند.
بیشک برجستهترین بخش پاسارگاد ،آرامگاه کورش بزرگ است که در
سال  ۱۸۲۰بهعنوان آرامگاه این پادشاه مقتدر ایرانی شناسایی شد و چون
گوهری در میان دشت میدرخشد.
نقش رستم
نقش رستم یکی از محوطههای باستانی منحصربهفرد متشکل از سازهها
و گوردخمههایی در دل صخرهای بزرگ و باشکوه است که به محل دفن
بزرگترین پادشاهان ایرانی ،داریوش کبیر ،داریوش دوم ،اردشیر اول و
خشایار شاه اختصاص دارد.
در این جاذبه معروف شاهد آثار حجاری متعددی از دوره ایالمی تا
ساسانی خواهید بود .قرارگیری آثار باستانی از سه دوره تاریخی برجسته
در کنار نیز ،وجه تمایز نقش رستم با سایر جاذبههای تاریخی فارس است؛
ضمن اینکه سنگنگارههای بینظیری از نبرد شاهان ساسانی نیز در این
مجموعه بهچشم میخورد.
کعبه زرتشت ،یک بنای تاریخی مکعبیشکل در این محوطه است که
وجود کتیبهها و حجاریها ،نوع معماری و غیره ،موجب شده روایتهای
مختلفی درباره کاربری آن در دورههای مختلف تاریخی وجود داشته باشد.
نقش رستم در فاصله اندکی از تخت جمشید قرار گرفته و میتوانید با
یک تیر دو نشان بزنید و بازدید از هر دو جاذبه دیدنی را در برنامه خود
بگنجانید.
نقش رجب
نقش رجب یکی دیگر جاذبههای تاریخی استان فارس است که مثل
تخت جمشید و نقش رستم ،ارزش تاریخی بسیاری دارد؛ بهخصوص که
تعدادی از باشکوهترین نقش برجستههای ایران را در خود جای داده است.
این نقشبرجسته در دامنه کوه رحمت کنده شده است و به سه مجلس
مهم شاهان ساسانی شامل مجلس شاپور و درباریان ،مجلس تاجگذاری
اردشیر بابکان ،مجلس تاجگذاری شاپور اول و نیز کتیبه کرتیر اختصاص
دارد.
این محل تاریخی فقط سه کیلومتر با تخت جمشید فاصله دارد و
میتوانید در کنار تختجمشید و نقش رستم ،بازدید از نقش رجب را نیز
در برنامه خود بگنجانید.
پیست اسکی پوالدکف سپیدان
پیست اسکی پوالدکف سپیدان یکی از پیستهای بینالمللی ایران به
شمار میرود که طرفداران ورزشهای برفی میتوانند یک روز پرهیجان
و فراموشنشدنی را در آن تجربه کنند .ضمن اینکه در طول مسیر انواع
تیوب و الستیک در سایزهای مختلف به فروش میرسند و میتوانید با
خرید آن ،سرسرهبازی مهیجی با تیوب داشته باشید .با استفاده از تله کابین
و تله اسکی نیز میتوانید خود را به قله برسانید .اسنوموبیلهای پرسرعت،
هتل پوالد کف ،پارکینگ ،موتور برفی و ...از دیگر امکانات این مجموعه
هستند .مجموعه تفریحی سپیدان ،بهصورت چهار فصل فعالیت میکند؛
بهنحوی که در اواخر بهار و تابستان میتوانید از طبیعت سرسبز ،اسکی
روی چمن ،دوچرخهسواری و ورزشهای آبی لذت ببرید و در فصول سرد
سال به شرط بارش برف کافی ،به اسکی بپردازید.
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 ۶فوتی و شناسایی  ۴۵۳بیمار جدید کرونا در کشور
افزایش موارد بستری روزانه کرونا در فارس

طبــق اعــام وزارت بهداشــت ،در طــول
 ۲۴ساعت ۶ ،بیمار کووید ۱۹در کشور جان خود
را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این
بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۱۹۸نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز
 ۲۱اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۴۵۳ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۶۲نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۲۲۶هزار و  ۶۷۲نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۶ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
ایــن بیماری بــه  ۱۴۱هزار و  ۱۹۸نفر رســید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۱۲هزار و  ۷۷۰نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۸۱۸نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش  های مراقبت  های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۱میلیون و  ۶۲۲هزار و  ۳۵۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۴شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان
در وضعیــت زرد و  ۱۲۵شهرســتان در وضعیت
آبی قرار دارند.
افزایش موارد بســتری روزانه کرونا
در فارس
براساس آخرین گزارش آماری وضعیت شیوع
کرونا در فارس ،علیرغم کاهشی شدن روند تعداد
موارد بستری روزانه کووید ۱۹در این استان ،طی
 ۲۴ســاعت ،بار دیگر این آمار افزایش یافته و از
 ۵۰نفر گذشت.
برپایه گزارش آخرین وضعیت شــیوع کرونا
در فارس ،از ابتدای شــیوع این بیماری تا صبح
چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت ،دو میلیون و  ۱۴۰هزار
و  ۹۱۹تســت تشخیصی مولکولی و تست سریع
در آزمایشگاههای فارس تهیه شده که با بررسی
نمونههای انجام شــده ۶۲۷ ،هزار و  ۹۹۸بیمار
مثبت شناسایی شده است.
همچنین از مجموع تســتهای انجام شده از
ابتدای شیوع تاکنون ،یک میلیون و  ۷۵۵هزار و
 ۱۹تست تشخیصی مولکولی بوده که  ۵۱۷هزار
بین الملل

و  ۴۷۳مورد بیمار مثبت قطعی شناســایی شده،
همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم
ســلیمانی» تاکنون  ۳۸۵هزار و  ۹۰۰مورد تست
سریع انجام شده و  ۱۱۰هزار و  ۵۲۵بیمار مثبت
شناسایی شده است.
این گزارش حاکی اســت ،با بستری  ۵۲بیمار
جدید طی  ۲۴ساعت ،هم اکنون  ۱۵۰بیمار مثبت
و مشکوک دارای عالیم در بیمارستانهای استان
بستری هستند که از این تعداد ۲۷ ،بیمار به دلیل
وخامت شــرایط جســمی ،در بخشهای ،ICU
مراقبت های ویــژه درمانی دریافــت میکنند.
خوشــبختانه در  ۲۴ســاعت مورد جدید فوتی
کوویــد ۱۹در فــارس ثبــت نشــده و مجموع
جان  باختگان ناشــی از کووید ۱۹از ابتدای شیوع
بیماری تاکنون ،هشت هزار و  ۳۵نفر است.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
 ۶۱۹هزار و  ۶۵۱هم اســتانی مبتال به کووید۱۹
بهبود یافته که از بیمارستانها ترخیص شده و یا
از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
براســاس ایــن گــزارش ،در حــال حاضر
مجمــوع تعداد ُدز تزریق شــده واکســن کرونا
در شهرســتانهای زیرمجموعه دانشــگاه علوم
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی شــیراز
با احتساب ســه ُدز ،به هشت میلیون و  ۶۹هزار
و ُ ۳۴۱دز رســیده که از این تعداد سه میلیون و
 ۴۱۵هزار و ُ ۷۷دز نوبت اول ،سه میلیون و  ۱۱۹هزار
و ُ ۱۳۶دز نوبت دوم و یک میلیون و  ۵۳۵هزار و
ُ ۱۲۸دز نوبت سوم واکسن بوده است.
همهگیــری کرونــا به نقطــه پایان
نرسیده است
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،شرایط
کنونــی در مواجهه با همهگیری کروناویروس را
بسیار حســاس ارزیابی و تاکید کرد که کاهش
نســبی آمارها دلیل بر پایــان همهگیری کرونا
نیست و همه افراد در این زمینه مسئول هستند.
دکتر سید وحید حسینی چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت
در پانصد و ششــمین نشســت ســتاد مدیریت
بیماری کووید  ۱۹علوم پزشکی شیراز گفت :در
حالی که متاسفانه شاهد کاهش سطح دغدغه و
توجه عمومی نســبت به خطر بیماری کرونا در
جامعه هستیم ،باید به یاد داشته باشیم کرونا در
حال حاضر در مرحله حساسی قرار گرفته است.
او ضمن قدردانی از کادر بهداشــت و درمان

سیل در استرالیا قربانی گرفت

وقوع سیل در ایالت کوئینزلند استرالیا جان یک شهروند را گرفت.
به گزارش ایســنا ،با تداوم بارش باران های سیل آســا در ایالت کوئینزلند
اســترالیا صبح دیروز (چهارشنبه) ســیالب یک خودروی حامل سه سرنشین را
با خود برده است.
عملیات جســتجو و نجات از صبح دیروز آغاز شده و جسد قربانی این حادثه
که یک زن  ۳۱ســاله بوده نیز در داخل خودروی خودش پیدا شــده است .دو
سرنشــین دیگر این خودرو به بیمارســتان منتقل شدند و وضعیت جسمی آنها
مساعد اعالم شــده است .همچنین پلیس کوئینزلند به مردم هشدار داده که از
سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
اداره هواشناسی کوئینزلند ( )BoMاعالم کرد :بسیاری از مناطق این ایالت
بیش از  ۱۰۰میلیمتر بارندگی در طی  ۲۴ساعت داشته اند.

آگهی مناقصه

نوبت اول1401/2/15 :
نوبت دوم1401/2/22 :
شــهرداری افــزر در نظر دارد با اســتناد به
مصوبه شــماره  17مورخه  1401/1/24شــورای اســامی شهر
افزر در نظر دارد نســبت به واگذاری خدمات شهری و حفظ
و نگهداری فضای ســبز بــه پایین ترین قیمت پیشــنهادی به
صورت مدیریت پیمان به پیمانکار واجد شــرایط اقدام نماید.
متقاضیان جهت دریافت برگ مناقصه پس از چاپ نوبت دوم
حداکثر  7روز تا پایان ساعت اداری روز  1401/2/27به شهرداری
افزر مراجعه نمایند  .جزئیات بیشــتر در اسناد مناقصه موجود
می باشد که به صورت حضوری از سوی شهرداری تحویل داده
می شود.
جهت دریافت اطاعات بیشتر با شماره های زیر در ساعت
اداری تماس حاصل فرمایید
071 -54573090 071 -54573100
شناسه آگهی1312037 :
/1009م الف
محمدصادق کشکوئی جهرمی شهردار افزر

درگیــر بــا کرونا که از آغاز شــیوع تــا کنون،
جهادگرانه در راســتای تامین ســامت مردم،
به صورت شــبانه روزی مشــغول ارایه خدمت
هستند ،اظهار کرد :سطح همه گیری کرونا طی
بیش از دو ســال گذشته در دنیا ،گویای این امر
اســت که نمی توان آینده قابــل اطمینانی را در
زمینه نحوه شــیوع بیماری پیــش بینی کرد؛ در
شرایط کنونی که کرونا در وضعیت حساسی قرار
گرفته ،کاهش نسبی آمارها نباید به منزله پایان
این بیمــاری و بی توجهی بــه رعایت اصول و
شیوه نامه های بهداشتی باشد.
حســینی با تاکید بر ضــرورت حفظ پایبندی
نسبت به رعایت اصول بهداشتی در سطح جامعه
افزود :در شــرایط کنونی مــی توانیم با رعایت
صحیح بهداشــت و اصول پیشــگیرانه ،در قطع
زنجیــره های این بیماری و ریشــه کنی آن در
جامعه نقش ســازنده ای ایفا کنیم و از ســویی
دیگر ،بی توجهی افــراد در این زمینه می تواند
به منزلــه آغاز بحرانی دیگر در جامعه و به خطر
افتادن سالمت مردم باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم
اینکه آمارها نشــان دهنده پایداری زنجیره های
انتقال کرونا در سطح استان و کشور است ،گفت:
تجربــه بیش از دو ســال گذشــته و پیامدهای
ناگواری که این بیماری در ســطح دنیا به دنبال
داشــت ،ضرورت احساس مســوولیت یکایک
افراد جامعه در برابر این بیماری و پیشــگیری از
گسترش شیوع آن را افزایش می دهد.
آغاز مرحله جدید واکسیناسیون علیه
کرونا در فارس
حســینی با یــادآوری اینکه مرحلــه جدید
واکسیناسیون کرونا در استان با اولویت افراد باالی
 ۷۰سال ،بیماران خاص و مبتال به نقص سیستم
ایمنی ،همچنین کادر بهدشت و درمان آغاز شده،
راه اندازی مرکز واکسیناسیون فاطمه الزهرا (س)
ویژه پزشکان نظام پزشکی و اتاق واکسیناسیون
ویژه اســاتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه در
طبقه همکف ســاختمان مرکزی دانشگاه برای
تزریــق مرحله جدید واکســن کرونــا را دیگر
زیرساخت های ایجاد شده در این زمینه برشمرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از
مردم به ویژه افرای که در ایمن سازی جامعه با
مشارکت در دریافت واکسن ،با تیم واکسیناسیون
اســتان همکاری می کنند ،اعالم کرد :تاکنون
 ۹۳و  ۶دهــم درصد ُدز یــک ۸۷ ،و  ۶۵صدم
درصد ُدز دو و نزدیک به  ۴۹درصد جمعیت گروه
هدف در شهرســتان های زیر مجموعه دانشگاه
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
نیز ُدز سوم واکسن کووید ۱۹را دریافت کرده اند.
مسئول ارشــد حوزه سالمت اســتان فارس
اضافه کــرد :از زمان اعالم شــده برای تزریق
مرحلــه جدید واکســن تا کنون ،هــزار و ۶۶۱
نفــر از جمعیت گروه هدف در شهرســتان های
زیر مجموعه دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شیراز نیز مرحله جدید واکسن
کووید ۱۹را دریافت کرده اند.

به گزارش شــینهوا ،همچنین شرایط نامساعد جوی منجر به ایجاد ترافیک
جاده ای در بخش هایی از نواحی این ایالت شده است.

تلفات حادثه انفجار در هتل تاریخی هاوانا
به  ۴۲تن رسید

May 12، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7474

فارس

کشف بیش از  ۹تن روغن و ماکارونی احتکار شده
در ارسنجان

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از کشف بیش از
 ۷تن انواع روغن خوراکی (مایع و جامد) و  ۲تن ماکارونی احتکار شــده در
انبارهای  ۵واحد صنفی مواد غذایی این شهرستان خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،غالمعباس زارعــی فر اظهار کرد :در مانور
نظارت بر قیمت اقالم اساســی و کاالهای معیشتی خانوار و کنترل کیفیت
و بهداشــت مواد غذایی که در قالب رزمایــش جهادگران فاطمی با حضور
بازرسان جهاد کشاورزی ،فرمانداری ،تعزیرات ،شبکه بهداشت ،اتاق اصناف
و بسیج اصناف و اماکن برگزار شد ۵ ،فروشگاه مواد غذایی متخلف شناسایی
و به دستور دادســتان عمومی و انقالب شهرستان ،پرونده متخلفین برای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی ضمن تاکید بر اقدام جدی و قانونی با بر هم زنندگان نظم عمومی و
مفسدین اقتصادی ابراز کرد :بازدیدهای مداوم موجب ناامن شدن فضا برای
محتکران کاالهای اساســی خوراکی و ارزاق عمومی شــده و برخی کسبه
به صورت خودجوش نسبت به پر نمودن قفسههای مواد غذایی و توزیع آن
بین مردم اقدام کردند.

آتش سوزی در برج بارانای شیراز مهار شد

رئیس ســازمان آتش نشــانی شــیراز گفت :آتش ســوزی در مجتمع
دوازده طبقه بارانا موجب محبوس شدن تعدادی از شهروندان در میان دود
و آتش شد که با تالش آتش نشانان نجات یافتند.
به گزارش خبرنــگار مهر ،محمد هادی قانع گفت :این حادثه ســاعت
 ۲۱و  ۱۵دقیقه ســه شــنبه شــب روی داد که بالفاصلــه پس از تماس
شــهروندان با ســامانه  ۱۲۵و اطالع رســانی این حادثه ،ستاد فرماندهی
ســازمان آتش نشــانی شیراز ،آتش نشانان ایســتگاههای  ۴ ۲۰ ،۲و  ۵به
همراه خودروهای پشتیبانی را به سمت میدان زرگری روانه کرد.
قانع اظهار داشت :آتش ســوزی از قسمت آشپزخانه کلینیک زیبایی در
طبقه نهم این ســاختمان آغاز شده و دود ناشی از آن به راهروها و طبقات
دیگر نفوذ کرده بود.
وی افزود :با بررســی اولیه تیم عملیاتی حاضر در محل مشــخص شد
تعدادی از شــهروندان در محل حادثه محبوس شــده و به دلیل شــدت
دود گرفتگی قادر به خروج از محل نبودند.
رئیس ســازمان آتشنشانی شــیراز ،تصریح کرد :نیروهای آتش نشانی
بی درنگ پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان ،به دو گروه تقسیم شدند
که گروه اول با اســتفاده از لولههای آبرسانی ،عملیات مهار شعلههای آتش
را آغاز کردند.
وی ادامه داد :همزمان گروه دیگری از آتش نشــانان به دســتگاههای
تنفســی مجهز شــدند و پس از ورود به محــل حادثه ،اقــدام به نجات
نفرات کردند.
قانع خاطرنشــان کرد :نیروهای آتش نشانی در کوتاهترین زمان ممکن،
شــعلههای آتش را پیش از سرایت به اطراف مهار و کام ً
ال خاموش کردند
و در عملیات جســتجو نیز  ۷خانم را به ســامت از محل خارج کرده و به
محلی امن انتقال دادند.
گفتنی اســت؛ خوشــبختانه در این حادثه ،به هیچ یــک از افراد حاضر
آسیبی وارد نشــد و پس از ایمنی کامل محل و تخلیه کامل دود مأموریت
پایان یافت.

پدر و پسر قاچاقچي روانه دادسرا شدند

فرمانده انتظامی شهرســتان فســا از کشــف  10قبضه سالح شکاری
غیرمجاز و دستگیری  2قاچاقچی (پدر و پسر) خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار کرد :افســران پلیس امنیت عمومی شهرستان
فســا با اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند فردي بــه همراه پدرش با
يك سواري پرايد قصد انتقال تعدادي سالح غيرمجاز به يكي از استانهاي
جنوبی كشور را دارند كه رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار
مرخص شده و سه تن دیگر نیز همچنان در بیمارستان بستری هستند.
به گزارش شــینهوا ،این حادثه بر اثر انفجار یک تانکر حامل حدود  ۱۰هزار
لیتر گاز مایع رخ داد.

شمال شیلی  ۶.۸ریشتر لرزید

تعداد قربانیان انفجار هفته گذشته در هتلی تاریخی در شهر هاوانا ،پایتخت
کوبا پس از بیرون آوردن دو جســد دیگر از زیر آوار ،روز ســه شنبه به  ۴۲تن
افزایش یافت.
به گزارش ایســنا ۹۶ ،تن در پی وقوع انفجار در هتل پنج ستاره "ساراتوگا"
زخمی شــده و  ۱۳بزرگسال و پنج خردســال همچنان در شش بیمارستان این
شهر بستری هستند.
به گفته یکی از مســووالن هتل ،در زمان وقوع ایــن حادثه  ۵۱کارمند در
ســاختمان این هتل بودند که  ۲۳تن از آنها جان باخته ۲۲ ،تن از بیمارســتان

زمین لرزه ای قوی به بزرگی  ۶.۸ریشــتر منطقه "آنتوفاگاســتا" در شمال
شیلی را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم مرکز لرزه نگاری ملی دانشگاه شیلی ،تاکنون
گزارشی در مورد تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از وقوع این زلزله منتشر نشده
است .کانون زمین لرزه در بیش از  ۱۶۰۰کیلومتری شمال "سانتیاگو" ،پایتخت
این کشور و در عمق  ۲۴۸کیلومتری زمین بوده است.
ســاکنان مناطق اطراف ،این زمین لرزه را با شــدت های مختلف احساس
کردند و در عین حال مقامات محلی احتمال وقوع سونامی را رد کرده اند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی پردیس سیاخ فاز 2

- 10اتخــاذ تصمیم درخصوص حــق الزحمه و پــاداش هیأت مدیره،
بازرسان و مدیرعامل
- 11اتخاذ تصمیم درخصوص عضویت در اتحادیه در شــرف تأسیس
تعاونی های باغداران
- 12اتخاذ تصمیم درخصوص تعمیرات اجرای زیر ساخت های امنیتی و
طراحی (ترمیم حصار ،حفر کانال ،دوربین ،پرسنل)
- 13اتخاذ تصمیم درخصوص تعمیرات اساســی شــبکه آبرســانی و
تعمیرات و زیرســازی و آســفالت کوچــه ها و خیابان هــای خاکی و
فعالیت های عمرانی
- 14اتخاذ تصمیم درخصوص نرخ آب بهای مصرفی کنتور آب
- 15بررســی و تصویب چگونگی اخذ تصمیم در رابطــه با دیوارهای
مشــترک احداثی بین باغات و تأمین هزینه مربوطه از طرف مالکین
باغات همجوار
- 16تصمیم گیری درخصوص اخذ تســهیات از بانک ها و مؤسســات
اعتباری
- 17تصمیم گیری درخصوص تعیین مبلغ شارژ سال جاری
- 18بررســی و اتخاذ تصمیم درخصوص جبران خســارت های وارده
به مشــاعات ناشی از حمل مصالح و هرگونه ســاخت و ساز افراد در
مجموعه
- 19بررســی و تصمیم گیری در مورد اخرج برخی از اعضاء تعاونی که
به آنان اخطاریه صادر و علیرغم اخطاریه های قانونی و تذکرات کتبی
همچنــان به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمــه وارد نموده و ایجاد رقابت
ناسالم و کند شدن فعالیت های تعاونی نموده اند.
محمدرضا مرادی
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی پردیس سیاخ

تاریخ چاپ1401/2/22 :
جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مذکور
در ســاعت  9صبح روز چهارشــنبه مورخ  1401/3/11در محل ســالن
اجتماعات محبین اهل بیت(ع) واقع در :شهرک والفجر ،بلوار فجر غربی،
جنب مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد ،نبش کوچه  6تشکیل می گردد
از کلیه اعضا دعوت می شــود در جلسه مذکور حضور به هم رسانید
و یا با مراجعه به دفاتر اســناد رســمی وکیل یا نماینده محضری خود
را جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند .قابل ذکر اســت
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شــخص غیرعضو تنها
یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه:
- 1گزارش هیئت مدیره و بازرسین
- 2بررسی تصویب آیین نامه مالی و معاماتی تعاونی
- 3بررسی و تصویب پیش بینی بودجه سال 1401
- 4انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1401
- 5قرات و بررسی گزارش حسابرسی انجام شده صورتهای مالی سال
1398
- 6قرائت و تصویب صورتهای مالی سال  1399و 1400
- 7اتخاذ تصمیم درخصوص شبکه داخلی برق مجموعه
- 8اتخاذ تصمیــم درخصوص اجاره یا خرید یک قطعه چاه آب و زمین
متعلق به آن
- 9اتخاذ تصمیم درخصوص آبخیزداری و احداث مخزن آب مورد نیاز

خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران انتظامی با اقدامات فني و تخصصی و گشتزنيهاي
محســوس و نامحسوس موفق شدند سواري پرايد را در يكي از محلههاي
شهرستان فسا (جلو در منزل) توقيف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان فســا ادامه داد :در بازديد از سواري پرايد
 4قبضه و همچنين در بازرســي از منزل  6قبضه سالح شكاري غيرمجاز
و قاچاق كشف شد.
ســرهنگ قسام با اشاره به اينكه در اين ماموريت در مجموع  10قبضه
سالح شكاري غيرمجاز كشــف و  2نفر متهم (پدر و پسر) دستگير شدند،
گفت :افراد دستگير شده براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

مزاحم دختران دانشآموز در كازرون
دستگير شد

فرمانده انتظامي كازرون از دســتگيري فردي خبر داد كه با پالســتيك
حاوي آب براي دختران دانشآموز ايجاد مزاحمت كرده بود.
ســرهنگ اســماعيل زراعتيان در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در پي انتشــار كليپي در فضاي مجازي مبني بر مزاحمت
راكب و تركنشــين يك دستگاه موتورسيكلت براي دختران دانشآموز در
يكــي از محلههاي كازرون ،رســيدگي به موضوع در دســتور كار پليس
قرار گرفت.
وي با بيــان اينكه مامــوران انتظامي بــا اقدامات فنــي و تخصصي
موفق شدند در كمتر از  24ساعت راكب موتورسيكلت را دستگير و تحويل
مراجع قضایي دهند ،افزود :تالش براي دســتگيري تركنشــين با جديت
ادامه دارد.
فرمانده انتظامي كازرون با اشــاره به اينكــه در فضاي مجازي مطالبي
منتشــر كه افراد مزاحم اقدام به اســيد پاشــي كردهاند ضمن تكذيب اين
موارد ،از شهروندان خواست از انتشار مطالب كذب در شبكههاي اجتماعي
خودداري و هرگونه اخبار دقيق و مهم را از سايتهاي معتبر دنبال كنند.

کشف روغنهاي خوراكي قاچاق در نيريز

فرمانــده انتظامــي نيريز از كشــف روغن خوراكي قاچــاق به ارزش
يك ميليارد و  500ميليون ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عظیماله کرمی در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران انتظامی ايســت و بازرســي قطرويه هنگام گشتزني و
نظارت بر خودروهــاي عبوري در محورهاي مواصالتي به يك دســتگاه
كاميون مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :در بازرســي از اين كاميون یک هزار و  376قوطي روغن
جامد خوراكي قاچاق و خارج از توزيع شبكه و همچنين فاقد مدارك قانوني
كشف شد.
فرمانــده انتظامي شهرســتان نيريز بــا بيان اينكــه در اين خصوص
راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــد ،گفت :ارزش
اين محموله برابر نظر كارشناســان يك ميليارد و  500ميليون ريال برآورد
شده است.

کشف کاالی قاچاق ميلياردي در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از کشــف یک میلیارد ريال کاالی قاچاق در این
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :ماموران کالنتری دژکرد این شهرســتان حین گشت زنی و نظارت بر
محورهای مواصالتی به یک ســواري پراید مشــکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرســی از اين خودرو موفق به کشف  115عدد
انواع اسباب بازی و  3دستگاه کولرگازی ،اتوبرقی و چایساز خارجي قاچاق
كشف كردند.
سرهنگ صارمی با اشــاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد،
گفت :كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند.
فراخوان مناقصه
یک مؤسســه دولتی در شــیراز در نظر دارد تهیه و
ســاخت یک عدد مخزن تست فشار مورد نیاز خود را
با مشخصات فنی در اســناد ثانویه و تحویلی در محل
خریدار را از طریق مناقصه به واجدین شــرایط واگذار
نماید .لــذا از کلیه پیمانکارانی کــه واجد صاحیت می
باشــند ،دعوت به عمل می آید تا از تاریخ انتشار آگهی
به مدت  10روز به آدرس شیراز -بلوار شهید چمران-
دانشگاه صنعتی مالک اشتر مراجعه و یا به شماره تلفن
های  07136253873و  07136353980و 09178066143
و  09178152889و  09192843314تماس گرفته و اسناد
مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه (به صورت واریز به
حساب اعام شده در اســناد مناقصه یا ضمانت نامه
معتبر بانکی) به مبلغ  10/000/000/000ریال می باشد.
مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز سه
شنبه مورخ  1401/2/27می باشد.
فراخوان مناقصه
یک مؤسسه دولتی در شیراز در نظر دارد تهیه و ساخت
دو عدد ارابــه کارتزین و یک عدد ارابــه تکنیکال مورد
نیاز خود را با مشــخصات فنی در اسناد ثانویه و تحویلی
در محل خریدار را از طریق مناقصه به واجدین شــرایط
واگذار نماید .لذا از کلیــه پیمانکارانی که واجد صاحیت
می باشند ،دعوت به عمل می آید تا از تاریخ انتشار آگهی
به مدت  10روز به آدرس شــیراز -بلوار شهید چمران-
دانشگاه صنعتی مالک اشــتر مراجعه و یا به شماره تلفن
های  07136253873و  07136353980و 09178066143
و  09178152889و  09192843314تماس گرفته و اســناد
مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه (به صورت واریز به
حساب اعام شده در اسناد مناقصه یا ضمانت نامه معتبر
بانکی) به مبلغ  6/000/000/000ریال می باشد.
مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
مورخ  1401/2/27می باشد.

اقتصاد
پنجشنبه  22اردیبهشت    1401
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در حاشیه جلسه دولت

رییس سازمان برنامه و بودجه:

مبلغ کمک معیشتی بهمحض آغاز طرح قابل برداشت خواهد بود
دولت ذخایر راهبردی را تامین کرد
ایرنا :رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان
اینکه در آینده نزدیک یارانه معیشتی قابلبرداشت
و طرح اجرا میشــود ،گفت :ذخایر راهبردی در
زمان تحویل دولت بین  ۳۰تا  ۷۰درصد کمتر از
حداقــل میزان مورد نیاز بود ،اما دولت با اقدامات
خود ذخایر راهبردی را تامین کرد.
به گزارش ایرنا ،سید مســعود میرکاظمی در
مورد پرداخت یارانــه جدید و مبنای دهک بندی
افراد جامعه اظهار کرد :براســاس قانون بایستی
دهکهای درآمدی تعیین و بر اســاس آن میزان
حمایت دولت انجام شــود .در بحث انرژی میزان
مصرف دهکها متفاوت است و دهکهای درآمد
باال چند برابر دهکهای پایین مصرف میکنند.
وی افــزود :قاعدت ًا دهکهــای پایین جامعه
باید تحــت حمایت بیشــتر و دهکهــای باال
تحــت حمایت کمتــری قرار بگیرنــد تا عدالت
برقرار شود.
وی ادامه داد :بر این اساس وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی مســوولیت دارد پاالیش الزم را
انجام داده و دهکهای مختلف را مشخص کند
که پایگاه اطالعــات ایرانیان ،اطالعات کامل از
وضعیت درآمدی افراد دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :اطالعات
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در اختیار
ســازمان هدفمندی یارانهها قــرار گرفته و این
سازمان بر اساس مصوبات ســتاد مردمی سازی
و توزیــع عادالنه یارانههــا ،پرداختها را انجام
داده است.
وی تاکیــد کــرد :پرداخت یارانههــا که روز
دو شنبه انجام شد بر اساس تحلیلها و محاسبات
انجامشده ،البته ممکن است خطا هم وجود داشته
باشد .افرادی که از یارانه جاماندهاند میتوانند به
پایگاه سازمان هدفمندسازی و وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی مراجعه کنند که اگر مشــمول
شوند ،مابه التفاوت دو ماه برایشان واریز میشود،
اما اگر افرادی مشمول نباشد ،توضیح داده خواهد
شد که مشمول یارانه نیستند.
چه زمانی یارانه قابلبرداشت است؟
میرکاظمی ادامه داد :یارانه واریز شــده برای
دو ماه و برای کاالهای اساســی بهجز دارو و نان
است .بهمحض اینکه اجرای طرح آغاز شود ،مبلغ
کمک معیشــتی قابلبرداشت خواهد بود و مردم
میتوانند از آن اســتفاده کنند ،زیرا هنوز کاالی
 ۴۲۰۰تومانــی در جامعه توزیع میشــود و باید
قیمتگذاریها صورت بگیرد و زیرســاختهای
الزم فراهم شــود تا در نهایــت اطمینان   خاطر
ایجاد شود و مردم بدانند که دولت به فکر است و
حمایتهای الزم را انجام میدهد.
معــاون رییــس جمهــور تاکید کــرد :یارانه
پرداختی برای اطمینان خاطر افراد جامعه اســت
و افراد بهصورت ماهانه میتوانند از مبالغ واریزی
استفاده کنند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه اضافه کرد:
کمک معیشــتی واریزی دولــت در واقع تجمیع
یارانههای قبل (یارانهها ماهانه و معیشتی ) است،
البتــه در بند «ب» تبصره  ۱۴باید پاالیش انجام
شــود و افراد جدیدی که مستحق دریافت یارانه
هستند ،ثبتنام شوند.
وی ادامــه داد :البتــه یارانــه معیشــتی روز
 ۱۰اردیبهشــتماه پرداخت شــد و مبلغ واریزی
عالوه بر آن اســت ،امــا از ماههــای بعد فقط
یکبار یارانه کمک معیشــتی بهصورت تجمیعی
پرداخت میشــود تا خانوادهها منابع را خودشان
مدیریــت کنند؛ همچنین قســط وام یکمیلیون
تومانی کرونایی نیز از یارانه کمک معیشتی کسر
شده است.
قیمــت جهانــی کاالهــا دچــار
بههمریختگی شده است
میرکاظمی با اشــاره به اینکه در سطح جهانی
قیمت کاالهای اساسی دچار بههمریختگی شده
است ،اضافه کرد :کشورها به شکلهای مختلف
از مردمشان حمایت میکنند تا کمترین هزینه به
مردم تحمیل شود.
وی تصریح کرد :در کشــور ما هــم با واریز
کمک معیشــتی هــم توزیع بهصــورت عادالنه
و حمایتی انجام میشــود .امــروز امنیت غذایی
در جهان به خطر افتاده اســت و از ســال ۱۳۹۹
به بعد شــاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی و
مواد غذایی هســتیم که در اواخر سال  ۱۴۰۰با
جنگ روسیه و اوکراین این موضوع تشدید شد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گزارشــی از
افزایش شدید قیمت برخی اقالم در بازار جهانی
داد و گفت :هر تن جو در سال  ۹۹برابر  ۲۷۰دالر
بود که در شهریور ســال گذشته به  ۳۵۰دالر و
فروردین امســال به  ۵۶۰دالر رســید؛ همچنین
ذرت  ۲۲۰دالر بود که در شــهریور سال گذشته
بــه  ۳۹۹دالر و فروردین امســال به  ۵۱۶دالر
افزایش یافت.
معاون رییــس جمهور افــزود :قیمت جهانی
گندم هم در ســال  ۹۹برابر  ۲۱۰دالر بود که در

شهریور سال گذشته به  ۳۸۰دالر و فروردینماه
به  ۵۶۰دالر رســید و روغــن خام هم  ۷۴۱دالر
بود که در شــهریور ســال گذشته به  ۱۲۸۰دالر
و فروردینماه به  ۲هزار و  ۳۶دالر رسیده است.
میرکاظمی بیان کرد :از طرفی همه کشــورها
برای خرید کاالهای اساســی هجــوم آوردند و
حتی کشــورهای صادرکننده بــه بازرگانان خود
اجازه صادرات نمیدهنــد .تقاضای جهانی برای
مواد غذایی تحریک شده است.
وی تصریح کــرد :جنگ اوکراین و روســیه
قابلتوجه است ،زیرا اوکراین بخش قابلتوجهی
از جــو ،ذرت ،گندم و دانههــای روغنی را تولید
و صــادر می کند و احتمــال دارد روند کنونی تا
ســه سال آینده ادامه داشته باشد .تمام این موارد
بر بازار تاثیر دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :دولت قبل
در مورد ذخایر کاالهای اساســی بهگونهای عمل
کرده بود که ذخایر کشــور  ۳۰تا  ۷۰درصد کمتر
از حداقل میزان مورد نیاز بــود و  ۸میلیارد دالر
کاالهای اساســی را نیز خرج کرده بود ،اما وقتی
دولت ســیزدهم روی کارآمد ذخایــر کاالهای
اساسی را تامین کرد.
چگونه بــا کاالبرگ الکترونیکی خرید
کنیم؟
وی در مورد کاالبــرگ الکترونیکی نیز بیان
کرد :بــا کارت بانکی که مــردم در اختیار دارند،
کاالبرگ الکترونیکی اجرا میشود و نیاز به کارت
جدید نیست .ماهانه کارت بانکی سرپرستان خانوار
شارژ میشود و مردم میتوانند کاالهای مشخص
قیمت شــهریور  ۱۴۰۰بخرند .دستگاههای
را به
ِ
کارتخــوان مخصوصی در فروشــگاهها نصب
میشــود ،مردم میتوانند کاالهای اساســی را
خریداری کــرده و در هنگام خریــد نوع کاالی
خریداریشده را در دستگاه انتخاب کنند تا یارانه
آن محاسبه شود.
عضــو کابینه دولت ســیزدهم گفــت :وقتی
اختــاف قیمــت وجــود دارد ،تقاضــا بــرای
یک محصول بیشتر خواهد شد .با این طرح دولت
ارز را بــه تجار ،واردکنندگان ،کارخانههای روغن
بــا همان نرخ نیمایی میدهــد ،یعنی ریال را در
بازار جمع میکند ،بنابراین بخشــی از پایه پولی
بهبود پیدا میکند.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه افزود :اگر
روش قبلی تداوم داشــت ،باید ارز  ۴۲۰۰تومانی
میدادیم و اگر بانک مرکزی ارز نداشت ،باید در
بازار خرید میکــرد ،اما با این طرح میتوان پایه
پولــی را اصالح کرد .با ایــن روش که یارانه را
در آخر زنجیره به خود مردم میدهیم ،اثربخشی
بیشتری خواهد داشت.
وی گفت :تا قبل از اینکه کاالبرگ الکترونیکی
برای مردم طراحی شود ،یارانه معیشتی بهحساب
مردم واریز شده اســت اما بعد از آن با کاالبرگ
الکترونیکی و راهاندازی ســامانه مربوطه ،مردم
میتوانند کاالهای اساســی مانند مرغ ،تخممرغ
و یا روغن خریداری کنند .این تکلیفی اســت که
قانون بودجه برای دولت در نظر گرفته است.
میرکاظمــی اضافه کرد :در حــال حاضر اگر
یارانه کمک معیشــتی آزاد شود ،مردم میتوانند
بــا آن کاالهای دیگر هم خریــد کنند ،اما وقتی
یارانه از طریق کاالبــرگ الکترونیکی اختصاص
پیــدا کنــد ،محدود بــه خرید اقالم مشــخص
خواهند بود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه خاطرنشــان
کــرد :دولت به فکــر حمایت از مردم اســت و
زیرســاختهای اجرای این طرح بهسرعت آماده
میشود .ممکن است تولیدکننده عالقه به عرضه
کاال نداشــته باشــد که به دلیل اختالف قیمت
کنونی است ،اما وقتی یارانهها اصالح شود ،رقابت
در تولید شکل خواهد گرفت.
وی در مورد اینکه آیا یارانه معیشتی به تزریق
نقدینگی منجر میشــود ،پاســخ داد :از شهریور
ماه ســال گذشته تاکنون قیمت کاالهای اساسی

 ۶۰تا  ۸۰درصد افزایش یافته و این روند در دنیا
هم بوده اســت .دولت میخواهد اثر این افزایش
را کاهــش دهد و از طرفی ایــن موضوع تورم را
مدیریت میکند .باید با تورم مقابله کرد تا قدرت
خرید مردم باال برود.
میرکاظمی گفــت :بانک مرکــزی در دولت
قبل ارز به قیمــت آزاد خریداری میکرد و آن را
به قیمــت  ۴۲۰۰تومانــی میفروخت که باعث
ایجــاد خلق پول میشــد ،اما امــروز دولت ارز
آزاد خریــداری نمیکند که آن را به قیمت کمتر
بفروشــد ،بلکه ارز به نرخ نیمایی در بازار عرضه
میکند که مردم میتواننــد ارز موردنظر خود را
خریــداری کنند و یا تولیدکننــده میتواند نهاده
دامی وارد کند.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه تاکید کرد:
بنابراین رانتــی در کار نخواهد بــود یا اینگونه
نیست که دولت جو و ذرت ارزان بیاورد و مرغدار
هم تولید نکند یا گندم ارزان به آســیابان بدهد و
تبدیل به نان نشود.
وی اظهار داشــت :دولت بــا نظارت کالن از
ظرفیــت کارخانههــا کمال اســتفاده را میکند.
در حال حاضر کشورهای شمال ایران گندم مازاد
دارنــد و ما کارخانه مــازاد آرد داریم ،اما به دلیل
تفاوت قیمت و قاچاق آرد آن را نمیآورند .زمانی
کــه دولت ارز نیمایی بدهد میتواند با آن ریال را
از بازار جمع کند و پایه پولی را بهبود میبخشد و
ظرفیت کارخانههای آرد تکمیل و اشــتغال ایجاد
میشود ،بنابراین میخواهیم یارانه را به حلقه آخر
زنجیره بدهیم.
میرکاظمــی بــا بیــان اینکه روغــن از تنی
 ۷۰۰دالر به  ۲۳۰۰دالر رسیده است ،عنوان کرد:
اگر دولت حمایت نکند ،مــردم چگونه میتوانند
آن را خریــداری کنند ،البته برخــی اقتصاددانان
میگویند که اگر به مردم پول نقد بدهید تقاضای
افزایــش مییابد درحالیکه دولت در ســالهای
قبــل بــا دالر  ۴۲۰۰تومانی پول بــازار را جمع
میکرد اآلن با دالر نیمایی  ۲۴هزار تومانی آن را
جمعآوری میکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :کل
منابع ارزی دولت از سامانه نیما تأمین میشود و
ما چیزی به نام ارز  ۴۲۰۰تومانی دیگر نداریم.
وی گفت :از ســال  ۹۷طبق گــزارش مرکز
آمار ایران بر اســاس شاخص تورم مصرفکننده
قیمت کاالهای اساسی  ۴تا  ۵برابر افزایش یافته
و وقتــی قیمت روغن باال رفتــه فقط مربوط به
مواد اولیه نیســت بلکه مزد کارگر هم  ۵۷درصد
افزایش یافته اســت ،البته در تولید نان سهم آرد
از هزینه تمامشده خیلی پایینتر است که بهمرور
اصالح میشود.
قیمت نان تغییر نمیکند
میرکاظمی بــا بیان اینکه قیمــت نان تغییر
نمیکنــد و نانواییها تا اطــاع ثانوی به همان
شــکل قبل کار خواهند کرد ،تصریح کرد :اآلن
برای ســه دهک کم درآمــدی ماهانه  ۴۰۰هزار
تومان و برای  ۶دهک پردرآمد  ۳۰۰هزار تومان
یارانه معیشتی واریز شده و هنوز برای دارو و نان
همه دهکها مساوی هســتند و اگر کسی بیمار
شود در بیمارســتان بیمه حمایت میکند .دارو و
نان مانند گذشته حمایتی است.
معاون رییــس جمهور با اعــام اینکه هنوز
در مــورد نــان اتفاقی نیفتاده اســت و تا اطالع
ثانــوی آرد به همان قیمت حمایتی توزیع خواهد
شــد ،ادامه داد :یارانه معیشــتی بــرای جبران
اثر افزایش قیمــت کاالهای اساســی پرداخت
شده است.
وی افزود :کارخانه روغن اگر ارز  ۴۲۰۰تومانی
میگرفت ،امــروز ارز نیمایی دریافت میکند که
روغن به خارج کشــور قاچاق و خارج از شــبکه
توزیع نشود.
وی بــا تاکید بر اینکــه در بخش مواد غذایی
ظرفیت مازاد در کشــور وجــود دارد که به خاطر
تفاوت قیمت تکمیل نمیشــد ،اظهار کرد :شبکه

حملونقل آرد هر ســال با افزایش هزینه مواجه
میشــود و کامیونداران خواســتار اصالح قیمت
حملونقل هســتند ،چون قطعــات یدکی گران
میشود و دولت همه این موارد را پوشش میدهد
تا فشاری به مردم وارد نشود.
میرکاظمی اظهــار کرد :دولــت در روزهای
آینده اطالعرسانی میکند که چه زمانی یارانهها
قابلبرداشــت اســت و وقتی ســامانه کاالبرگ
آماده شــد ،یارانه به کاالها اختصاص مییابد و
بههیچوجه حمایت دولت از مردم قطع نمیشود.
از مــاه اول اجرای طرح بخش اول برای یک ماه
قابلبرداشــت خواهد بود و از ماه دوم بخش دوم
قابل برداشت میشود.
هدف دولت حمایت از مردم و گذر از
بحران غذایی است
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در مورد این
ســوال که آیا دولت از اجرای طرح درآمد کسب
میکند ،پاســخ داد :به هیچوجه اینگونه نیست
دولت در سالهای قبل  ۸تا  ۱۰میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی میداد؛ امروز با افزایش قیمتها
باید بیش از  ۲۰میلیارد دالر بدهد.
میرکاظمی افــزود :همچنین منابع تبصره ۱۴
قانــون بودجه که مربوط بــه هدفمندی یارانهها
است از محل درآمدهای آن برای جبران معیشت
مردم استفاده میشــود و به هیچوجه این درآمد
صرف تأمین کســری بودجه دولت نمیشود .اگر
دولــت حمایت نکند  ۴تا  ۵دهک دچار مشــکل
اساسی میشوند .هدف ما حمایت از مردم و گذر
از بحران غذایی است.
وی گفــت :بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی هیــچ
تولیدکنندهای قدرت رقابت پیدا نمیکند ،اما وقت
ارز نیمایی شــود ،فعاالن اقتصــادی دنبال تولید
و رقابــت میروند .اگر اصــاح یارانه دارو و نان
هم اضافه شــود ،چند میلیارد دالر اضافه خواهد
شــد و دو برابر ســالهای قبل باید از دهکها
حمایت کنیم.
فقر از بین خواهد رفت
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه
در مورد مواد غذایــی دهکهای باالی درآمدی
 ۳-۲برابر دهکهای پایین مصرف میکنند ،بیان
کرد :در مورد گوشــت ،روغن ،مــرغ و تخممرغ
نیز اینگونه اســت البته در مورد انرژی وضعیت
شــدیدتر اســت و فاصله مصــرف دهکهای
پردرآمــدی دهها باالبر دهکهــای کم درآمدی
است.
میرکاظمی خاطرنشــان کــرد :ضریب جینی
در هشت ســال گذشــته با وجود تخصیص ارز
ترجیحــی و پرداخت یارانه مســتقیم به  ۴دهم
واحد رســید و اضافه شــد ،یعنی فاصله طبقاتی
در جامعه بیشــتر شــد که باید این ضریب را به
 ۳۵صدم واحد برسانیم .با این اقدام فقر کامل از
بین خواهد رفت.
وی افزود :در تولید مرغ و تخممرغ بیشــترین
نهاده وارداتی مصرف و در مورد توزیع گوشــت
قرمز و لبنیات کمتر اســتفاده میشــود .در مورد
روغــن خوراکی و گنــدم ارز یارانهای تخصیص
پیدا میکنــد .در این مرحلــه دارو و گندم مانند
گذشــته یارانه میگیرد و در آینده بیمهها تجهیز
و فهرســت داروهای تحت پوشــش بیمه بیشتر
خواهد شد.
در آینــده نزدیک یارانه معیشــتی
قابلبرداشت و طرح اجرا میشود
رییس ســازمان برنامه و بودجه تصریح کرد:
عادالنه شــدن قیمت ارز هم باعــث جلوگیری
خواهد شــد و هم ظرفیت بالاستفاده کارخانهها
تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه مسئولیت طرح اصالح یارانه
با معاون اول رییس جمهور اســت و برخی روزها
دو جلســه برگزار میشود ،گفت :در آینده نزدیک
یارانه معیشتی قابلبرداشت و طرح اجرا میشود.
در مورد سوخت هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده
و تکلیف قانونی هم نداریم.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه اگر طرح بهخوبی
اجرا شود به نفع مردم خواهد بود گفت :ارز کشور
دارایی مردم است که اگر کاالیی یارانه دار قاچاق
شود ،از جیب مردم میرود.
نفع حداقل  ۶دهک درآمدی از اصالح
سیاست ارز ترجیحی
میرکاظمــی در مورد افزایــش هزینه زندگی
مــردم گفــت :اجرای طــرح اصالح سیاســت
ارز ترجیحی حداقل به نفع  ۶دهک مردم خواهد
بود ،البته ممکن اســت یکی یــا دو دهک آخر
به دلیل مصرف ســرانه باال پرداخت بیشــتری
از جیب خود داشــته باشــند .در مورد انرژی هم
بیعدالتــی وجود دارد و ایــن دهکها چند برابر
دهکهای کمدرآمد مصرف میکنند.
وی تاکیــد کرد :اجرای اصالح سیاســت ارز
ترجیحی قطع ًا به اجرای عدالت در توزیع و اصالح
ساختار اقتصادی کشور کمک میکند و از سوی
دیگر ضریب جینی اصالح خواهد شد.
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توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت برخی کاالها

وزیــر اقتصاد و امور دارایی با اشــاره بــه موضوع اصالح نظام پرداخــت یارانه ها ،گفت:
در مــورد افزایش قیمت برخی کاالها باید بگویم به هرحال این اقالم ،کاالهایی هســتند که
اقالم مشــتقه دارند که با افزایش قیمت آنها ،مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر
قیمت متناسب داشته باشد.
به گزارش ایســنا ،احسان خاندوزی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت درباره اصالح نظام
پرداخت یارانه ها گفت :با توجه به اینکه این سیاســت ابعاد مختلفی دارد ،دولت اساسا قبل از
اینکه وارد مســئله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای اساســی شود ،مصوبات مربوط به سایر
بخشها و اقالمی که میتوانند تحت تاثیر قرار بگیرند مثل بازار خودرو ،مســکن ،بهداشت و...
پیش از این تصمیمگیری کرده است.
وی ادامه داد :اگر به مصوبات دولت در دو هفته گذشته نگاه کنید در مورد مسکن ،بهداشت
و درمان ،خودرو و  ...وزرا مصوباتی را آورده بودند تا مطمئن شــویم ابعاد این افزایش قیمتها
بر روی سایر کاالها از طریق سیاستهای خنثیکننده جبران خواهد شد.
وزیــر اقتصاد بیان کرد :اما در مورد افزایش قیمت ســایر کاالها باید بگویم به هرحال این
اقالم ،کاالهایی هستند که اقالم مشتقه دارند و با افزایش قیمت آنها ،مشتقات آنها نیز باید
به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد .برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود
و یک باره در فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند ،از پیش وزارت صمت یعنی ســازمان
حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده مکلف شده است هم برای اقالم و هم برای مشتقاتشان
قیمتگذاری اعالم کند و فکر کنم دستور جلسه امروز است که قیمت این اقالم نهایی شود و
رسما به اتحادیهها و اصناف اعالم شود و امروز ستاد تنظیم بازار آنها را مصوب خواهد کرد.
وی در پایان گفت :امیدواریم با تالشهای وزرای بهداشــت و راه و شهرســازی و غیره و
سیاستهایی که در حوزه بهداشت ،مسکن و ...اتخاذ میشود خنثیکننده اثر قیمتی باشد.

وزیر کشور:

پس از اصالح یارانه فقط قیمت چهار کاال افزایش مییابد

ایرنا :وزیر کشــور گفت :مرغ ،تخم مرغ ،لبنیات و روغن نباتی کاالهایی هستند که در اصالح
یارانههــا ،قیمت آن تغییــر خواهد کرد و به غیر از آن ،هیچ مجوزی برای افزایش قیمت ســایر
کاالها وجود ندارد.
به گــزارش ایرنا ،احمد وحیدی اظهار کرد :مرغ ،تخم مرغ ،لبنیــات و روغن نباتی چهار قلم
کاالیی هستند که در طرح اصالح یارانهها قیمت آن تغییر خواهد کرد.
وزیر کشــور افــزود :مجوز افزایش قیمت با اصــاح یارانهها فقط برای ایــن چهار قلم کاال
صادر شده و به غیر از این کاالها ،هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کاالهای دیگر وجود ندارد.
وحیدی ادامه داد :در ســایر حوزهها مثال در حمل و نقل متناسب با افزایش هزینه ،یارانه تعلق
ی گیرد و کسی نمیتواند به بهانه گران شدن این چهار قلم کاال ،قیمت را افزایش دهد.
م

با صادرات تخممرغ موافقت شد

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به رئیس سازمان دامپزشکی اعالم
کرد که با صادرات تخممرغ تا سقف مطرح شده در مصوبه موافقت میشود.
به گزارش ایسنا در متن نامه حسین دماوندی نژاد به سیدمحمدآقا میری آمده است:
بر اســاس بند  ۴مصوبه قــرارگاه امنیت غذایــی وزارت متبوع به نامه شــماره ۳۵۱۸/۰۲۰
تاریخ  ۴اردیبهشــت  ۱۴۰۱و همچنین با عنایت به درخواســت اتحادیه مرکزی مرغداران میهن
به نامه شــماره  ۱۴۰۱/ ۲۹۸۸تاریخ  ۱۹اردیبهشت  ۱۴۰۱با صادرات تخممرغ خوراکی تا سقف
مطرح شــده در مصوبه مذکور موافقت میشود .خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی
معمول شود.

زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان مشخص شد

طبق آخرین گفته مســئوالن قرار اســت فرایند تعیین تکلیف و نقل و انتقال ســهام عدالت
متوفیان به وراث این افراد تا شهریور ماه انجام شود.
به گزارش ایســنا ،از میان  ۴۹میلیون نفر مشــمول ســهام عدالت حدود سه میلیون نفر فوت
شــدهاند اما طی این سالها امکان انتقال ســهام متوفیان به وراث وجود نداشته است .البته بارها
از ســوی مســئوالن چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشــته وعده انتقال این سهام داده شده
اما تاکنون این اتفاق رخ نداده اســت .البته باید به این نکته توجه داشــت که سود سالیانهای که
طی این ســالها برای مشموالن دیگر واریز شده است برای متوفیان محفوظ مانده و به محض
تعیین تکلیف ،به حساب وراث واریز خواهد شد.
پیش از این اعالم شــده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند
و پس از آن در انتظار راهاندازی ســامانه الکترونیکی برای تقســیم ســود سهام متوفی به وراث
منتظر بمانند .پس از راهاندازی این سامانه سود سهام عدالت فرد متوفی ،بر اساس انحصار ورثه،
به حساب وراث واریز خواهد شد.
بر این اســاس پیمان حدادی  -مشــاور رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار  -درمورد
سهام عدالت متوفیان اعالم کرد :ســازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپردهگذاری مرکزی
با قوه قضاییه مکاتبات و جلســات زیادی در این رابطه داشتند .قوه قضاییه اطالعاتی به شرکت
ســپردهگذاری مرکزی داده اما قابلیت استفاده به صورت فنی را ندارند زیرا با شاکله مناسبی تهیه
نشده است.
بر این اســاس و به نقل از پایگاه اطالع رســانی بازار ســرمایه ،وی افــزود :به همین دلیل
برای حل این مشــکل ،مجددا جلساتی برگزار شده و بر اســاس پیشبینیها ،شرکت سمات در
حال برنامهریزی ســامانهای در این خصوص است ،از طرفی دیگر اطالعات الزم از قوه قضاییه
به سمات در حال ارسال است ،بر این اساس به نظر می رسد حداکثر تا پایان شهریور سال جاری
فرایند نقل و انتقال سهام فوت شدهها انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی:

در تامین روغن هیچ مشکلی وجود ندارد
مرغ ،تخممرغ و لبنیات به اندازه کافی تولید میشود

وزیر جهاد کشاورزی گفت :هیچ کمبودی در تامین کاالهای اساسی نداریم و مرغ ،تخممرغ،
روغن و لبنیات به اندازه کافی تولید میشود.
به گزارش ایســنا ،سیدجواد ســاداتینژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به این
ســئوال که وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و متناسبسازی
قیمتها چه تمهیداتی اندیشــیده است؟ گفت :هیچ مشــکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم.
به اندازه کافی مرغ ،تخممرغ ،روغن و لبنیات در حال تولید است و نظارت خوبی نیز در این زمینه داریم.
ی میان سه وزارتخانه جهاد کشاورزی،
وی ادامه داد :از روز چهارشنبه ۲۱ ،اردیبهشت میز همکار 
صنعت ،معدن و تجارت و دادگســتری برگزار میشود و تعزیرات نیز نظارتهای الزم را جدیتر
دنبال خواهد کرد.
وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد :شــارژ "دامدار کارت" همه روســتاییان و عشایر تا سقف
 ۲۰۰میلیون تومان برای خرید نهادههای دامی با تســهیالت ارزانقیمت مورد توافق قرار گرفته
است که بانکهای کشاورزی این کار را در استانها و شهرستانها عملیاتی میکنند.
ســاداتینژاد در ادامــه گفت :در زمینه خرید محصوالت مازاد در حــوزه مرغ ،تخممرغ و دام،
شــرکت پشتیبانی امور دام آمادگی کامل را در استانها دارد .سازمان تعاون روستایی نیز مشکلی
از بابت این خرید نخواهد داشت.
وی ادامه داد :تأمین نهادههای دامی بهطور کامل توســط وزارت جهاد کشــاورزی انجام شده
است و مشکلی از بابت تامین نهاده وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :به هیچ عنوان در تامین روغن مشکلی نداریم و اگر بعضی از
قفسههای فروشگاهها خالی از روغن است به این دلیل است که برخی از هموطنان فکر میکنند
ممکن است کمبودی در کاالها باشد و مازاد نیاز خود خرید میکنند .این اقدام باعث میشود که
بعضی مواقع قفسهها پر و خالی شوند.
وی در پایان گفت :این کار بزرگ اقتصادی که به نفع مردم است و از شروع شده ،به خوبی با
همکاری مردم ،بنگاههای تولیدی و مسئوالن پیش خواهد رفت.
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سرمربی قشقایی:

تیم شهید شاملی نائب قهرمان لیگ برتر هندبال کشور

هنوز بقای قشقایی در لیگ یک قطعی نیست
ایسنا :سرمربی تیم قشــقایی با وجود برتری
در هفته بیســت و نهم و صعود بــه رتبه یازدهم
جدول ،همچنان بااحتیاط نســبت به بقای تیمش
صحبت می کند.
به گزارش ایسنا ،تیم قشقایی سه شنبه شب در
ورزشگاه حافظیه میزبان تیم مس شهر بابک بود
و با تک گل دقیقه  ۴۳امید دره به پیروزی رسید.
سرمربی قشــقایی در کنفرانس خبری پس از
این مســابقه ،ابتدا به تمجید از دســت اندرکاران
بابت ترمیم زمین چمن ورزشگاه حافظیه پرداخت
و گفت :زمین حافظیه روز به روز در حال بهتر شدن
اســت و باید از تالش دوستان و دست اندرکاران
تشکر کنم.
وی اضافه کــرد :امیدوارم در فصل آینده ،این
ورزشگاه به یکی از ورزشــگاه های خوب کشور
تبدیل شود.
رشید طهماســبی در خصوص مســائل فنی
مســابقه گفت :مانند بازی های گذشــته ،تمرکز
خوبی روی بازی داشــتیم و بچه ها تالش کردند

فرامین تاکتیکی را به خوبی در زمین پیاده کنند و
خدا را شکر می کنیم که توانستیم سه امتیاز مهم
این دیدار را مــال خود کنیم و مقابل هوادارانمان
سربلند شویم.

وی افزود :تیم مس شهربابک تیم بسیار خوبی
بود .ما ســرمربی این تیم یعنــی وحید رضایی را
بــه خوبی می شــناختیم و می دانســتیم تیمش
فوتبال خوبی بازی می کند .خوشبختانه تیم ما هم

مقابل تیم هایی که کیفیت فنی خوبی دارند ،بهتر
بــازی مــی کند .هــر دو تیــم فوتبــال خوبی
بازی کردنــد و در نهایت تیم ما بــا گلی که زد
پیروز شد.
رشید طهماسبی در خصوص وضعیت این تیم
در جــدول و پایین آمدن و حتی احتمال ســقوط
گفت :هر ســه امتیــازی کــه می گیریم ،کمک
می کند کــه بتوانیم به بقای خود قطعیت بدهیم،
اما باید بدانیم که هنوز هشــت تیم برای ســقوط
می جنگند و ما هم یکی از آنها هســتیم .ما تمام
تالشمان را برای حفظ این جایگاه انجام می دهیم
و امیدواریــم فصل آینــده را باجدیت و کیفیت
بهتری شروع کنیم.
گفتنی اســت وحید رضایی سرمربی تیم مس
شهربابک در کنفرانس خبری حاضر نشد.
به گزارش ایسنا ،هفته سی ام رقابت های لیگ
یک کشــور روز دوشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه برگزار
می شــود و تیم قشــقایی در جم میهمان پارس
جنوبی خواهد بود.

رئیس هیأت اسکواش فارس:

میزبانی شیراز باعث ترویج اسکواش در این شهر می شود
ایســنا :رئیس هیأت اســکواش فارس ابراز امیــدواری کرد که
میزبانی شیراز از لیگ دســته اول باشگاه های کشور ،باعث ترویج
اسکواش در این شهر و استان شود.
سید محمدعلی میرحســینی در گفت و گو با ایسنا در خصوص
رقابتهای اسکواش به میزبانی شیراز ،گفت :به دلیل نزدیکی سطح
تیم ها ،رقابت ها بسیار حساس و مهیج برگزار می شود.
میرحسینی افزود :تیم مهر شــیراز به نمایندگی از استان فارس
در این رقابت هــا حضور دارد و متشــکل از بازیکنان خوب بومی
اســت .حتی در ترکیب این تیم بازیکنان بســیار جوان از رده سنی
زیر  ۱۹و زیر  ۱۵ســال نیز حضور دارند که امیدوار هستیم بتوانند
در این رقابت ها تجربه الزم را به دســت آورده و خودشان را برای
رقابت های بزرگتر آماده کنند.
وی افــزود :آقای مجید جلیلی قاضی زاده رییس ســازمان لیگ
فدراســیون اسکواش در شیراز حضور دارند و مسابقات را از نزدیک
دنبال می کنند و در جلســه ای که با ایشان داشتیم ،از نوع میزبانی
شیراز ابراز رضایت کردند.
میرحســینی ضمن ابراز خوشــحالی از اینکه در ماه اردیبهشت

که روز و هفته شــیراز در آن قرار دارد ،میزبانی مســابقات به این
شهر ســپرده شده ،اظهار داشت :امیدواریم این میزبانی و برگزاری

پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل نایب قهرمان صربستان

تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در صربستان موفق به
شکست نایب قهرمان لیگ برتر این کشور شد.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال زنان ایران در نخســتین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در
اردوی برون مرزی صربســتان به مصاف تیم ژوک آب نایب قهرمان لیگ برتر زنان این کشــور
رفت و با نتیجه  ۳بر  ۲حریف خود را شکست داد.
شــاگردان الساندرا کمپدلی که در دو ست ابتدایی با امتیازهای  ۲۵بر  ۱۴و  ۲۵بر  ۱۸نتیجه را
به حریف واگذار کرده بودند ،در سه ست پایانی با نتیجه  ۲۵بر  ۲۵ ،۲۳بر  ۲۲و  ۱۵بر  ۹بازی را
به نفع خود به پایان رساندند.
در ست دوم مهسا کدخدا دچار پیچ خوردگی در ناحیه مچ پا شد که خوشبختانه این مصدومیت
زیاد جدی نیست.
تیم ملی والیبال زنان ایران از روز  ۱۹اردیبهشت تمرینات خود را با حضور  ۱۶بازیکن در اردوی
برون مرزی صربستان آغاز کرده است و این تمرینات تا  ۲۶اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
ایــن تیم در ادامــه اردوی برون مرزی خود دو دیدار دوســتانه دیگر برگــزار خواهد کرد که
به ترتیب در روزهای جمعه و یکشنبه  ۲۳و  ۲۵اردیبهشت برگزار خواهد شد.
شبنم علیخانی ،فرزانه زارعی ،آیتک ســامت ،پوران زارع ،زهرا کریمی ،هانیه محتشمیپور،
تهمینه درگزنی ،مهســا صابری ،مهسا کدخدا ،الهه پورصالح ،محدثه مشتاقی ،هاله متقیان ،مائده
برهانی ،سمانه سیاوشی ،فاطمه امینی و مریم حبیبی بازیکنان حاضر در این اردو هستند.
صدیقه اسالمی (سرپرست) ،الساندرا کمپدلی (سرمربی) ،فاطمه رشیدی (مربی) ،نوید مشجری
(مشــاور فنی) ،زینب گیوه (مربی بدنســاز) و نرگس عهدنو (تراپیست) اعضای کادر فنی تیم ملی
والیبال زنان در این اردو را تشکیل میدهند.

رییس فدراسیون ورزش دانشآموزی:

المپیک دانشآموزی چین برگزار میشود

رییس فدراســیون ورزش دانشآموزی گفت :علیرغم لغو و تعویق مسابقات مختلف در کشور
چین ،تصمیمی مبنی بر لغو المپیک دانشآموزی در جین جیانگ چین وجود ندارد.
حســین بابویی در گفتوگو با ایســنا ،در رابطه با اعزام کاروان ایران به المپیک دانشآموزی
(ژیمنازیاد) چین در ســال  ۲۰۲۲و احتمال لغو این مســابقات با توجه به تعویق رویدادهایی نظیر
بازیهای آسیایی ،بازیهای پاراآسیایی ،مسابقات تابستانی دانشجویان جهان و تعویق بازیهای
آسیایی جوانان که قرار بود در چین برگزار شود ،اظهار کرد :تصمیمی مبنی بر لغو یا تعویق المپیک
دانشآموزی وجود ندارد و سامانههای مربوط به برگزاری مسابقات باز است.
وی ادامه داد :بر اســاس اعالم قرار است المپیک دانشآموزی از  ۲۶نوامبر تا  ۳دسامبر ۲۰۲۲
( ۵تا  ۱۲آذر سال  )۱۴۰۱در شهر جین جیانگ چین برگزار میشود.
رییس فدراســیون ورزش دانشآموزی با بیان اینکه قــرار بر این بود که المپیک دانشآموزی
ســال  ۲۰۲۰در چین برگزار شود که به دلیل شــیوع ویروس کرونا یکسال به تعویق افتاد ،اظهار
کرد :قرار شد سال  ۲۰۲۱برگزاری این مسابقات مدنظر قرار گیرد اما باز هم با تعویق زمانی مواجه
شــد و در نهایت تصمیم بر این شد تا شــاهد برگزاری این دوره از مسابقات در پاییز سال جاری
یعنی سال  ۲۰۲۲باشیم.
بابویی همچنین گفت :قرار بود مســابقات ژیمنازیاد  ۲۰۲۲در کشــور فرانســه برگزار شود اما
به دلیل تعویق دو ســاله مســابقات ژیمنازیاد  ۲۰۲۰چین و عدم تغییر زمانی مسابقات ژیمنازیاد
 ۲۰۲۲فرانســه در سال جاری ،شاهد برگزاری  ۲المپیک دانشآموزی در سال  ۲۰۲۲خواهیم بود
که البته این اتفاق قابل تامل است .بهتر بود که برگزاری مسابقات فرانسه به زمان دیگری موکول
میشــد اما در نهایت با توجه به اینکه بســیاری از اقدامات از سوی کاروان ایران جهت اعزام به
المپیک دانشآموزی چین انجام شــده در سال جاری شاهد اعزام ورزشکاران ایرانی به ژیمنازیاد
چین خواهیم بود و به فرانسه اعزامی نخواهیم داشت؛باید خاطرنشان کرد برخی کشورها تصمیم
گرفتهاند کاروان خود را به مســابقات چین ،برخی به مســابقات فرانســه و برخی نیز به هر دو
رویداد اعزام کنند و مســابقات ژیمنازیاد  ۲۰۲۲فرانســه از  ۱۸اردیبهشــت ماه سال جاری آغاز
شده است.

مسابقات به بهترین شکل انجام شده و برگزاری چنین رقابت هایی،
تبلیغ مناســبی برای رشته اسکواش باشــد و باعث ترویج آن بین
عموم جامعه شود.
وی افزود :شهروندان شیرازی با پتانسیل های این رشته آشنا شده
و بتوانیم جذب مخاطب بیشتری به این رشته داشته باشیم.
رئیس هیأت اسکواش فارس گفت :باید تشکر ویژه ای از بعضی
سازمان ها داشته باشــم که در برگزاری این مسابقات به ما کمک
کردند .به خصوص شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان فارس که
نقش ویژه ای در برگزاری این رقابت ها داشتند.
به گزارش ایســنا ،هفته نخســت رقابت های لیگ دســته اول
اســکواش کشــور در شهر یزد برگزار شــده بود و هفته دوم از روز
دوشنبه  ۱۹اردیبهشت ماه در شیراز آغاز شده و جمعه  ۲۳اردیبهشت
به پایان میرســد .هفته سوم مســابقات مجددا در شهر یزد برگزار
خواهد شــد و با پایان هفته سوم ،چهره تیم های راه یافته به لیگ
برتر مشخص خواهد شد.
طبق گفته مسئوالن برگزاری رقابت ها ،دو یا سه تیم برتر لیگ
دسته یک به لیگ برتر راه خواهند یافت.

تیم شهید شاملی کازرون ،عنوان نائب قهرمانی لیگ برتر هندبال کشور را کسب کرد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،در دیدار پایانی ســی و چهارمیــن دوره رقابتهای
دسته برتر هندبال مردان باشگاههای کشور ،تیم هندبال نیروی زمینی شهید شاملی کازرون برابر
سپاهان اصفهان به تساوی  ۲۴-۲۴رسید.
به دلیل پیروزی  ۱۹-۲۴سپاهان اصفهان ،در دیدار پیشین ،عنوان قهرمانی به نماینده اصفهان
رسید و نماینده فارس نیز نائب قهرمان شد.
در این رقابت ها ،تیمهای ذوب آهن اصفهان و صنعت مس کرمان به طور مشــترک در جای
سوم قرار گرفتند.

درخشش کشتی گیران نونهال جهرمی
در مسابقات انتخابی تیم استان

رئیــس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت :یک مدال طال ،یک نقره و یک برنز حاصل تالش
تیم کشتی نونهاالن شهرستان جهرم در مسابقات انتخابی و قهرمانی استان فارس بود.
عبدالرحیــم خداجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :رقابتهای کشــتی آزاد نونهاالن انتخابی
و قهرمانی استان فارس با شرکت  ١٤٨کشتی گیر در قالب  ١٧تیم به میزبانی الر برگزار شد.
وی افــزود :در پایان این رقابتها امیر محمد شــکوهی نیا در مســابقه فینال حریف خود را
ضربه فنی کرد و صاحب گردن آویز خوش رنگ طال شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم بیان کرد :این ورزشــکار به ترکیب تیم استان فارس برای
شرکت در مسابقات قهرمانی کشور راه یافت.
وی اظهار کرد :اسفندیار خیل تاش دیگر کشتی گیر نونهال شهرستان جهرم که کاپیتانی این
تیم را یدک میکشید در مسابقه نهایی و در آخرین لحظات روی یک اشتباه کشتی را واگذار کرد
و به مقام نایب قهرمانی رسید.
خداجو گفت :همچنین ســعید صحرائیان نیز گرچه بــه خاطر ترکیب تیم با پنج کیلو زیر وزن
روی تشک رفت اما با به نمایش گذاشتن یک کشتی خوب به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.
به گــزارش مهر ،محمد صالح کلوانی ،ابوالفضل قناعتیان ،ســینا نیــک ،متین مهارت دیگر
شرکت کنندگان از شهرستان جهرم به مقام پنجمی بسنده کردند.

یورو  ۲۰۲۴در آلمان قطعی شد

مســابقات قهرمانی اروپا کمتر از دو سال دیگر در آلمان آغاز میشود .بازی افتتاحیه در مونیخ
و فینال در برلین برگزار میشود.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیلد ،نحوه میزبانی آلمان در دوره بعد رقابتهای یورو مشخص
شد .بر این اساس بازی افتتاحیه یورو  ۲۰۲۴در تاریخ جمعه  ۲۵خرداد  ۱۴۰۳در ورزشگاه آلیانز
آرنا برگزار میشــود .دقیقا یک ماه بعد از بازی افتتاحیه دیدار فینال در ورزشــگاه المپیک برلین
برگزار میشود.
فیلیپ الم ،مسئول برگزاری مسابقات پس از اعالم برنامه بازیها گفت :قهرمانی اروپا در خانه
بســیار مهم و حساس است و امیدوارم تیم ملی آلمان از این فرصت استفاده کند و بتواند در سال
 ۲۰۲۴قهرمانی در یورو را به دست بیاورد .پس از شروع در مونیخ ،تیم ملی بازیهای بعدی خود
را در شهرهای اشتوتگارت و فرانکفورت انجام خواهد داد.
قرعهکشی رقابتهای یورو  ۲۰۲۴نیز در دسامبر سال آینده میالدی در هامبورگ برگزار خواهد
شد .سلیا ساسیچ ،نایب رییس فدراســیون فوتبال آلمان گفت :اعالم برنامه بازیها از سوی یوفا
بسیار جالب و خوب بود .خوشحالیم که یوفا برلین را برای برگزاری فینال رقابتها تایید کرده است.
فرمت برگزاری دیدار افتتاحیه در مونیخ و دیدار نهایی در برلین اســت که در جام جهانی ۲۰۰۶
نیز مورد استفاده قرار گرفت.

معاون فرهنگی وزارت ورزش:
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان ضمن تشریح طرح وزارت ورزش
مبنی بر تعییــن ضوابط ورود قانونمنــد بانوان و
خانوادهها به اماکن ورزشــی به ویژه ورزشــگاهها
گفت :این طرح در راســتای تسهیل حضور بانوان
و خانوادههــا در اماکن ورزشــی اســت و به هیچ
وجــه بحث محدودیت و ممنوعیت در هیچ یک از
شهرهای کشور در آن مطرح نیست.
ســینا کلهر در گفتوگو با ایسنا ،درباره نشست
هماندیشــی "نقاط اســتراتژیک حکمرانی برای
اجرای پیوســت فرهنگی" که از ســوی معاونت
فرهنگی شــهرداری مشــهد برگزار شد و حواشی
مختلفی در رابطه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت
عمومی ورود زنان به ورزشــگاههای شــهرهای
مذهبی از جمله مشــهد را به دنبال داشت ،اظهار
کرد :به هیچ وجه مقولــه ممنوعیت و محدودیت
ورود بانوان به اماکن ورزشــی شــهرهای مذهبی
مطــرح نبوده و به طور کلــی مقولهای که مدنظر
قرار گرفته تعیین ضوابط برای تسهیل ورود بانوان
به ورزشــگاههای کشور از جمله شهرهای مذهبی
بوده است.
وی با اشــاره به اینکه در این نشســت مسائل
مختلفی در مورد فضای فرهنگی اماکن ورزشــی
مطرح شــد ،گفت :پیوست فرهنگی صرفا به حوزه
فرهنگ محدود نیست و باید در عرصه اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی و روابط فردی و ...نیز ظهور و
بروز داشته باشد .پیوســت فرهنگی در بازار یعنی
رعایت انصاف ،پرهیز از کم فروشی و رعایت حقوق
مصرفکنندگان ،در حــوزه اجتماعی یعنی رعایت
حق الناس ،حق همســایگی ،حق محیط  زیست.
همیــن اتفاق در عرصــه ورزش و ورود بانوان به
ورزشــگاهها یعنی ضوابط قانونمنــد و ویژه برای
بانوان.
تعیین ضوابــط ورود قانونمند زنان به
اماکن ورزشی از سوی وزارت ورزش
کلهر در مــورد ضوابط تعیین شــده به منظور
ورود قانونمند بانوان به امکان ورزشــی کشــور،
خاطر نشــان کرد :ضوابط ورود قانونمند بانوان به
اماکن ورزشی و ورزشگاههای کشور در کمیسیون
فرهنگــی وزارت ورزش و جوانــان مدنظــر قرار
گرفته و آییننامههای آن تهیه شــده و به زودی
مصوب خواهد شد تا اینگونه شاهد اصالح محیط
فرهنگی ورزشــگاهها و سالمسازی آنها باشیم و
چالشهای گذشته برطرف شود.
 ۳شهر مذهبی کدامند؟
معــاون فرهنگــی و توســعه ورزش همگانی
وزارت ورزش و جوانــان با تأکید بر اینکه با توجه
به حساسیتهای موجود در شهرهای مذهبی باید

اعالم ضوابط ورود بانوان به ورزشگاهها

شــکل ،قاعده و ضوابط ورود زنان به ورزشــگاه
نیز متفاوت باشــد تــا در نهایت شــاهد کاهش
حساسیتها و تسهیل ورود زنان به امکان ورزشی
باشــیم،عنوان کرد :انتخاب ســه شــهر مذهبی
مشهد ،قم و شــهرری با توجه به بافت اجتماعی
آنها مدنظر قرار گرفته است و این انتخاب صرفا
بحث وجود اماکن مذهبی مطرح نیست و با توجه
به بافت اجتماعی ،نظام عرفی و جریانهای دینی
و مذهبی حاکم تصمیمگیری شــده است؛ در این
راســتا بین انتخاب شــهرهای شــیراز و شهرری
مســائل مختلفی مطرح شد اما در نهایت شهرری
به عنوان شــهر سوم انتخاب شد و به صورت کلی
در مورد این سه شهر ،هویت اجتماعی  -فرهنگی
مدنظر قرار گرفته است.
کلهر افزود :تعییــن ضوابط مربوطه به صورت
کلی اســت اما برخــی از این ضوابط بــا تأکید و
حساســیت بیشــتری در این سه شــهر مذهبی
مدنظــر قــرار خواهد گرفــت تا بتوانیــم به نحو
مطلوب و شایســته شاهد تســهیل ورود زنان به
امکان ورزشــی و ورزشگاهها باشیم ،به طور مثال
نصب صندلیهای بســیار ویژه در حد ویآیپی و
سیآیپی از جمله این موارد است.
تشریح ضوابط؛ جایگاه مناسب ویژه زنان
وی بــا بیان اینکه یکی از ضوابط تعیین شــده،
تعییــن جایگاه مناســب برای حضــور بانوان در
امکان ورزشــی اســت ،توضیح داد :نــوع جایگاه
از نظر مختصات ورزشگاه ،میزان اشراف به زمین
بازی ،جنس صندلی از باب رعایت کرامت بانوان و
تعبیه صندلیهایی در سطح جایگاههای ویآیپی
و ســیآیپی در این سه شهر مذهبی مدنظر قرار

گرفته است.
ارائه خدمات مطلوب بهداشتی
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانــان با اشــاره به اینکــه مقوله ارائه
خدمات بهداشــتی ،دیگر مسئلهای است که مورد
توجه قرار دارد ،خاطر نشــان کرد :ســرویسهای
بهداشتی در برخی ورزشــگاههای کشور در شأن
هیچکــس نیســت و در این رابطــه باید فضای
مناســبی به منظور ارائه خدمات بهداشتی مطلوب
مدنظر قرار گیرد.
مقوله ورود و خروج
وی با اشــاره بــه اینکه مقولــه ورود و خروج
دیگر مســئله مورد توجه در بحــث تعیین ضوابط
ورود قانونمند بانوان به ورزشــگاهها است ،گفت:
در برخــی ورزشــگاهها اصــا ورودی و خروجی
اضطراری وجود ندارد و در گذشــته شاهد اتفاقات
تلخی بودهایم که حتی منجر به فوت تماشــاگران
شــده اســت ،بنابراین این مســئله از باب پدافند
غیرعامل و حفظ امنیت جانی تماشــاگران مدنظر
قرار دارد و باید شــرایط به گونهای فراهم شــود
که شــاهد کوچکترین تنش و آســیب در محیط
ورزشگاهها نباشیم.
تسهیل تردد و ایاب و ذهاب
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانــان ادامــه داد :مقوله ایاب و ذهاب
مســئله مهم دیگری اســت و بایــد حمل و نقل
عمومی برای تســهیل تردد بانوان به ورزشگاهها
فراهم شود و ایمنسازی در دستور کار قرار گیرد،
مســئله دیگری نیز که در ایــن رابطه وجود دارد
امکانات پارکینگ است که باید اختصاص داده شود.

حضور خانوادهها در ورزشگاهها
کلهــر با اشــاره به اینکه یکــی از دیگر موارد
مورد توجه حضور خانوادهها در ورزشگاههاســت،
بیان کــرد :در مقوله تعیین ضوابط ،این مســئله
مورد بررســی قــرار گرفته که تا چــه حد امکان
حضور خانوادهها در ورزشگاهها وجود دارد چرا که
بســیاری از خانوادهها عالقهمند هستند در محیط
ورزشــگاه ها حضور پیدا کنند و باید در این راستا
چارهاندیشی کنیم و بتوانیم با تعبیه قسمتی مناسب
امکان حضور خانوادگی در اماکن ورزشی به ویژه
ورزشــگاهها را فراهم کرده و شرایط را به گونهای
پیش ببریم که خانوادههای ایرانی بتوانند با حضور
در محیط ورزشگاه ،چند ساعتی از تماشای فوتبال
لذت ببرند؛ ایــن مورد مجزا از تعیین جایگاه برای
حضور بانوان اســت و قرار بر این شده تا قسمتی
تعبیه شــود کــه خانوادهها نیز امــکان حضور در
ورزشگاههای کشور را داشته باشند.
ارائه خدمات اورژانسی
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد بسیار
مهم بحث ارائــه خدمات مطلوب اورژانســی به
تماشاگران است ،گفت :باید در حوزه ارائه خدمات
اورژانســی به تماشــاگران تدارک الزم دیده شود
کــه در این رابطه هالل احمر و وزارت بهداشــت
میتواند به بهترین شکل ممکن کمک کند.
تامین امنیت افراد
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان ادامه داد :مورد بعدی تأمین امنیت
افراد حاضر در ورزشگاه است و یگان ویژه در این
زمینه باید به بهترین شــکل عمــل کند و اگر بنا
باشد که شاهد حضور بانوان در ورزشگاهها باشیم
باید یگان ویژه با نیروی آموزش دیده شــرایط را
به خوبی فراهم کند و به صورت کلی شــاهد رفتار
متناســب یگان ویژه با افراد مختلف اعم از زن و
مرد باشیم.
کلهر همچنین با بیان اینکه تعیین ضوابط ورود
قانونمند بانوان به ورزشــگاهها به منظور کاهش
حساســیتها از ســوی وزارت ورزش و جوانــان
در دســتورکار قرار گرفته است ،گفت :قصد داریم
بدون اینکه به هویت فرهنگی و باورهای مذهبی
در شهرهای مذهبی آسیبی زده شود شاهد تسهیل
حضور بانوان در ورزشــگاه باشــیم و نگرانی قشر
مذهبــی در این رابطه را برطرف کنیم .حتی قصد
داریم کار را تا جایی پیش ببریم که با سالمسازی
محیط ورزشــگاهها این اماکن بــه بهترین فضا
برای حضــور خانوادهها و بانوان تبدیل شــوند و
اگر قرار باشــد چندســاعتی افراد از اوقات فراغت
خــود لذت ببرنــد ،اولین گزینه پیــش رو ،اماکن
ورزشی باشد.
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شیراز ،میزبان جشنواره جهانی کارتون
«سهم من از مالیات»

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

احمد   رضا سهرابی

جشنواره بین المللی کارتون «سهم
من از مالیات» در شیراز برگزار می شود.
فاطمه حسینی دبیر جشنواره و مدیر
روابط عمومــی اداره کل امور مالیاتی
اســتان فــارس در این زمینــه گفت:
جشــنواره یاد شــده با هدف ترویج و
توسعه فرهنگ مالیات در جامعه ،تیرماه
امســال و همزمان بــا هفته «مالیات»
برگزار می شود.
او یادآور شد :جشــنواره «سهم من
از مالیات» ســال گذشته به شکل ملی
در کشــور برگزار گردید و امســال در
گســتره جهانی ،اداره کل امور مالیاتی
فــارس دبیرخانه این رویداد را بر عهده
خواهد شد.
مدیر روابط عمومــی اداره کل امور
مالیاتی استان فارس پیرامون فراخوان
جشــنواره بین المللی کارتون «ســهم
من از مالیات» گفت :کارتونیست های
ایــران و جهان می تواننــد آثار خود را
با موضوعــات مالیات و مردم ،فرهنگ
مالیــات ،مالیات و عدالــت ،مالیات و
اقتصــاد ،مالیــات و تولیــد ،مالیات و
کارآفرینی ،مالیات و شفافیت ،مالیات و
توسعه ،مالیات و شهر من ،فرار مالیاتی؛
کتاب فســا در آیینه مطبوعات نوشته حسن کهنسال از چند زاویه قابل بررسی
است-1 :حوزه ی تاریخ -2پهنه ی روزنامه نگاری -3شیوه ی تدوین
 -1نخســت بگویم که تاریخ در گســتره ی زندگی پیوند ناگسســتنی با سیال
حرکت زمان دارد و هر موردی با این حرکت و چگونگی رویدادها و شــکل گیری
و توســعه ی آن سنجیده و اندازه گیری می شود .رویدادهای فسا که نوعی تاریخ را
در این کتاب شکل می دهد با ارزش است که آیندگان می توانند از این منبع دست
اول در پژوهش ها و آگاهی ها بهره ببرند.
 -2کتاب به وسیله ی یک خبرنگار خودآموخته از چاپ شده های خبرهایی است
که در روزنامه ها و به  خصوص در روزنامه کهنسال کیهان که دست پخت فارسیان
است شکل گرفته و این دومین ارزش کتاب است.
 -3شــیوه ی تدوین آگاهانه انجام گرفته و کتاب به گونه ای تقسیم بندی شده
اســت که برای یافتن مطلبی خیلی راحت به مقصود خود دســت می یابند و این
ارزش سوم.
 -4باید اضافه کنم تصاویر چاپ شده نقش رسانه ای خود را در «سند و مدرک»
خبرها« ،موضوع تزیینی» و تکامل جریانی کتاب و رفع یکنواختی محتوا را برداشته
و مخاطب را با خود همراه می کند و من آرزو می کنم در هر آبادی ،روستا و شهری
یک یا چند نفر وجود داشته باشند که چون «حسن کهنسال» زندگی را بر پایداری
سرزمین خود بگذارد .این دیگر عشق می خواهد.
نویســنده می نویسد« :آشــنایی با جهانی که در آن زندگی می کنیم ،کشوری
که به آن تعلق داریم ،انســان ،شهر و روستایی که در آن سکونت گزیده ایم ،برای
همه ی ما الزم است که سر از الک خویش بیرون آورده و به محیط پیرامون خود
نظر افکنیم.
باید محیط زندگی خود را بشناســیم و با طبیعت آن و انسان هایی که در اطراف
ما زندگی می کنند رابطه دوســتانه و سازنده برقرار کنیم .در این صورت به انسان
وسعت دیدگاه بیشتری می دهد و فرهنگ انسان را نسبت به محیط زندگی خویش
افزایش می دهد».
اما این آشــنایی بازخورد مناســبی می خواهد تا به آنانکه مشــتاق شــناخت
جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و باورها و ســنن هســتند یاری رساند و
این کار ســهل و آسانی نیســت اما با این وجود هستند کســانی که عاشقانه در
این راه گام زده و به مقصود رســیده اند .از این جمله «حســن کهنســال» است.
آل ابراهیم در استهبان ،پیشــاهنگ در نی ریز ،آزما در داراب ،دکتر باقر وثوقی در
الر و گروهی دیگر که نامشان در ذهنم نیست.
درهای نمایشــگاه کتاب تهران بعد از دو سال وقفه به
خاطر شیوع ویروس کرونا به روی مردم باز شد.
به گزارش ایســنا ،سی و ســومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران به دلیل شیوع ویروس کرونا برای دو سال به
تعویق افتاد و باالخره دیروز ،چهارشــنبه  ۲۱اردیبهشتماه
آغاز به کار کرد.
درهــای این رویــداد فرهنگی در مصــای تهران بعد
از دو ســال بــه روی ناشــران و مخاطبان باز شــده و تا
 ۳۱اردیبهشــتماه از ســاعت  ۱۰صبح تا  ۸شب میزبان
عالقهمندان کتاب خواهد بود .مساله نگرانکننده در شروع
کار نمایشگاه این اســت که با وجود اینکه شیوع ویروس
کرونا  -هرچند با روند کاهشی  -همچنان در جریان است
اما بیشتر حاضران از ماسک استفاده نمیکنند.
البته امسال به دلیل شــرایط ویروس کرونا و همچنین
آنچه "تحقق عدالت فرهنگی و دسترســی به کتاب برای
همه در سراسر کشور" عنوان شده ،نمایشگاه مجازی کتاب
تهران در ســامانه  ketab.irبرگزار خواهد شد .مزیتی که
برای نمایشــگاه مجازی کتاب عنوان شــده این است که
ارائه خدمات  ۲۴ســاعته بوده و عالقهمندان در هر ساعتی
از شبانهروز که اراده کنند میتوانند کتابهای خود را با ۱۰
درصد تخفیف خریداری کنند و بــه صورت رایگان کتاب
خود را در هر منطقه شهری و روستایی تحویل بگیرند.
به گفته مســئوالن برگزاری نمایشــگاه ،امسال ۲۸۰۰

تأثیر مالیات در کاهش فقر و شــکاف
طبقاتی حداکثر تــا تاریخ  25خردادماه
به ایمیل
ارسال نمایند.
دبیــر جشــنواره بین المللی کارتون
«سهم من از مالیات» افزود :محدودیت
سنی برای شــرکت در جشنواره وجود
نــدارد و کارتونیســت ها می توانیــد
آثار رنگی یا ســیاه و ســفید خود را در
اندازه  A3به ایمیل دبیرخانه جشنواره
ارسال کنند.
حســینی خاطر نشــان کرد :داوری

فسا در آیینه مطبوعات
نوشته ی حسن کهنسال
انتشارات تخت جمشید
سیروس رومی
اما کتاب
تعداد صفحه ها  232و در قطع وزیری
دارای  12فصل اســت که در این کتاب از  6فصل آن اســتفاده شده و در جلد
دوم  6فصل دیگر خواهد آمد:
فصل  =1آشنایی با شهرستان فسا
فصل  =2مقاله های طنز اجتماعی

فصل =3اخبار دفاع مقدس
فصل  =4حرارت
فصل  =5وقایع انقالب
فصل  =6گزارش و مقاله های اجتماعی و اقتصادی
تعداد موضوع165 :

shiraztax2022@gmail.com

جشــنواره بــر عهــده گروهــی از
کارتونیســت های برجســته ایــران و
جهــان می باشــد و نتایج جشــنواره
 23تیرماه همزمــان با هفته «مالیات»
اعالم خواهد شد.
او افزود :بــه صاحبــان  5اثر برتر
جشــنواره ،جایزه ویــژه و لوح یادبود و
همچنین به کارتونیست های فینالیست
لوح تقدیر و به همه شــرکت کنندگان،
گواهی شرکت اهدا خواهد شد.
شایان ذکر است جشــنواره جهانی
کارتون مالیات به همت اداره کل امور
مالیاتی فارس برگزار می شود.

ایجاز و تنوع موضوع از ارزش های دیگر کتاب است که برای من هم که فسایی
نیســتم نیز خواندنی بود و چه نادانسته هایی به دانسته هایم اضافه شد و به ژرفای
شناخت فسا ورود کردم و چه مغبون شده بودم تا حال که این کتاب را ندیده بودم.
تیزبینی و عمق نگری همراه صداقت از خصلت های خبرنگاران است و نویسنده
ســعی کرده در این کار از چهره ی مردمی خود به کمال اســتفاده کند .برای مثال
شرح کوتاهی از پیرزنی است که در برج مخروبه ای در بیابان های فسا تنها زندگی
می کند .با «خبری که خواندنش ،ســواد نمی آورد ».یا «دیپلمه ای که می توانست
نجار شود ».و یا «نساء برای فسا دردسر شده است».
اهمیت نوشــته های اجتماعی در ایــن کتاب طنز گزنده ای اســت که بعد از
خوانــدن مطلــب درون خواننده را قلقلک می دهد و گاه برای رســاندن پیام خود
به حکایت ها ،افســانه ها و روایت های قدیمی ســر می زند مانند «داستان االغی
که وزیر اعظم شــد (صفحه  )100به این ترتیب کتاب همســو می شود با کتاب های
خواندنــی که همه نوع مطلب و مقاله و داســتان را می توانــی در آن پیدا کنی و
از خوانــدن آن لــذت وافری برده و لبخنــدی از روی رضایــت گل لب هایت را
شکوفا کند.
نویســنده کتاب «حسن کهنسال» زاده شده در بهار است که گریه اش در موج
زیبای پرندگان صبحگاهی پنهان می شــود .این گریه ی آغازین نوزاد در روستای
«دســتجه» واقع در  3کیلومتری شــهر تاریخی و مشهور فســا مفهوم آغاز یک
زندگــی اســت .او در دامن طبیعت رشــد می کند و خانواده که مایلند او باســواد
شــود در مدرســه ای واقع در  3کیلومتری روستای دســتجه برود .این پیاده روی
هر روزه روح حساس کودک را پاالیش داده و روزی  6کیلومتر طی کردن در باران
و آب و گرما و ســرما به او اعتماد به نفــس داده و تفکرات بین راهی از او مردی
مقاوم می سازد.
دبیرســتان را در فســا ادامه داده و به دانشسرای کشاورزی شیراز ورود می کند
و بعد معلم می شــود .در مدارس ابتدایی فســا از معلمی به مدیریت رســیده و از
برگزیدگان مدیران دبســتان های فســا می گردد .نوشــته های راحت و زیبا او را
به خبرنگاری می کشــاند و در روزنامه کیهان به عنوان خبرنگار پذیرفته شــده و
نمایندگی روزنامه را در اختیار او قرار داده و به خوبی از عهده کار برمی آید و برای
نشــریات فسا و شیراز مطلب می فرســتد و اینک در استمرار اهداف و پیمودن راه
فرهنگی خود اقدام به نوشتن کتاب کرده .حسن کهنسال امروز در سن  85سالگی
از حافظه ی خوبی بهره می برد و هنوز شــیرینی طنز در کالمش پیداست .باشد تا
به زودی جلد دوم کتاب را بخوانیم.

درهای نمایشگاه کتاب تهران به روی مردم باز شد
ناشــر برای شرکت در این رویداد فرهنگی ثبتنام کردهاند
که  ۱۷۰۰ناشــر داخلی و  ۱۷۰ناشــر خارجی به صورت
حضــوری در مصلی مســتقر خواهند بود و  ۱۱۰۰ناشــر
دیگر هم ترجیح دادهاند صرفا به صورت مجازی شــرکت
کنند .به گفته مســئوالن اولین ســالی است که ناشران در
سازه موقت نیســتند و همه در فضای مسقف با متراژ ۹۰
هزارمتر مربع جانمایی شدهاند .همچنین با توجه به شرایط
بهداشــتی میزان متراژ مفید کمتری به ناشران اختصاص
یافته است .امسال تعداد عنوان کتابهایی که در نمایشگاه
عرضه خواهد شــد ،اعالم نشده است .البته هنوز مشخص
نیست از تعداد ناشران اعالمشده چه تعداد در مصلی مستقر
شده باشند.
بالتکلیفی در آستانه آغاز نمایشگاه کتاب
اما بــا توجه به بــازه زمانی کوتاهمــدت برنامهریزی
بــرای برگزاری نمایشــگاه و تحویل غرفههــا از روز ۱۸
اردیبهشتماه ،دور از ذهن نبود که ناشران تا ساعاتی مانده
به آغاز کار نمایشگاه مشغول غرفهآرایی و چیدن کتابهای
خود باشند .این اتفاق هرســاله میافتاد که تعداد اندکی از
ناشران خود را به روز اول نمایشگاه نرسانند ،اما امسال این
موضوع پررنگتر اســت و به نظر میرســد تعداد بسیاری

از ناشــران خود را به روز اول نمایشگاه نرسانند زیرا تعداد
غرفههای بالتکلیف در روز اول زیاد است و باید ببینیم در
روزهای آینده وضعیت این غرفهها چه خواهد شــد؛ آیا به
ناشران دیگری واگذار میشوند یا خیر؟
موضــوع دیگری کــه وجــود دارد هنــوز کارتهای
شناســایی غرفــهداران صــادر نشــده اســت .همچنین
دســتگاههای کارتخوان ناشــران هنوز کامل نشده است.
البته در ســالهای قبل هم در ساعتهای اولیه نمایشگاه
دستگاههای کارتخوان ناشران اختالل داشت و هنوز آماده
نبود.
مســئله دیگر اینکه هنوز کارت پارکینگ ناشران هم
آماده نیست و مشــخص نیست آیا پارکینگ به غرفهداران
تعلق میگیرد یا نه؟ البته این موضوع درباره خبرنگاران هم
صدق میکند.
کشــور قطــر ،میزبان جــام جهانی فوتبال بــه عنوان
مهمانویژه نمایشگاه کتاب تهران معرفی شده است.
سی وســومین دوره نمایشگاه کتاب تهران غایبانی نیز
دارد که برخی اعالم کردهاند برای حمایت از کتابفروشان در
این دوره شرکت نمیکنند و برخی هم به جانمایی ناشران
ض داشتند؛ پلتفرمها و ناشران کتابهای الکترونیک
اعترا 

و صوتی در پی اعتراض به جانمایی در بیانیهای از انصراف
خود برای حضور در نمایشگاه خبر دادند.
دو ایســتگاه مصالی امام خمینی (ره) و ایستگاه شهید
بهشــتی در خطوط یک و ســه نزدیکترین ایستگاهها به
محل برگزاری نمایشــگاه هســتند که با توجه به ترافیک
ســطح شهر استفاده از مترو ســریعترین و مقرونبهصرفه
ترین وســیله برای رسیدن به نمایشــگاه بینالمللی کتاب
اســت که به گفته مسئوالن مترو تهران برای جلوگیری از
ازدحام مسافر اعزام قطارهای فوقالعاده بهصورت مستقل از
ایستگاه مصالی امام خمینی (ره) و ایستگاه شهید بهشتی
برای افزایش رفاه حال شهروندان در نظر گرفته شده است.
طبق برنامهریزی انجامشــده در روزهای پنجشنبه و جمعه
که میزان بازدید از نمایشــگاه افزایش مییابد ،با افزایش
تعداد حرکت قطارها در خط یک مترو تهران ،فاصله حرکت
 ۵دقیقه تا پایان ساعت کار نمایشگاه اجرا خواهد شد.

یک سینمادار مطرح کرد؛

حاشیهها هم به داد «المینور» نرسید

یکی از ســینماداران با اشاره به وضعیت نامناسب استقبال از
فیلم ســینمایی «المینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی ،از
تعجب مخاطبان بابت کیفیت پایین این فیلم سینمایی گفت.
حســن فیضی مدیر سینما «اســتقالل» تهران در گفتگو با
خبرنگار مهر درباره شــرایط استقبال از فیلمهای در حال اکران
بهویژه پس از افزوده شــدن سه فیلم اکران عید فطر به چرخه
اکران ،گفت :واقعیت این است که فروش فیلمها در حال حاضر
برای هیچ ســینمایی راضیکننده نیســت چرا که متأسفانه از
فیلمها استقبالی نمیشود.
وی افزود :با اضافه شدن ســه فیلم اکران عید فطر ،اندکی
شرایط بهتر شده اما همچنان سینماهایی که فیلم کمدی روی
پرده دارند ،شرایط خوبی را تجربه میکنند .مشخص ًا سینماهایی
کــه در حال حاضر فیلــم «انفرادی» را در حــال اکران دارند،
شرایط خوبی را هم از نظر فروش تجربه میکنند.
فیضی درباره فیلمهای در حال اکران در سینما «استقالل»
هــم گفت :در ترکیــب فیلمهایی کــه ما روی پــرده داریم،
«موقعیت مهدی» تاکنون فروش بهتری داشته است .به تازگی
هــم دو فیلم «مغــز اســتخوان» و «المینــور» را روانه پرده
کردهایم .متأســفانه استقبال از «المینور» بسیار ضعیف است و
«مغز استخوان» هم شرایط مشابهی دارد ،به نسبت این دو فیلم
«موقعیت مهدی» همچنان فروش بهتری دارد.
این ســینمادار با اشاره به عدم استقبال از «المینور» به رغم
تمام حاشیههای بهوجود آمده برای این فیلم تأکید کرد :باالخره
مــردم خود فیلم را میبینند و از طریق شــبکههای مجازی در
جریــان نظرات قرار میگیرند ،در حال حاضر مخاطبانی هم که
برای تماشای این فیلم به ســینما میآیند هم ناراضی سالن را
تــرک میکنند و میگویند انتظار نداشــتیم داریوش مهرجویی
چنین فیلمی بســازد! مخاطبان این فیلم بسیار اندک هستند و
همانها هم ناراضی از سینما بیرون میروند.
فیضی در ادامه درباره اینکه اکران چه فیلمهایی در شــرایط
فعلی میتواند منجر به استقبال مخاطبان شود هم توضیح داد:
معمو ًال مخاطبان در شــرایط فعلی به دنبــال فیلمهای طنز و
کمدی هســتند .حتی وقتی از ما سراغ میگیرند میپرسند فیلم
«خندهدار» چه دارید!؟ ذائقه مردم در حال حاضر به این ســمت
رفته اســت .میگویند نمیخواهیم در سینما درس یاد بگیریم و
فقط میخواهیم بخندیم و با خانواده تفریح کنیم.
این سینمادار درباره تأثیر افزایش  ۵۰درصدی بلیت سینماها
در افت اســتقبال مخاطبان از فیلمها هم گفت :در حال حاضر
همه چیز گران شده است و اینگونه نیست که تنها بلیت سینما
گران شده باشــد .اگر فقط بلیت گران شده بود ،شاید مردم به
آن معترض میشــدند اما در حال حاضر و به نسبت قیمتهای
دیگر و چیزهایی که هر روز گرانتر میشود ،قیمت بلیت سینما
چندان هم گران نیســت .فکر نمیکنم افزایش قیمت تأثیری
بر شرایط استقبال مخاطبان از فیلمها داشته باشد و بیشتر همان
کیفیت فیلمهاست که تعیینکننده است.

در بخشی رایگان برای عموم مردم؛

کن از «پدرخوانده» و «ای تی» یاد میکند

جشــنواره فیلم کن برنامه فیلمهایی را که در بخش جدید
ترکیبی خود به نمایش در میآیند ،اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی ،جشــنواره فیلم
کن در بخش ســینمای ساحلی (ســینما دوال پالژ) که از سال
پیش راهاندازی شــده به مناسبت پنجاهمین سال ساخته شدن
«پدرخوانده» و چهلمین سال ساخته شدن «ایتی» این  ۲فیلم
را به نمایش درمیآورد.
ایــن بخش جانبی جشــنواره فیلم کن کــه ترکیبی از آثار
کالسیک ترمیم شده ،فیلمهای کالت و اولین نمایش فیلمهای
جدید اســت ،بــه روی همه مخاطبان باز اســت و هر شــب
به صورت رایگان در ساحل کن فیلمها را روی پرده میبرد.
«مدرســه مــا را نجات دهیــد» یک کمــدی اجتماعی به
کارگردانی کارین می و حکیم زوهانی اولین نمایش جهانی خود
را در همین بخش خواهد داشت .در زمان اکران فیلم ،سازندگان
و بازیگران فیلم نیز حضور خواهند داشت.
«این اسپینال تپ است» کمدی کالسیکی از دهه  ۱۹۸۰به
کارگردانی راب راینر نیز در همین بخش نمایش داده میشــود.
این فیلم در ژانر شبهمســتند و کمدی که ســال  ۱۹۸۴اکران
شــد درباره مارتین دیبرگی فیلمساز است که در حال ساخت
مستندی درباره یک گروه راک انگلیسی به نام «اسپنیال تب»
اســت .مارتی آنها را در تور کنسرتشان در آمریکا برای تبلیغ
آلبوم جدیدشان دنبال میکند.
فیلم کالســیک فرانسوی «یک میمون در زمستان» ساخته
هانــری ورنوی با بــازی ژان پل بلموندوی فقیــد نیز از دیگر
فیلم  های این بخش خواهد بود.
اولین فیلم باز لورمن که امسال با «الویس» در بخش خارج
از رقابت حضور دارد ،با عنوان «رقص در تاالر» که یک کمدی
رمانتیک شــیک است و اولین بار در سال  ۱۹۹۲اکران شد هم
در این بخش نمایش داده میشــود« .فانفان تولیپ» ســاخته
کریســتین ژاک کارگردان فقید فرانســوی محصول  ۱۹۵۲که
اولین بار در بخش رقابتی جشنواره دیده شد نیز در همین بخش
به نمایش در میآید.
ابن بخش جانبی «آخرین نمایش فیلم» ساخته پیتر باگدانوویچ
در سال  ۱۹۷۱را که داســتان  ۲دوست را در مناطق روستایی
آمریکایی دنبال و زندگی ســخت آنها را در ســفرهای جادهای
تصویر میکنــد نیز نمایش میدهد .باگدانوویچ  ۶ژانویه ۲۰۲۲
درگذشــت و با نمایش این فیلم کن یاد وی را گرامی میدارد.
هفتاد و پنجمین دوره جشــنواره فیلم کن از  ۱۷تا  ۲۸ماه می
برگزار میشود.

