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رهبـر انقلاب اسلامی گفتند :سیاسـت دولـت جمهـوری اسلامی ایران ،گسـترش روابط با کشـورهای همسـایه
کاملا درسـت اسـت .حضـرت آیتاللـه خامنـهای رهبـر انقلاب اسلامی پیش از ظهـر
اسـت و ایـن ،سیاسـتی
ً
دیـروز در دیـدار سـردار بـردی محمـداف رئیسجمهـور ترکمنسـتان و هیـأت همـراه ،گسـترش و تعمیـق هـر چـه
2
کاملا بـه نفـع هـر دو کشـور دانسـتند و گفتنـد ...
بیشـتر روابـط را
ً
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نخبگان را در گیر و
دارهای قوانین سخت و
عدم حمایت های واقعی
از دست خواهیم داد

در حوزه اداری کشور «شایسته»عمل نمیکنیم
دادستان کل کشور گفت :واقعیت تلخ این است که ما در حوزه اداری کشور و دوایر دولتی آنگونه که شایسته و بایسته است به وظایف
خود عمل نمی کنیم .حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاحیه نشست کمیته صیانت از حقوق مردم که ظهر
دیروز در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد ،گفت :در قرآن کریم نزدیک به  ۳۰۰بار واژه حق به کار برده شده است .ما در مکتب غنی

و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب والیت امامان معصوم (ع) راجع به حق و حقوق مطالب زیادی داریم .وی ادامه داد :در
نظام جمهوری اسالمی ایران نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده است .در قانون اساسی ،سیاست های راهبردی و قوانین مختلف،
موضوع حقوق مردم و حقوق بشر امری مهم و قابل توجه است .ما وظیفه داریم که در دستگاه قضایی و ...
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

شاهد نقش آفرینی
جوانان فارس در
عرصههای ورزشی
هستیم
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محمد بنا به تیم ملی
بازگشت
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 19فیلم ،آغازگر
دهمین جشنواره
فیلم کوتاه شیراز شدند
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سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:

بایدن پیامی به ایران نفرستاده است

رئیس جمهور در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان؛

همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر از اولویتهای
سیاست خارجی ایران است
رئیـس جمهـور همـکاری بـا کشـورهای حـوزه دریای
خـزر را از اولویتهای سیاسـت خارجی ایران دانسـت
و اظهـار داشـت :تلاش خواهیـم کـرد گسـترش
همکاریهـای دوجانبـه تهـران و عشـقآباد زمینهای
بـرای ارتقـای سـطح همکاریهـای منطقـهای و
بینالمللـی دو کشـور باشـد.

اجـرای مفـاد این اسـناد ،دو کشـور را به اهـداف خود
میرسـاند.
رئیسـی پیشـنهاد کـرد کمیتـهای بـه ریاسـت روسـای
کمیسـیون مشـترک دو کشـور بـرای پیگیـری
تصمیمات این سـفر تشـکیل شـده و نتایج کار خود را
بـه طـور منظـم گـزارش کنـد.

بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،آیتاللـه سـید ابراهیم
رئیسـی پیـش از ظهـر دیـروز در دیـدار «سـردار بردی
محمـداف» رئیـس جمهـور ترکمنسـتان گفـت:
امیـدوارم ایـن گونـه سـفرها در راسـتای گسـترش
روابـط دو کشـور دوسـت ،بـرادر و همسـایه تـداوم
داشـته باشـد.
رئیـس جمهـور بـا آرزوی موفقیـت بـرای بـردی
محمـداف در اجـرای برنامـه توسـعه سیسـاله
ترکمنسـتان افزود :مبانی حقوقی توسـعه و گسـترش
روابـط بـا امضـای ده هـا سـند حاصـل شـده کـه

رئیـس جمهـور تصمیم دو کشـور بـرای توسـعه روابط
سیاسـی ،اقتصـادی ،تجـاری و فرهنگـی و گسـترش
تعاملات در حوزههـای انرژی ،گردشـگری ،ترانزیت
و حمـل و نقـل را جدی توصیف کرد و اظهار داشـت:
اراده جمهـوری اسلامی ایران بـر افزایـش تعاملات
و همکاریهـای بـا ترکمنسـتان در تمامی سـطوح
است.
رئیسـی همـکاری بـا کشـورهای حـوزه دریـای خـزر
را از اولویتهـای سیاسـت خارجـی جمهـوری
اسلامی ایران دانسـت و بـا اسـتقبال از برگـزاری

اجلاس کشـورهای سـاحلی خـزر بـه میزبانـی
ترکمنسـتان تصریـح کـرد :تلاش خواهیـم کـرد
گسـترش همکاریهـای دوجانبـه تهران و عشـقآباد
زمینـهای بـرای ارتقـای سـطح همکاریهـای
منطقـهای و بینالمللـی دو کشـور باشـد.
رئیـس جمهـور در ادامـه خاطرنشـان کـرد :دو کشـور
بـر ایـن نکتـه اتفاقنظـر دارنـد کـه در افغانسـتان باید
دولتـی فراگیـر تشـکیل شـود کـه همـه گروههـای
سیاسـی و اقـوام را نمایندگـی کنـد.
رئیسـی همچنین گفت :مشـکالت و مسـایل منطقه
بایـد در منطقـه حـل و فصل شـود و حضـور بیگانه در
منطقـه نـه تنهـا امنیتسـاز نیسـت بلکـه مشکلسـاز
اسـت.انرژی و حمـل و نقـل از بخشهـای مهـم و
اسـتراتژیک روابـط تهـران و عشـقآباد اسـت
«سـردار بـردی محمـداف» رئیـس جمهـور
ترکمنسـتان نیـز در ایـن گفـت :بخـش انـرژی و
حمـل و نقـل از جملـه بخشهای مهم و اسـتراتژیک
روابط دو کشـور اسـت و تالش خواهیم کرد در مسـیر
گسـترش تعاملات دوجانبـه از ظرفیت ایـن بخشها
به شـکل موثری بهـره بگیریم.
بـردی محمـداف همچنین گسـترش روابـط فرهنگی
را بسـتر تقویـت پیونـد میان دو ملت دانسـت و افزود:
یقیـن دارم اسـنادی که امروز میان مقامات دو کشـور
بـه امضـا میرسـند ،باعـث توسـعه و تحکیـم هـر چه
بیشـتر روابط و مناسـبات بین دو کشـور خواهند شـد.
رئیـس جمهـور ترکمنسـتان تصریـح کـرد :خواهـان
ایـن هسـتیم کـه افغانسـتان بـه یـک دولـت شـکوفا
تبدیـل شـود کـه در پروژههـای مهـم بینالمللـی و
منطقـهای مشـارکت داشـته باشـد.

هشدار زرد باد شدید در پایتخت
مدیـر کل مدیریت بحران اسـتانداری تهـران از صدور
هشـدار زرد باد شـدید در پایتخت خبر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،حامـد یـزدی مهـر
دربـاره صـدور هشـدار زرد هواشناسـی اظهارکـرد:
طبـق گـزارش هواشناسـی بـرای فـردا پنجشـنبه ۲۶
خردادمـاه وزش بـاد شـدید و گـرد و خاک پیـش بینی
شـده اسـت.
یـزدی مهـر بـا اشـاره بـه پیـش بینـی وزش باد شـدید
در مناطـق مسـتعد خیـزش گـرد و خـاک بـه ویـژه در
نیمـه جنوبـی و غربـی اسـتان تهـران بیـان کـرد :در
ایـن خصـوص بـه شـهروندان توصیـه میشـود از

اسـتحکام سـازههای موقـت اطمینـان کامـل حاصل
کنند .
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری تهـران نسـبت
بـه عـدم پـارک خـودرو در کنـار سـازههای موقـت
و سـاختمانهای نیمـه تمـام نیـز هشـدار داد و

عنـوان کـرد :عـدم تـردد در فضـای بـاز بـرای افـراد
آسـیب پذیـر و احتیـاط در تـردد بـه خصـوص در
جادههـای بیابانـی نیـز توصیـه میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه در زمـان صـدور هشـدار زرد بایـد
نسـبت بـه شکسـتن درختـان فرسـوده حساسـیت
بیشـتری داشـته باشـیم ،گفـت :بـه همـه کارفرمایان
و مالـکان سـاختمانهای نیمـهکاره توصیـه میشـود
در خصـوص جلوگیـری از سـقوط اشـیا توجـه الزم را
داشـته باشـند و همچنیـن نسـبت بـه احتمال آسـیب
بـه سـازههای موقت تمهیـدات الزم را انجـام دهند تا
شـاهد حادثـه ناگـواری در ایـن زمینـه نباشـیم.
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دختربچهای که دوربین را اسلحه دید و تسلیم شد
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رئیسی :اجرای مصوبات استانی مردم را امیدوار میکند
رئیـس جمهور اجـرای مصوبات سـفرهای اسـتانی را جزء
اولویتهـای جـدی دولـت خوانـد و بـر ضـرورت پیگیـری
جـدی ایـن مسـاله از سـوی دسـتگاههای ذیربـط تاکیـد
کرد.
بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم
رئیسـی در جلسـه دیـروز هیـأت دولـت کـه سـاعت هفـت
صبـح آغـاز شـد ،بـا قدردانـی از سـفرهای معـاون اجرایـی
خـود بـه اسـتانها بـرای پیگیـری اجـرای مصوبـات
سـفرهای اسـتانی دولـت مردمـی ،افـزود :اگـر مصوبـات
سـفرها اجرایـی نشـود ،علاوه بر اینکه سـفرهای اسـتانی
بیهـوده میشـود ،مـردم هم بدبیـن میشـوند در حالی که
تلاش مـا بایـد بر ایـن باشـد کـه امید مـردم تقویت شـود.
رئیسـی از دسـتگاههای اجرایـی خواسـت در راسـتای
امیدآفرینـی اخبـار اقدامـات و تالشهـای خـود را اعلام
کننـد و اظهـار داشـت :یکـی از خبرهـای امیدآفریـن این
روزها ،اقدامی اسـت که وزارت بهداشـت در تحت پوشـش
بیمـه سلامت قـرار دادن بیـش از پنـج میلیون نفـر انجام
داده اسـت.
رئیـس جمهـور افـزود :خبـر خوب دیگـر اقدامی اسـت که
در راسـتای کمـک بـه خانوادههـای نابـارور انجـام شـده
و هـر دوی ایـن اقدامـات از مطالبـات جـدی مـردم و در
چارچـوب وعدههـای انتخاباتـی دولـت بـوده اسـت.
رئیسـی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه

فرارسـیدن سـالروز تشـکیل جهادسـازندگی خاطرنشـان
کـرد :تشـکیل جهادسـازندگی یکـی از بـرکات مبـارک
اقدامـات امـام (ره) در کنـار تشـکیل سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی به عنـوان دو نهاد ارزشـمند و پرثمر برای
انقلاب اسـت کـه هـم در دفـاع مقـدس و هـم در دوران
سـازندگی از بـرکات آنهـا برخـوردار شـدیم.
رئیـس جمهـور گفـت :در مقطعـی تصـور شـد اگـر
جهادسـازندگی در وزارت کشـاورزی ادغام شـود ،منجر به
افزایـش کارآمـدی در هـر دو بخـش شـود امـا بـا گذشـت
زمـان وضعیـت متفاوتی به وجـود آمد .اگر چه بسـیاری از
دغدغهمنـدان در قالـب گروههـای جهـادی و دانشـجویی
دنبـال کار جهـادی بودنـد ،امـا وظیفـه حمایتـی ،هدایتی
و نظارتـی کار کـه قبلا در وزارت جهادسـازندگی متمرکـز
بـود ،عملا مغفـول مانـد.
رئیسـی افزود :در وزارت جهادکشـاورزی بخش کشـاورزی
بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفـت و بخـش جهـادی در
سـایه ایـن بخـش مانـد .نظیـر ایـن اتفـاق در وزارت
ورزش و جوانـان و سـازمان برنامـه و بودجـه هـم افتـاد
کـه بخشهـای جوانـان و برنامـه کمتـر مـورد توجـه قـرار
گرفـت.
رئیـس جمهـور سـازمان برنامـه و بودجـه را مغـز متفکـر
دولـت دانسـت و اظهـار داشـت :ایـن سـازمان همـواره
بایـد تمـام اجـزا ،جـوارح و جوانـب دولـت را رصـد کنـد و

بـه موقـع برنامـه ارائـه دهـد ،هشـدار دهـد و عمـل کنـد.
بخـش برنامهریـزی ایـن سـازمان بایـد در کنـار بخـش
بودجـه بـه خوبـی فعـال شـود .در وزارت ورزش و جوانـان
نیـز ،بخـش جوانـان بایـد مـورد توجه شایسـته قـرار گیرد و
فعالتـر شود.رئیسـی با تاکیـد بر اهمیت برخـورداری همه
کارگـزاران دولتـی از روحیـه جهادی تصریح کـرد :با توجه
بـه ماموریتهـا و مسـئولیتهای وزارت جهادکشـاورزی،
بخـش جهـادی آن در اجـرای برنامههـا و طرحهایی مثل
اصلاح اقتصـادی بسـیار میتوانـد موثر و گرهگشـا باشـد.
در آغـاز ایـن جلسـه رئیـس جمهـور بـا قدردانـی از
خدمـات و تالشهـای عبدالملکـی در وزارت تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعـی و آرزوی موفقیـت بـرای زاهدیوفـا
گفـت :زاهدیوفـا از ابتـدای کار دولـت مخلصانـه و
بینـام و نشـان بـا دولـت همـکاری داشـته و کمـک
کردهاند.
رئیسـی همچنیـن از سـرعت عمـل نیـروی انتظامـی در
شناسـایی و دسـتگیری سـارقان بانـک ملـی قدردانی کرد
و گفـت :اینگونـه نقشآفرینـی سـریع و قاطعانـه عزیـزان
نیـروی انتظامـی ،علاوه بـر ارتقـای احسـاس امنیـت
در جامعـه ،در صیانـت از آرامـش ذهنـی مـردم و ارتقـای
سـرمایه اجتماعـی در کشـور نیـز تاثیـر بسـزایی دارد و از
ایـن جهـت الزم اسـت از این واکنش سـریع ،مسـئوالنه و
بـه موقـع تشـکر کنم.

کمالوندی  :گروسی مراقب باشد
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمی ایـران در پاسـخ بـه ایسـنا گفـت :بـه مدیـرکل
آژانـس دوسـتانه توصیـه میکنـم از اظهـارات رسـانهای غیرحرفـهای و بـا رنـگ و
بـوی سیاسـی فاصلـه بگیـرد.
بهـروز کمالونـدی در گفتوگـو بـا ایسـنا خاطرنشـان کـرد :روشـن اسـت چنانچـه
مطالبـی فنـی مطرح باشـد ،بایـد به صـورت حرفـهای در چارچوب وظایـف آژانس
مطـرح شـده و از مسـیر خـود ،از طریـق مجـاری و سـاز و کارهـای معمـول آژانس
مـورد پیگیـری قـرار گیـرد .بدیهـی اسـت کـه عرصـه ایـن گونـه تعاملات رسـانه
نیست .
وی ادامـه داد :انتظـار مـیرود مدیـرکل آژانـس بـه عنـوان مسـوول یـک نهـاد
بینالمللـی حقوقـی از اظهـارات و موضعگیریهـای سیاسـی فاصلـه گرفتـه و
مراقـب باشـد بـا اظهـارات خـود موجـب پیچیـده شـدن روابـط اعضـای آژانـس بـا
هـم نشـود.
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمی گفـت :تردیـدی نیسـت کـه برخـی اظهـارات
غیرسـازنده و موضعگیریهـای سیاسـی پیچیدهتـر شـدن شـرایط را بـه دنبـال
خواهـد داشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،رافائـل گروسـی مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی اخیرا
در چنـد گفتوگـو بـا رسـانههای غربـی بـه موضعگیریهـای سیاسـی دربـاره
مذاکـرات برجامی پرداختـه اسـت کـه تعجـب افـکار عمومی بـه ویـژه در ایـران را
در پـی داشـت .ایـن اظهـارات مدیـرکل آژانـس بعـد از سـفرش بـه سـرزمین های
اشـغالی بـروز و ظهـور بیشـتری داشـته اسـت.
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سرمقاله

محمد       عسلی

آسیب های امنیت ذهنی
مـادر خـدا بیامرزم می گفـت« :مشـکالت خودم کم
اسـت برای اوشـین هـم باید گریـه کنم».
ایـن سـخن گـر چـه سـاده و بی پیرایـه بیان شـد
امـا مـرا بـه فکـر انداخـت کـه راسـتی چه بر سـر
مـا آمده اسـت کـه شـبانه روز از چهـار طـرف دنیا
بمبـاران اطالعاتـی می شـویم .اطالعـات راسـت
و دروغ کـه بـرای همـه کـس تشـخیص درسـتی
آن معلـوم نمی شـود .قریـب بـه  200شـبکه
فارسـی زبان رادیـو تلویزیونـی شـبانه روز در حـال
تخریـب اذهـان عمومی اند که بعضی ها پـا را فراتر
گذاشـته مـردم را کج فهم ،کج اندیـش ،مرتجع و...
خطـاب می کننـد گویـی همـه دانایـان و عاقالن در
خـارج از کشـور نشسـته و بقیـه مـردم ایـران در
داخـل نفهـم و ناداننـد.
از ایـن موضـوع کـه بگذریم مشـکل کنونـی جوامع
بشـری که همه ملت هـا در آن کم و بیـش گرفتارند
ناامنـی ذهنـی ناشـی از وقایـع و رویدادهـای تلخ و
مأیـوس کننده ای انـد کـه شـبانه روز آینه های دقی
مقابلشـان است.
بسـیاری در فضاهـای مجـازی مـدام رویکـرد بـه
گذشـته دارنـد و اعلام می کننـد شـاد بودیـم،
خـوش بودیـم ،چنیـن بـود و چنـان .غافـل از آنکه
قبـل از انقلاب ایـن همـه اسـباب و وسـائل و
تجهیـزات آزاردهنـده مانند شـبکه های ماهواره ای،
گوشـی تلفـن همـراه ،اینترنـت و ایـن همـه حجم
اعتراضـات و مطالبه گـری مـردم را مأیـوس و
سـرگردان نمی کرد هرچند سـوژه های مـورد نقد و
مطالبه گری الی ماشـاءا ...بـود .بی خیالی ،بی خبری
و بی توجهـی همیشـه آرامش بیشـتری در پی دارد.
فقـر و نـاداری گرچـه امنیـت را در ابعـاد روحـی
و روانـی و حتـی جسمی خدشـه دار می کنـد امـا
تحریک پذیـری مـدام از طریـق بمبـاران اطالعاتی
و نمایـش لحظـه بـه لحظـه بدبختی هـا ،وقایـع
تأسـف آور ،مسـایل سیاسـی و مطالبه گری ها بیش
از هـر زمـان دیگری امنیـت ذهنی و روانـی مردم را
مـورد هجمـه و چالش قـرار می دهند کـه حاصل آن
بدخلقی ،خشـونت ،یـأس و ناامیدی به آینـده ،فرار
از قانونگرایـی و نهایتـاً هـرج و مـرج و آنارشیسـم
اخالقی اسـت.
مسـلماً کسـانی کـه تـا نیمه هـای شـب و بـل تـا
سـاعاتی از بامـداد مقابل تلویزیون می نشـینند و به
شـبکه های مخالـف و دشـمن ایـران ماننـد BBC،
 ،VOAمـن و تـو و اینترنشـنال بـه عنـوان نمونـه
گـوش می دهنـد ،بالشـک حجم وسـیعی از فشـار
روانـی را بـر مغـز و اعصـاب خـود وارد می کننـد و
مـدام از خود سـؤال می کنند کی راسـت می گوید و
کـی دروغ .متأسـفانه بعضی مدیریت هـای ناکارآمد
داخلـی هـم کـه حادثه سـازند و بهانـه بـه دسـت
دشـمنان می دهنـد بـر ایـن فشـارها می افزاینـد
بـه گونـه ای کـه بسـیاری بـه گوش کـردن اخبـار
خارجـی معتاد شـده اند و ایـن اعتیاد آب را سـراب
و سـراب را آب نشـان می دهـد و بـر فشـارهای
عصبـی می افزایـد .هرچند بعضی از اخبار را رسـانه
ملـی منتشـر نمی کنـد و بعضی هـا عـادت کرده اند
اینگونـه اخبـار را از شـبکه های خارجـی ببیننـد.
اگـر در گذشـته قبـل از انقلاب بی خیالـی و دم
غنیمـت دانسـتن و دور بـودن از وقایـع سیاسـی
و اقتصـادی و دل خوشـی بـه سـینمای هالیوودی
و خواننـدگان کابـاره ای عـادت شـده بـود امـروز
ترکـش هـر انفجـاری در هـر نقطـه دنیـا روان
آدم هـا را نشـانه مـی رود و زندگی ماشـینی توأم با
هیجانـات بی پایان همـه را مطالبه گر و جسـتجوگر
می کنـد هرچنـد بسـیاری از ایـن ابراز احساسـات
و مطالبه گری هـا راه بـه جائـی نمی برنـد جـز آنکه
آدمـی را از لـذت زنده بـودن محـروم می کنند حتی
بـه هنـگام صـرف غـذا در خانـه یـا اتومبیـل و یـا
رسـتوران مـدام صداهـای آزاردهنـده و نامطلوب از
گوشـه و کنـار به گـوش می رسـند.
آرامـش و امنیـت دو مقولـه ای هسـتند که انسـانها
بـرای سـالم زندگـی کـردن بـه آنهـا محتاجنـد،
چـه بخواهنـد و چـه نخواهنـد .طبیعی اسـت وقتی
کارخانـه یا خانـه ای آتش می گیرد و یـا صحنه های
خونیـن تصـادف قطـار و اتوبـوس و اتومبیـل بـه
نمایـش گذاشـته می شـوند و یا جنگـی رخ می دهد
که سـرزمین سـوخته با کشـتار بی رحمانه آدم ها را
به جـای می گذارد همه انسـان ها عصبـی و ناراحت
می شـوند امـا بدتـر از آن دشـمنان اجیـر شـده در
رسـانه های خارجی انـد کـه مـدام بـر سـر مـردم
ایـران پتـک ناامیـدی و یـأس می کوبنـد و اعصاب
آنهـا را تحریـک می کننـد کـه برخیزیـد کـه چنین
شـده و چنان.
و بعضی هـا ایـن شـنیدنی ها را انعـکاس آگاهی هـا
می داننـد ،غافـل از آنکـه همـه گفته هـای زهرآلـود
آگاهـی نیسـت بلکـه سـدی می شـوند مقابـل
آگاهی ها.
مشـکل جامعـه کنونـی مـا ایـن اسـت کـه مـرغ
همسـایه را غـاز می داننـد و ایـن تصـور غلـط در
بسـیاری از اذهـان ،نهادینه شـده کـه دوای درد ما
در خـارج اسـت بی انصافـی اسـت کـه از محتوای
یـک لیـوان آب ،نیمـه پـر را نمی بینیـم و نیمه خالی
را مـدام بـه رخ می کشـیم.
در سـال  57کـه دانشـجوی دانشـکده حقـوق
دانشـگاه تهـران بـودم و در ایـن دانشـگاه نقطـه
مرکـزی اعتراضـات دانشـجویی شـکل گرفتـه بود
و از هـر گـروه و دسـته و جمعیتـی صـدای مخالـف
شـنیده می شـد جمـع گفته هـا و شـنیده ها بـه این
خواسـته ختم می شـد که شـاه بـرود و یا نباشـد و
در پاسـخ اینکـه بعد از شـاه چه شـود همـه بر این
گفتـه اصرار داشـتند که شـاه بـرود هر کـس بیاید
بهتر اسـت!
اد امه د  ر ستون روبرو
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رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهوری ترکمنستان و هیأت همراه:

سیاست دولت ایران ،گسترش روابط با کشورهای همسایه است
رهبـر انقلاب اسلامی گفتند :سیاسـت دولـت
جمهـوری اسلامی ایران ،گسـترش روابـط بـا
ً
کشـورهای همسـایه اسـت و این ،سیاسـتی کامال
درسـت اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،حضـرت آیتاللـه خامنـهای
رهبـر انقلاب اسلامی پیش از ظهـر دیـروز در
دیـدار سـردار بـردی محمـداف رئیسجمهـور
ترکمنسـتان و هیـأت همـراه ،گسـترش و تعمیـق
ً
هـر چه بیشـتر روابـط را کامال به نفع هر دو کشـور
دانسـتند و گفتنـد :سیاسـت دولـت جمهـوری
اسلامی ایران ،گسـترش روابـط بـا کشـورهای
ً
همسـایه اسـت و ایـن ،سیاسـتی کاملا درسـت
اسـت.
ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکـه الزمـه عبـور از موانـع
منـوط بـه عـزم و اراده جـدی دو کشـور بـرای
گسـترش روابـط اسـت ،افزودنـد :البتـه روابـط
دوسـتانه میـان ایـران و ترکمنسـتان مخالفینی در

سـطح منطقـه و بینالملـل دارد ولـی باید بـر موانع
فائـق آمـد.

رهبـر انقلاب اسلامی تأکید کردنـد :بایـد
کمیسـیون همکاریهـای مشـترک میـان دو

کشـور بهصـورت جـدی فعـال باشـد و بـا پیگیـری
مسـتمر ،توافقهـا بـه سـرانجام برسـند.
در ایـن دیـدار کـه آقـای رئیسـی رئیسجمهـور
کشـورمان نیـز حضور داشـت ،آقای سـردار بردی
محمـداف رئیسجمهـور ترکمنسـتان گفـت:
اولویـت دولـت ترکمنسـتان گسـترش روابـط بـا
همسـایگان اسـت و تلاش داریـم بـا توجـه بـه
اسـناد همـکاری کـه امـروز امضـاء شـد ،روابـط
خـوب دو کشـور را در حوزههـای مختلـف بهویـژه
گاز ،بـرق و حمـل و نقـل کاال و همچنیـن اجـرای
طرحهـای بزرگ بیـش از پیش تحکیم ببخشـیم.
ُ
رئیسجمهـور ترکمنسـتان بـا اشـاره بـه سـیامین
سـالگرد روابـط دو کشـور خطـاب به رهبـر انقالب
گفـت :از طرف خود و همچنین ملت ترکمنسـتان
از جنابعالـی بـه دلیـل حمایتهـای همیشـگی
از تعمیـق روابـط ایـران و ترکمنسـتان تشـکر و
قدردانـی میکنـم.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:

بایدن پیامی به ایران نفرستاده است
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا در یـک
کنفرانـس خبـری بـا تلاش بـرای مقصـر جلـوه
دادن ایـران ،بـه سـواالتی دربـاره تحـوالت اخیـر
پیرامـون برنامـه هسـتهای ایـران و مذاکـرات ویـن
پاسـخ داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،نـد پرایـس ،سـخنگوی وزارت
امـور خارجه آمریکا در نشسـت خبـری هفتگیاش
کـه بـه صـورت مکتـوب در وبـگاه وزارت امـور
خارجـه ایـن کشـور منتشـر شـده اسـت ،در پاسـخ
بـه ایـن سـوال کـه آیـا ایـن کـه وزیـر امـور خارجـه
ایـران گفتـه اسـت بسـته پیشـنهادی جدیـدی
را بـرای احیـای توافـق هسـتهای(برجام) ارائـه
دادهانـد ،صحـت دارد یـا نـه و اگـر صحـت دارد،
ایـن بسـته پیشـنهادی چـه زمانـی ارائـه شـده
اسـت ،گفـت :همـان طـور کـه مـا و شـرکای
اروپاییمـان بـه وضـوح گفتهایـم ،ما آمـاده نهایی و
اجرایـی کـردن فـوری توافـق مذاکـره شـده در وین
هسـتیم ،توافقی که چند ماه اسـت برای بازگشـتی
دوجانبـه بـه پایبنـدی کامـل بـه برجـام روی میـز
اسـت .امـا بـرای ایـن که ایـن اتفـاق بیفتـد ،تهران
بایـد تصمیـم بگیـرد از خواسـتههایی کـه خـارج از
چارچـوب برجـام هسـتند ،صـرف نظـر کنـد ،بایـد
تصمیـم بگیـرد از مسـائلی کـه فرابرجامی هسـتند،
چشمپوشـی کنـد.
پرایـس در ادامـه گفـت :ما صراحتـا گفتهایم که در
چـه موضعـی هسـتیم .بر ایـن باوریم که اگـر ایران
ایـن تصمیـم سیاسـی را بگیـرد ،مـا در جایگاهـی
قـرار خواهیـم گرفـت که بـه نتیجه برسـیم و دنبال
بازگشـتی دوجانبـه بـه پایبندی بـه برجام در اسـرع
وقـت باشـیم .اگـر ایـران ایـن کار را نکنـد ،موجب
بیشـتر بـه خطـر انداختـن فرصتهـا خواهـد شـد،
بـه طـوری کـه هیـچ وقـت نخواهیـم توانسـت بـه
بازگشـتی دوجانبـه بـه پایبنـدی بـه برجام برسـیم.
او در پاسـخ بـه تکـرار سـوال از سـوی خبرنـگار،
توضیـح داد :مـا ارتبـاط غیـر مسـتقیم منظمی بـا
اتحادیـه اروپـا داشـتهایم ،بنابرایـن ،قـرار نیسـت
وارد جزئیـات شـویم ،جزئیـات چنـد و چـون ایـن
دیپلماسـی ،جـز ایـن کـه بگویـم انریکـه مـورا،
هماهنگکننـده اتحادیـه اروپـا در مذاکـرات ویـن
و نماینـده آن در مذاکـرات نقـش مهمی بـه عنـوان
میانجـی ایفـا کـرده اسـت و مـا منتظـر پاسـخی
سـازنده از سـوی ایرانیهـا هسـتیم ،پاسـخی کـه
مسـائل فرابرجامـی را پشـت سـر بگـذارد.
او در ادامـه تاکیـد کـرد کـه نمیخواهـد دربـاره
جزئیـات دیپلماسـیای که در ایـن زمینه در جریان
اسـت ،صحبـت کنـد.
اظهـارات پرایـس دربـاره برنامـه پیشـنهادی
ایـران در پـی ایـن مطـرح میشـود کـه حسـین
امیرعبدااللهیـان ،وزیـر امـور خارجـه ایـران روز
گذشـته در یـک کنفرانـس خبـری مشـترک بـا
همتـای پاکسـتاناش بـه موضـوع مذاکـرات ویـن
پرداختـه و گفـت :در طـی ماههـای گذشـته در
جریـان مذاکراتـی کـه همـکارم آقـای دکتـر باقری
بـا دیگـر طرفهـا در مذاکـرات ویـن داشـتند و
تبـادل پیامهایـی کـه بیـن ایـران و آمریـکا انجـام
شـد گامهای مهمی از سـوی ایران برداشـته شـد و
مـا اثبـات کردیم کـه اهـل گفتوگو و منطـق برای
رسـیدن بـه توافقـی خـوب و پایـدار هسـتیم.
وزیـر خارجـه در ادامـه گفـت :در روزهـای اخیـر
یعنـی پنجشـنبه گذشـته علیرغـم تبـادل پیامهـا
بیـن ایـران و آمریـکا و پیشـرفت گفتوگوهـا بـه
یـک بـاره طـرف آمریکایـی بـرای اعمـال فشـار
علیـه ایـران و اخـذ امتیازات بیشـتر در میـز مذاکره
غیرمسـتقیم قطعنامـهای را ارائـه کـرد و علیرغـم

اینکـه طـرف آمریکایـی بـه مـا اعلام کـرد کـه این
قطعنامـه خالـی از محتواسـت ولـی نفـس ارائـه
ایـن قطعنامـه باعـث شـد کـه مـا طـرف آمریکایـی
را از ایـن کار برحـذر داریـم و یـک ابتـکار جدیـد و
پکیـج سیاسـی جدیـد ارائـه کردیـم .ایـن پکیـج را
آمریکاییهـا پذیرفتنـد ولـی بـر تصویـب قطعنامـه
نیـز تأکیـد داشـتند و ایـن کار را انجـام دادنـد.
ایـران نیـز در ادامـه اقدام بـه افزایـش فعالیتهای
هسـتهای خـود کـرد و بـه صـورت رسـمی قبل از
صـدور قطعنامـه بـه دبیرخانه آژانـس اقدامات خود
را اطلاع داد.
امیرعبداللهیـان خاطـر نشـان کـرد :مـا اکنـون در
کنـار قطعنامـه و اقدامـات بیشـتر فعالیتهـای
صلحآمیـز هسـتهای ایـران باز هم اعلام میکنیم
کـه از مذاکـره و دیپلماسـی فـرار نمیکنیـم و از
طریـق آقـای مـورا و بـورل پیامهـا و ارتباطـات در
حـال تبـادل و انجـام اسـت و ایـران بـرای رسـیدن
بـه توافقـی خـوب و پایـدار از منطـق دیپلماسـی و
مذاکراتـی فاصلـه نمیگیـرد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا در ادامـه
در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا ایـن بسـته پیشـنهادی

او گفـت ،چنیـن شـرایطی بـرای دولـت آمریـکا
«غیرقابـل قبـول» میباشـد و بـه همیـن دلیـل
اسـت کـه بـه دنبـال بازگشـتی دوجانبه بـه پایبندی
بـه برجـام هسـتد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا در ادامـه
در پاسـخ بـه ایـن کـه آمریـکا تـا چـه زمانـی بـه
مذاکره(غیرمسـتقیم) بـا ایـران ادامـه خواهـد داد
و آیـا آمریـکا بـه دنبـال ایجـاد ائتالفـی منطقهای،
متشـکل از رژیم صهیونیسـتی و کشـورهای عربی
بـرای مقابلـه بـا نفـوذ ایـران در منطقـه اسـت،
گفـت :همـان طـور کـه میدانیـد ،مـا بـه طـور
مسـتقیم بـا ایرانیهـا مذاکـره نمیکنیـم .همـان
طـور کـه قبلا گفتهایـم ،ترجیـح میدهیـم ایـن
طـور باشد[مسـتقیم] .کار دیپلماسـی راحتتـر
میشـود و بـه مـا اجـازه میدهـد مسـائل پیچیـده
و چندوجهـی را بـه گونـه موثرتری حـل کنیم .البته
ایرانیهـا مایـل نبودهانـد ایـن کار را بکننـد و همان
طـور کـه گفتـم ،مـا از طریـق شـرکا و متحـدان
اروپاییمـان ایـن پیامهـا را منتقـل کردهایـم.
او در ادامـه گفـت :دربـاره بـازه زمانـی هـم بایـد
بگویـم ما بـه دنبـال بازگشـتی دوجانبه بـه پایبندی

ممکـن اسـت بـه موضـوع تضمینخواهـی ایـران
در ایـن زمینـه مربـوط اسـت کـه دولـت جدیـدی
در آمریـکا نتوانـد توافقـی را ملغـی کنـد کـه دولـت
فعلـی احتمـال دارد به آن دسـت بیابـد ،بیان کرد:
مـا بـرای ایرانیهـا روشـن سـاختهایم ،در مـاه
اکتبـر سـال گذشـته بـود ،وقتـی رئیـس جمهـور با
همتایـان اروپایـیاش در حاشـیه نشسـت  G۲۰در
رم دیـدار کـرد .اگـر بـه محتوایـی کـه از آن دیـدار
عرضـه شـد ،نـگاه کنیـد ،میبینیـد که مـا صراحتا
گفتیـم قصـد مـا رقـم زدن بازگشـتی دوجانبـه
بـه پایبنـدی بـه برجـام بـوده و هسـت و مـا قصـد
داریـم در همیـن موضـع بمانیـم ،تـا زمانـی کـه
ایـران بـه سـهم خـود در توافـق پایبنـد باشـد .ایـن
کـه بـه بازگشـت دوجانبـه بـه پایبندی برسـیم و بعد
در ادامـه کار آن را دور بیاندازیـم ،هیـچ سـودی
برایمـان نـدارد.
او دوبـاره دربـاره موضـوع بسـتههای پیشـنهادی
گفـت :االن هـم مـن قصـد نـدارم دربـاره
بسـتههای پیشـنهادیای کـه بینمـان رد و بـدل
میشـوند صحبتـی بکنـم ،جـز ایـن کـه بگویـم
مـا آمـاده بازگشـت دوبـاره بـه برجـام بـر مبنـای
دوجانبه بودن هستیم.
پرایـس در ادامـه بـا اذعـان بـه ایـن کـه ایـران در
زمـان خـروج یکجانبـه دولـت قبلـی آمریـکا از
توافـق هسـتهای در حـال «پایبنـدی کامـل» بـه
توافـق بود ،مدعی شـد ایـران برنامه هسـتهایاش
را تـا حـد «بسـیار خطرناکـی» توسـعه داده
اسـت و زمـان گریـز هسـتهای آن کـه در زمـان
اجرایـی شـدن برجـام «حـدود  ۱۲مـاه» بـود ،حاال
بـه «چنـد هفتـه یـا کمتر» رسـیده اسـت.

بـه برجـام هسـتیم و تـا زمانـی کـه در راسـتای
منافـع ملیمـان باشـد ،ایـن کار را خواهیـم کـرد.
در حـال حاضـر ،بازگشـتی دوجانبـه بـه برجـام در
بردارنـده مزایایـی در زمینـه منع اشـاعه تسـلیحات
اتمی خواهـد بـود کـه در حـال حاضـر از آنهـا
برخـوردار نیسـتیم.
پرایـس دربـاره موضـع کشـورهای عربـی منطقـه
درباره احیای برجام گفت :سـال گذشـته ،شـورای
همـکاری خلیـج فـارس بیانیـهای داد کـه در آن از
چشـمانداز بازگشـت دوجانبـه به پایبندی بـه برجام
حمایـت شـده بـود ،چـون آنهـا بـه تهدیـدی کـه
ایـران ایجـاد میکنـد ،واقفنـد .آنهـا مزایـای
بازگشـت بالقـوه بـه پایبنـدی بـه برجـام را در زمینـه
منـع اشـاعه تسـلیحات هسـتهای میداننـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا بـا نادیـده
گرفتـن نقـش موثـر ایـران در مبـارزه بـا داعـش و
نادیـده گرفتـن فـروش میلیاردهـا دالر تسـلیحات
از سـوی آمریـکا بـه کشـورهای عربـی منطقـه کـه
منجـر بـه در گرفتـن رقابـت تسـلیحاتی در منطقـه
شـده اسـت ،ادعاهایـی راعلیـه نقـش ایـران در
منطقـه مطـرح کـرده و بـا بیـان ایـن که هـر کاری
کـه مـا انجـام میدهیـم ،ماهیتـی دفاعـی دارد،
مدعـی شـد :این ایران اسـت کـه نیروهـای نیابتی
را تامیـن مالـی میکنـد .ایـن ایـران اسـت کـه بـه
بیثباتـی دامـن میزنـد .ایـن ایـران اسـت کـه از
بازیگـران بـد در جاهایـی ماننـد یمـن و سـوریه و
جاهـای دیگـر حمایـت میکنـد و ایـن ایران اسـت
کـه از گروههـای تروریسـتی حمایـت میکنـد.
بنابرایـن ،تمـام کارهایـی کـه مـا انجـام میدهیـم
در قبـال تاثیـر بـدی اسـت که ایـران در بسـیاری از

مـوارد از خـود بر جـای میگذارد .البته مـا به دنبال
درگیـری نیسـتیم .بـه دنبـال افزودن بـر تنشهای
منطقـه نیسـتیم و در واقـع ،از اقدامـات بـرای
تنشزدایـی اسـتقبال کردهایـم .مـا میخواهیـم
شـاهد تنشزدایـی باشـیم .آنچـه مـا انجـام
میدهیـم ،برداشـتن گامهایـی محتاطانـه بـرای
دفـاع از خودمـان در قبـال اقدامـات تنشزایـی
اسـت کـه ایـران متاسـفانه انجـام داده اسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا آمریـکا بـا وجود
حملـه روسـیه بـه اوکرایـن و تنشهـای پیـش آمده
میـان واشـنگتن و مسـکو ،هنـوز از روسـیه بـرای
پیشبـردن مذاکـرات ویـن کمـک میگیـرد یـا
نـه ،گفـت :تعاملات رابـرت مالـی ،نماینـده ویـژه
آمریـکا در امـور ایـران در ابتـدا بـا شـرکا و متحدان
اروپاییمـان بـوده اسـت .او گاهـی بـا دیگر شـرکا و
متحدانمـان در جهـان نیـز[در ایـن بـاره] گفتوگو
میکنـد .فکـر میکنم اخیـرا نیز با همتـای کرهای
خـود در ایـن بـاره صحبـت کـرده اسـت .برخـی
شـرکای جهانیمـان کـه بـه نوعـی بخشـی از ایـن
موضـوع هسـتند .امـا در حـال حاضـر ،شـرکای
اصلـی مـا[در ایـن زمینـه] متحـدان اروپاییمـان
هسـتند.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا در ادامـه
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وزیـر امـور خارجـه
ایـران گفتـه اسـت« ،طـرف آمریکایـی بـه ایـران
گفتـه اسـت ،قطعنامـه شـورای حـکام خالـی از
محتواسـت» و چنـد روز قبـل نیـز یـک منبـع مطلع
مدعـی شـده بـود «بایـدن  ۴۸سـاعت پیـش از
تصویب قطعنامه شـورای حکام ،پیـام محرمانهای
بـرای ایـران فرسـتاده و گفـت بـود ،لحـن قطعنامه
شـورای حـکام ضعیـف شـده ،تالفـی نکنیـد چون
بـه خاطـر کنگـره دسـت دولـت من بسـته اسـت»،
آیـا او فرسـتادن ایـن پیام بـه ایران را تاییـد میکند،
گفـت :مـن فرسـتادن این پیام بـه ایـران را تکذیب
میکنـم .مـن از ایـن کـه چنیـن پیامی فرسـتاده
شـده باشـد ،اطالعی نـدارم ،کسـی هـم در وزارت
امـور خارجـه نمیدانـد.
پرایـس در توضیـح ایـن کـه آیـا موافـق اسـت کـه
لحـن ایـن قطعنامـه و بیانیـه آمریـکا در جلسـه
شـورای حـکام مالیـم بـوده اسـت ،گفـت :مـا
میخواسـتیم نگرانـی جدیمـان را دربـاره وضـع
فعلـی برنامـه هسـتهای ایـران نشـان دهیـم .ایـن
دقیقـا همـان کاری اسـت کـه قطعنامـه شـورای
حـکام انجـام داد .ایـن قطعنامـه نگرانیهـای
جـدی مـا را در ایـن بـاره روشـن سـاخت کـه ایـران
پاسـخ باورپذیری به سـواالت آژانـس در زمینه مواد
و فعالیتهـای بالقـوه هسـتهای و اعالم نشـده در
ایـران ارائـه نـداده اسـت .ایـن اقدامی اسـت کـه
شـورای حـکام مدتـی بـود انجـام نـداده بـود .مـا
فکـر کردیم مهم اسـت آمریـکا با متحـدان اروپایی
و دیگـر شـرکایمان در شـورای حکام برای رسـیدن
بـه ایـن قطعنامـه جهـت فرسـتادن یـک پیـام
همـکاری نزدیکـی بکنـد.
او در پاسـخ به این که شـرکت ماهوارهای Maxar
تصاویـری منتشـر کـرده اسـت کـه نشـان میدهـد
ایـران احتمـاال در حـال انجـام دادن فعالیتهـای
ماهـوارهای بـوده اسـت ،آیـا میتوانـد نظـری در
ایـن بـاره ارائـه بدهـد و واکنـش آمریکا چـه خواهد
بـود ،گفـت :ایـران طبـق معمـول انتخـاب کـرده
اسـت کـه تنشهـا را افزایـش دهـد .ایـران معموال
انتخـاب کرده اسـت کـه اقدامـات تحریکآمیزی
انجـام بدهـد .مـا از ایـران میخواهیـم تنشهـا را
کاهـش دهـد ،فعالیتهـای تحریکآمیـزش را
متوقـف کند.

سفیر ایران در تاجیکستان خبر داد:

پرواز مستقیم تهران  -دوشنبه  ۲۹تیر از سر گرفته میشود
سـفیر ایـران در تاجیکسـتان اعلام کـرد :پـرواز
مسـتقیم هفتگـی تهـران ـ دوشـنبه ـ تهـران ،از
 ۲۹تیـر مـاه  ۱۴۰۱خورشـیدی بـا پـرواز شـرکت
هواپیمایـی "وارش" آغـاز می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد تقـی صابـری سـفیر
ایـران در تاجیکسـتان در صفحـه اینسـتاگرام
خـود نوشـت :پـرواز مسـتقیم هفتگـی تهـران
ـ دوشـنبه ـ تهـران ،از  ۲۹تیـر مـاه ۱۴۰۱
خورشـیدی بـا پـرواز شـرکت هواپیمایـی "وارش"

آغـاز می شـود.
وی ادامـه داد :بحمداللـه بـا پیگیریهـای
انجـام شـده و موافقـت سـازمان هواپیمایـی
کشـوری ایـران و تاجیکسـتان ،ایـن پـرواز بـه
منظـور رفـاه حـال و تسـهیل سـفر شـهروندان
عزیـز دو کشـور انجـام می شـود .همچنیـن
طبـق برنامـه ،زمان ایـن پرواز ،روزهای یکشـنبه
هـر هفتـه سـاعت  ۱۸:۳۰از فـرودگاه بیـن
المللـی امـام خمینـی (ره) تهـران بـه فـرودگاه

بیـن المللـی دوشـنبه و برگشـت آن در سـاعت
 ۲۳همـان روز خواهـد بود.صابـری گفـت :در
حـال حاضـر پـرواز مسـتقیم در مسـیر مشـهد
ـ دوشـنبه برقـرار اسـت .قبـل از برقـراری ایـن
پروازیهـای مسـتقیم ،شـهروندان عزیـز دو
کشـور ناگزیـر بودنـد از مسـیر غیر مسـتقیم و از
طریـق کشـورهای ثالـث مسـافرت نماینـد کـه
علاوه بـر افزایش هزینه سـفر ،موجـب طوالنی
شـدن زمـان سـفر نیـز می شـد.

سـفیر ایـران در تاجیکسـتان اظهـار کـرد :بـا
عنایـت بـه توسـعه روابط دو کشـور هـم فرهنگ
و هـم زبـان ایـران و تاجیکسـتان و امضـای
تفاهـم نامـه گسـترش همکاری هـا در حـوزه
گردشـگری و افزایـش تعـداد مسـافران و بـا
بهـره گیـری بیشـتر از ظرفیـت شـرکت های
هواپیمایـی ایرانـی و تاجیکسـتانی  ،امیدواریم به
یـاری خداونـد تعـداد پروازهـای مسـتقیم بین دو
کشـور ،در آینـده بـاز هـم افزایـش یابـد.

دادستان کل کشور:
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در حوزه اداری کشور
"شایسته"عمل نمیکنیم
دادسـتان کل کشـور گفـت :واقعیـت تلخ این اسـت که مـا در حوزه
اداری کشـور و دوایـر دولتـی آنگونـه که شایسـته و بایسـته اسـت به
وظایـف خـود عمـل نمی کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،حجـت االسلام والمسـلمین محمدجعفـر
منتظـری در مراسـم افتتاحیـه نشسـت کمیتـه صیانـت از حقـوق
مـردم کـه ظهـر دیـروز در مجتمـع فرهنگـی شـقایق برگـزار شـد،
گفـت :در قـرآن کریـم نزدیـک بـه  ۳۰۰بـار واژه حـق بـه کار بـرده
شـده اسـت .مـا در مکتـب غنـی و مبتنی بـر وحی الهـی در مذهب
تشـیع و مکتـب والیـت امامـان معصـوم (ع) راجـع به حـق و حقوق
مطالـب زیـادی داریـم.
وی ادامـه داد :در نظـام جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به حقوق
مـردم اهتمـام جدی شـده اسـت .در قانون اساسـی ،سیاسـت های
راهبـردی و قوانیـن مختلـف ،موضـوع حقـوق مـردم و حقوق بشـر
امـری مهـم و قابـل توجـه اسـت .مـا وظیفـه داریـم که در دسـتگاه
قضایـی و تقنینـی و دسـتگاه های اجرایـی و بخش هـای فرهنگـی
و  ...اوال ایـن امـر مهـم را بشناسـند و در جهـت اجـرای آن اهتمام
الزم را داشـته باشند.
دادسـتان کل کشـور افـزود :واقعیـت تلخ این اسـت که مـا در حوزه
اداری کشـور و دوایـر دولتـی آنگونـه که شایسـته و بایسـته اسـت به
وظایـف خـود عمـل نمی کنیـم .بخـش انـدک خالـی لیـوان را مورد
توجـه قـرار می دهـم کـه مـا وظیفـه داریـم نسـبت بـه بخـش خالی
لیـوان یعنـی ضعفهـا و اشـکاالت چـه کنیـم کـه ایـن آسـیبها را
یـا کال از بیـن ببریـم یـا به حداقـل امکان برسـانیم .ایـن کوتاهی ها
و قصورهـا گاهـی اوقـات موجـب خسـارتهای وسـیع می شـود که
جبـران ناپذیـر و گاهـی اوقات یـک اثرات بسـیار گسـترده ای دارد.
وی بـا اشـاره بـه حادثـه متروپـل آبـادان گفـت :مـا از قـوه قضاییـه
و مجلـس و دولـت هیأت هایـی بـرای بررسـی حادثـه فرسـتادیم
و گـزارش جامعـی تهیـه شـد کـه دیـروز آن را خدمـت رییـس قـوه
قضاییـه فرسـتادم .ایـن گـزارش و گزارشـی کـه هیـأت اعزامـی از
طـرف دولـت تهیـه کـرده بـود و کلیاتـی هـم کـه از سـوی مجلـس
تهیـه شـده بـود را دیـدم و گزارش هـا نزدیـک به هم اسـت .بخش
قابـل توجهـی از علـت اصلـی بـرای ایـن حادثـه دلخـراش قصـور و
کوتاهـی و تقصیـری اسـت کـه بخش هـای مختلـف کـه بـه نحوی
دسـت انـدرکار ایـن سـاختمان بودنـد در قبـل و حیـن و بعـد از کار
انجـام دادنـد .نتیجـه آن ایـن شـد کـه سـاختمان بـا کیفیـت فـرو
بریـزد و عـده ای کشـته و مصـدوم شـوند و مـال مـردم از بین برود
کـه نتیجـه عـدم اهتمـام بـه تکالیفـی اسـت کـه مـا داریم.
وی افـزود :مجلـس الزم اسـت کـه نسـبت بـه تـرک فعل هـا،
قانـون گـذاری کنـد .مـا نسـبت بـه تـرک فعـل در قانـون نواقصـی
داریـم کـه بایـد برطـرف شـود زیـرا برخـی از ایـن آسـیب ها بـه ترک
فعل هـای مدیـران برمی گـردد.
منتظـری ادامـه داد :مـا در رابطـه بـا صیانـت از حقوق عامـه ،فاقد
قانـون هسـتیم و الیحـه ای تهیـه کردیـم و ان شـاءالله تقدیـم
مجلـس می شـود.
دادسـتان کل کشـور گفت :بـا یک سـری دسـتورالعمل ها کارهایی
انجـام می دهیم ولی کافی نیسـت و ان شـالله با همـکاری مجلس
و دولـت بتوانیـم ایـن نقیصـه را برطـرف کنیـم .سـتاد حقـوق بشـر
بـر اسـاس آییـن نامـه یکسـری اقداماتـی ماننـد تشـکیل همیـن
کمیتـه را انجـام می دهـد ولـی اوال یـک مسـاله در ایـن حـوزه کـه
بایـد انجـام دهیـم ایـن اسـت کـه دادسـتانی کل و سـتاد حقـوق
بشـر و دسـتگاه های اجرایـی بایـد بـا هـم تبـادل اطالعـات کننـد.
ثانیـا نکتـه دیگـر عـدم تداخـل در امـور و تکالیـف دیگـری اسـت
کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم .مـا بـه خـود اجـازه نمی دهیـم کـه بـه
حریـم دسـتگاه های اجرایـی ورود کنیم .ما در دسـتگاه قضایی باید
نظـارت کنیـم کـه اگـر مدیـر و دسـتگاهی بـه تکالیـف خـود عمـل
نکـرد از آنهـا بازخواسـت کنـد .هر کـس باید در حد خـود عمل کند.
وی ادامـه داد :از زمانـی کـه آقـای غریـب ابادی دبیر سـتاد حقوق
بشـر شـدند اقدامـات خوبـی داشـتند و انتظـار داریـم زمینـه تعامل
و هـم افزایـی را در سـتاد فراهـم کننـد و تشـکیل کمیتـه نویـد
بخـش ایـن اسـت کـه برخـی از ضعف هـا در زمینـه تداخـل و رهـا
شـدن را کـه شـاهدیم بتوانیـم تقویـت کنیـم و بـه نفـع مـردم اسـت
زیـرا همـه مـا خدمتگزار مردمیـم .بزرگتریـن افتخار مـا و بزرگترین
سـند بارزشـی کـه داریـم ایـن اسـت کـه بـه مـردم خدمـت بهتـر و
سـالم تـری برسـانیم و اگـر جایـی شـاهد آسـیب و ضعفـی هسـتیم
بـه جـای نادیـده گرفتـن آن متناسـبا تلاش کنیـم کـه ضعف هـا را
برطـرف کنیم.
اد  امه از ستون روبرو

امـروز هـم از شـبکه های رسـانه ای مخالـف و یـا
دشـمن همیـن معنـی و سـخن بـه گوش می رسـد
کـه جمهـوری اسالمی نباشـد هـر کـه باشـد و هـر
نظامی بهتـر اسـت.
یعنـی دوبـاره برگردیـم بـه نقطـه صفـر .چـپ و
راسـت و میانـه اعم از مذهبـی ،کمونیسـت ،لیبرال،
دموکـرات ،مائونیسـت ها و سـلطنت طلبان کـه در
چهـارراه چـه کنـم بر سـر و کلـه هـم بزنند کـه از
کـدام راه بایـد رفـت و نتیجه آن می شـود همان که
در آغـاز پیـروزی انقالب اسلامی اتفاق افتـاد با این
تفـاوت کـه دیگر همـه مخالفان به یک رهبر تأسـی
نمی کننـد .چـون همـه نیسـتند .من های متفـاوت با
خواسـته ها و افـکار متفاوتند .نمونـه می توان همین
رضـا پهلوی را مثـال زد که در سـخنرانی اخیرش از
مخالفان خارج نشـین خواسـت پشـت سـر یک نفر
همـه بایسـتند و در پاسـخ ،اعتـراض شـدید دیگـر
مخالفـان را در پی داشـت.
نتیجـه بحث اینکه اگر بناسـت جلـو ندانم کاری های
مدیـران و خیانت هـا و فرصت طلبان و جاسوسـان و
سـتون پنجمی ها ایسـتاد و مردم را از فشـار گرانی
و تـورم خلاص کـرد بایـد در همین نظـام و همین
مـردم و همیـن کشـور اتفـاق بیفتـد هیـچ نیـروی
خارجـی و یا فشـار بین المللـی قادر بـه انجام کاری
در ایـران اسالمی نیسـت.
مـردم بـه انقلاب وفادارنـد چـون درخـت کهنـی
اسـت که خودشـان نشـانده اند حـال اگر میـوه کال
دارد و هنـوز بعضـاً نـارس اسـت .مشـکل از درخت
نیسـت .مشـکل هجمه آفت ها و خشکسالی هاسـت
مشـکل از طوفان هـای موسمی اسـت کـه اگـر هـر
درخـت دیگری می بـود آن را از ریشـه درآورده بود.
دایه هـای دلسـوزتر از مادر سال هاسـت دستشـان
رو شـده و جایگاهـی در دل مـردم مسـلمان ایـران
ندارند.
والسالم

فارس
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برای تولید با  5قلم ماده اولیه باید اسیر  25سامانه بود
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی فارس گفت :امروز مساله اصلی و
ضروری صنعت و معدن کشور ،مساله تامین نقدینگی ...

یامین پور معاون وزارت ورزش و جوانان :

باید نگهبان هویت جوانان و جامعه باشیم
ایرنا:معـاون سـاماندهی امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان بـا اظهـار اینکـه
وظایـف مـا در عرصـه هویتـی بسـیار حسـاس و سـخت اسـت اعلام کـرد :ما
هیـچ وقـت اینچنیـن در شـرایط بمباران همـه جانبه دشـمنان در حیطه هویتی
نبودیـم .وظیفـه مـا در این عرصه نگبانی و پاسـداری از هویـت جامعه و جوانان
است.
وحیـد یامیـن پـور روز چهارشـنبه در نشسـت معاونـان فرهنگـی و امـور جوانان
کشـور در شـیراز گفـت :موضـوع تهاجـم و شـبیخون فرهنگـی را کـه مقـام
معظـم رهبـری بـه درسـتی به آن اشـاره کردنـد  ،به صـورت تصاعـدی افزایش
یافته اسـت.
وی تاکیـد کـرد :هـم اکنـون در شـرایط سـخت و دشـوار فرهنگـی و رسـانه ای قـرار گرفتـه ایـم و جوانـان مـا در
حـال تـرور روانـی هسـتند که امید و هویت آنها در حال آسـیب اسـت.اگر این پرسـش مطرح شـود که مسـئولیت
امـور جوانـان برعهـده کیسـت؟ پاسـخ این اسـت کـه به رسـم ماموریت ایـن وظیفه بـر عهده مـا قرا گرفته اسـت.
او افـزود :انجـام مأموریت هـای محولـه در حـوزه جوانـان بـر عهـده ایـن وزارتخانه اسـت و همه موضوعـات را از
مـا می خواهنـد و بایـد در ایـن راه متعهـد بمانیم.
معـاون وزارت ورزش و جوانـان اظهـار داشـت :مأموریت هـای مـا در حـوزه جوانـان از نـوع ماموریت هـای
هویـت سـاز و ناظـر بـر نفوس اسـت ،اگر از ایـن بخش هویت سـاز ،تربیتی و معنوی غفلت شـود ،جسـم و کالبد
هـر چـه که سـرخوش باشـد از آن افقی که برای آن ترسـیم شـده ،دور و غافـل خواهد ماند.

محبی پور معاون استانداری فارس:

دشمنان به دنبال رواج ناامیدی در جامعه هستند
ایرنا:معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس ،با اشـاره به عملیـات تحریف دشـمنان نظام برای
ناکارآمـد نشـان دادن نظـام و از بیـن بـردن انـرژی محرکـه آن گفـت :آنهـا بـه دنبـال رواج ناامیـدی در جامعـه و
در میـان مردم هسـتند.
اسـماعیل محبـی پـور در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان نیریز افـزود :در چنین شـرایطی مدیـران باید ضمن
درک شـرایط نظـام ،نسـبت بـه دشـمن شناسـی و شـناخت آسـیب ها و ظرفیتهـای محیطـی که الزمـه کار آنها
در جهـت برداشـتن گام هـای دقیـق تـر و موثرتـر اسـت اهتمـام ویـژه داشـته باشـند و برای رسـیدن بـه بهرهوری
بیشـتر ،ایـن مـوارد را بـه پرسـنل و کارکنان خـود نیز منتقـل کنند.
او ادامـه داد :جمهـوری اسلامی ایران یـک کشـور اخالقمـدار اسـت و بـه همین دلیـل کشـورهای متخاصم با
آن زاویـه پیـدا کردهاند.
تبدیل شهرستان نیریز به قطب کشاورزی و صنعتی فارس
وی ،در بخـش دیگـری از سـخنان خـود ،بـا بیـان اینکـه شهرسـتان نیریـز زمانی مسـیر قاچـاق بود بیـان کرد:
امـروز ایـن شهرسـتان بـا همراهـی مردم و کوشـش مسـئوالن بـه قطب کشـاورزی و صنعتی اسـتان تبدیل شـده
است.

ربانیزاده معاون استانداری فارس:

نتیجه اصالح یارانهها برای مردم مثبت خواهد بود
ایرنـا :سرپرسـت معاونـت هماهنگی امور اقتصـادی اسـتانداری فارس گفت:
نتیجـه و حاصـل طـرح اصلاح و سـاماندهی یارانههـا بـرای مـردم مثبـت
خواهـد بـود و در مقابـل دسـت افراد سـودجو و رانت خوار از سـفره مـردم کوتاه
خواهد شـد.
محسـن ربانـیزاده افـزود :اقـدام دولـت در اصلاح یارانه هـا و جراحـی
اقتصـادی در ایـن مقطـع بـه دلیـل مسـائل و رخدادهـای بینالمللـی و
تحریمهـای ظالمانـه یـک ضـرورت بـود و منابع موجود می بایسـت بـه بهترین
و عادالنـه تریـن شـکل ممکن توزیع شـود تا کمترین آسـیب را شـاهد باشـیم.
وی ادامـه داد :در جریـان اجـرای ایـن طـرح ،برخـی افـراد سـودجو و فرصت
طلـب بـه دنبـال سـوء اسـتفاده از ایـن شـرایط بودنـد کـه بـا توجـه بـه نظـارت متولیـان امـر بخـش عمـدهای از
احتکارهـا کشـف و بـا عوامـل آن برخـورد شـد.او اظهـار داشـت :در همیـن راسـتا تاکنـون افـزون بـر سـه هـزار
و  ۷۰۰پرونـده تخلـف ،در تعزیـزات حکومتـی ثبـت شـده است.سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی
اسـتانداری فـارس بیـان کـرد :هـم اینـک اصلاح قیمت هـا انجـام شـده و دولـت سـقف قیمت هـا را نیـز اعالم
کـرده و می کوشـد تـا دخالـت در قیمـت گذاری هـا بـه حداقـل ممکـن برسـد.ربانی زاده ،از سرپرسـتان خانوارهـا
خواسـت کـه تغییـرات ایجـاد شـده در تعـداد اعضـای یارانه بگیر خانـواده خـود را از طریق مراجعه بـه پلیس ۱۰+
ثبـت کنند.
او افـزود :در مرحلـه جدیـد پرداخـت یارانه هـا ،از دهـک اول تـا نهـم مشـمول دریافـت یارانه هسـتند و علاوه بر
ایـن یارانـه دارو و نـان نیـز بـه تمـام دهکهـا تعلـق می گیرد.
وی ،در خصـوص ارسـال برخـی پیامک هـا در خصـوص ثبـت نـام دریافـت یارانـه گفـت :سـازمان هدفمنـدی
یارانههـا هیـچ پیامکـی در خصـوص ثبـت نـام و تغییـرات در زمینـه یارانه هـا ارسـال نکـرده و شـهروندان چنانچه
چنیـن پیامکـی را دریافـت کردنـد از بـاز کـردن لینک هـای ارسـال شـده خـودداری کننـد تـا مشـکلی بـرای
حسـاب های بانکـی آنهـا ایجـاد نشـود.
او افـزود :بـا توجـه بـه دریافـت سـهمیه آرد از سـوی نانوایی هـا طـی روز گذشـته ،هم اینـک دغدغه بـرای تامین
نـان وجـود ندارد.
دریافت اعتراض به دهک بندی ها در سامانه حمایت
مدیـر کل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی فـارس هـم گفـت :مـردم هرگونـه اعتـراض نسـبت به دهـک بندی های
پرداخـت یارانـه را از طریـق سـامانه حمایـت بـه آدرس  hemayat.mcls.gov.irاعلام کنند.
وحیـد خداپرسـت افـزود :در صـورت تاییـد صحـت اطالعـات ثبت شـده در سـامانه مذکـور ،یارانه به افـراد تعلق
می گیـرد و کـه هـم اینـک برخـی درخواسـتهای ارائـه شـده در دسـت بررسـی اسـت کـه نتایـج آن بـه اطلاع
مـردم خواهد رسـید.

تشکیل کارگروه مشترک با هدف گسترش و بهرهبرداری از
فیبر نوری در شهر شیراز
عصرمردم:
نصیـری رییـس کمیسـیون هوشمندسـازی ،فناوریهـای نویـن و اطالعـات شـورا گفـت :بـا هـدف توسـعه
زیرسـاخت های شهرهوشـمند و ارائـه خدمـات  FTTXجلسـه ایـی بـرای هماهنگـی بیشـتر بیـن ارگانهـای
سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،شـرکت مخابـرات اسـتان
فـارس ،اپراتورهـا ،شـرکت مخابـرات ،سـازمان تنظیـم مقـررات رادیویـی و شـرکت زیرسـاخت برگـزار شـد.
نصیـری افـزود :در ایـن جلسـه مقـرر شـد طـی یـک مـاه شـرکت مخابـرات اسـتان فـارس و اداره کل ارتباطـات
زیـر سـاخت فـارس نقشـههای فیبرنـوری و خدمـات  FTTXرا به شـهرداری شـیراز بـه منظور بارگـذاری بر روی
 SDIارائـه نماینـد و شـهرداری موظـف اسـت دسترسـیهای الزم را بـه اداره کل ارتباطـات و شـرکت مخابـرات
اسـتان فـارس بدهد.
رییـس کمیسـیون هوشمندسـازی ،فناوریهـای نویـن و اطالعـات شـورا خاطـر نشـان کـرد :سـازمان فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات ،اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و شـرکت مخابـرات اسـتان فـارس کارگـروه
مشـترکی بـا موضـوع گسـترش و بهرهبـرداری فیبـر نـوری برگـزار نماینـد و گـزارش از نتیجـه جلسـات را بـه
کمیسـیون هوشمندسـازی ،فناوریهاینویـن واطالعـات شـورای اسالمی شـهر شـیراز اعلام نماینـد.

آغاز عملیات روکش آسفالت معابر ،در سطح منطقه سه شهرداری شیراز
عصرمردم:
شـکوهیان شـهردار منطقـه سـه شـیراز بـا اعلام اینکـه چنـد روزی اسـت که عملیـات روکـش آسـفالت معابر در
سـطح منطقـه سـه شـهرداری آغـاز شـده اسـت ،گفـت :تسـهیل در تـردد و تامیـن رفـاه و آسـایش شـهروندان،
سـاماندهی و بهسـازی معابـر و زیباسـازی منظـر شـهری ،از جملـه اهـداف اجـرای ایـن عملیـات اسـت.
کریـم شـکوهیان بـر ارائـه خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان تاکیـد و با بیـان اینکـه همه تالشـمان رفـع نیازهای
منطقـه و پاسـخگویی بـه مطالبـات شـهروندان اسـت ،ادامـه داد :در حـال حاضـر عملیـات روکـش آسـفالت
منشـعبات بلوارهـای گلسـتان و سـفر و راسـتگرد سـه راه راهنمایـی در حـال انجـام اسـت.
شـهردار منطقـه سـه افـزود :علاوه بـر معابـر زیرسـازی شـده و خاکـی ،تعـدادی از معابـر سـطح منطقه کـه نیاز
بـه روکـش آسـفالت در آنهـا احسـاس می شـد نیز شناسـایی و بـر اسـاس اولویت بنـدی ،عملیات روکش آسـفالت
در ایـن معابـر نیـز انجام می شـود.
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نخستین گروه زائران سرزمین وحی  ۲۹خرداد از فرودگاه شیراز
اعزام میشوند
مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت :نخستین گروه از زائران ...

خانواده کانون اصلی حمالت دشمنان است
مدیر نمایندگی شــورای سیاستگزاری ائمه جمعه اســتان فارس گفت :خانواده و
آموزش و پرورش به مهمترین کانون حمالت دشمنان ...

رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس:

برای تولید با  5قلم ماده اولیه باید اسیر  25سامانه بود
عصرمردم:
رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی فـارس
گفـت :امـروز مسـاله اصلـی و ضـروری صنعـت و معـدن
کشـور ،مسـاله تامیـن نقدینگـی بخـش تولیـد اسـت.
جمـال رازقـی در جلسـه شـورای هماهنگـی بانک هـای
اسـتان فـارس کـه بـا حضـور دکتـر مرتضـوی معـاون
رئیـس جمهـوری و هیـأت همـراه برگـزار شـد ،بیـان کـرد:
اکنـون کـه عـزم و اراده دولـت بـر جراحـی اقتصـادی قـرار
گرفتـه اسـت همانگونـه کـه در زمـان هدفمنـدی یارانـه نیز
اعلام کردیـم اگـر ایـن جراحـی از مبـدا حمایـت از تولیـد
ملـی بـه مقصـد بالندگی تولیـد ملی نرسـد ،نتیجـه مطلوبی
نخواهد داشـت.
وی باعـث تاسـف اسـت کـه در تصمیـم گیری هـای
اقتصـادی کشـور توجهـی نظـر بخـش خصوصـی مـورد
توجـه قـرار نمی گیـرد افـزود :آزاد سـازی نـرخ ارز 4200
تومانـی در حقیقـت نیـاز واحدهـای تولیـدی و بـازار بـه
نقدینگـی فعـال در بخـش مولد را چند برابر سـاخته اسـت .
رازقـی اظهارداشـت :هـر راهـکاری بـرای ورود دولـت بـه
منظـور حـل و فصل مشـکالت و ایجاد گشـایش در صنعت
از دریچـه حـل و فصـل مسـاله تامیـن هدفمنـد مالـی تولید
می گـذرد.
وی اضافـه کـرد :مسـاله کمبـود نقدینگـی و فقـدان
حمایـت مالـی نظـام بانکـی از صنعـت و فشـارهای ناشـی
از جریمه هـای سـنگین ،امـکان پویایـی صنعـت در جهـت
هماهنـگ کـردن خـود بـا تحـوالت اقتصـادی از جملـه
هماهنگـی با اهـداف جراحی اقتصـادی را از صنعت گرفته
اسـت.
رئیـس اتاق بازرگانـی فارس ادامه داد :پرهیـز از آرمانگرایی
و سیاسـتگذاریهای شـتابزده و بـی مطالعـه در حـوزه
اقتصـاد و تالش دسـت جمعی بـرای کاهـش «هزینههای
مبادلـه» یعنـی هزینههـای غیرتولیـدی کـه در سـالهای
اخیـر بـه بزرگتریـن جـزء در سـبد هزینههـای اقتصـادی
بنگاههـای اقتصـادی کشـور تبدیل شـده اسـت مـورد نظر
همـه دلسـوزان نظـام اسـت.
رازقـی عنـوان داشـت :در واقع دولتها در سـالهای گذشـته
از طریـق ایجـاد بیثباتـی در مناسـبات خارجـی و تالطم در
فضـای عمومی کشـور و نیـز بـا اتخـاذ تصمیمـات شـتابزده
در حوزههـای اقتصـادی و اجتماعـی کشـور بزرگترین مانع
بـرای برنامـه ریـزی و تصمیـم سـازی بخـش خصوصـی
ایجـاد کـرده اند.
وی بـا ارائـه آمـاری تصریـح کـرد :بـر اسـاس آخریـن آمـار

بانـک مرکـزی در اسـفند مـاه سـال  ،1400اسـتان فـارس
رتبـه چهـارم در جـذب منابـع بانکـی را داشـته اسـت امـا
در نسـبت مصـارف بـه منابـع کـه معیـار قـدرت وام دهـی
بانک هـا می باشـد  ،فـارس بـا  55.8درصد رتبه  27کشـور
را بـه خـود اختصـاص داده کـه هیـچ یـک از بانک هـای
دولتـی و خصوصـی اهتمامی بـرای حل این معضـل ندارند.
رازقـی افـزود :همچنیـن سـهم تسـهیالت پرداختـی بـه
بخـش صنعـت و معـدن اسـتان  12/6درصـد از مانـده کل
تسـهیالت اسـت در حالی کـه ایـن رقـم در کشـور بالـغ بـر
 30درصـد اسـت و نکتـه حائـز اهمیت این اسـت که سـهم
تسـهیالت بخـش صنعـت اسـتان فـارس  3/19درصـد از
کل تسـهیالت صنعـت کشـور اسـت .
وی بیـان کـرد :بخـش کشـاورزی اسـتان  11درصـد از
تولیـد ناخالـص داخلـی و  30درصد از صـادرات محصوالت
کشـاورزی کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت بـا ایـن
حـال تنهـا  6.4درصـد از تسـهیالت بخـش کشـاورزی
کشـور بـه اسـتان تخصیـص یافتـه اسـت کـه علـت ایـن
موضـوع مشـخص نیسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس اظهارداشـت :ایـن آمـار
گوشـه ای از چرائـی پاییـن بـودن تولیـد ناخالـص داخلـی
اسـتان فـارس در کشـور اسـت چـرا فـارس بـا داشـتن 7
درصـد از عرصـه سـرزمین و نزدیک به  6درصـد از جمعیت
بایـد حـدود  4/5درصـد از تولیـد ناخالـص کشـور را داشـته
باشـد؟ در ایـن گونـه رفتارهـا بیابیـم.
رازقـی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفت :بر اسـاس
مـاده  11نحـوه فـروش امـوال مـازاد بانک هـا  ،مقـرر شـده

بـود کـه چنانچـه بانک ها قصـد مزایده امـوال تملیکی خود
را داشـته باشـند بـه صاحـب اولیـه اعلام کننـد کـه ظـرف
مـدت  10روز چنانچـه اصـل و سـود و جریمـه تسـهیالت
را تـا لحظـه وصـول پرداخـت نماید واحـد تولیدی به ایشـان
مسـترد شـود امـا آخریـن همـت آقـای همتـی در بانـک
مرکـزی حـذف همیـن مـاده از آییـن نامـه مذکـور بود.
وی اضافـه کـرد :احیـای ایـن مـاده در جهـت برگردانـدن
واحدهـای تولیـدی بـه مـدار تولیـد مـورد اسـتدعای بخـش
تولیـدی اسـت .
رازقـی ادامـه داد :امـروز بخـش خصوصـی مـا بـرای تولیـد
یـک محصـول بـا پنـج قلـم مـاده اولیـه بایسـتی در حداقـل
 25سـامانه ثبـت و ربـط شـود و نکتـه اینجاسـت کـه وزارت
اقتصـاد و امـور دارایـی به عنـوان متولی مقـررات زدایی بالغ
بـر  50سـامانه دارد در حالی کـه حـوزه دولـت الکترونیـک
بایـد از یـک سـامانه واحـد برخوردار باشـد.
وی عنـوان داشـت :آنچـه کـه در حـال حاضـر جامعـه
اقتصـادی کشـور نیازمنـد آن اسـت یکصدایـی و همراهـی
همـه دسـتگاههای اجرایـی اسـت و ایـن در حالـی اسـت
کـه بـرای حـل عارضه هـا مصوبـات سـتاد تسـهیل توسـط
بانک هـا انجام نشـود و یا حتی شـرکت شـهرکهای صنعتی
بـه بهانـه واهـی بنـد  2مـاده  5آئیـن نامـه اجرایی مـاده 61
قانـون رفـع موانـع تولیـد از مصوبـات کارگـروه تسـهیل
شـانه خالـی کنـد جـای تامـل دارد.رازقـی تصریـح کـرد:
بخـش خصوصـی بـه صورت جـد انتظـار دارد عـدم تمکین
بـه مصوبات سـتادهای تسـهیل جـرم انگاری شـود و دولت
نیـز بـر اجرای کامـل مصوبات تاکید داشـته باشـد.

مدیر شورای سیاستگزاری ائمه جمعه فارس:

خانواده کانون اصلی حمالت دشمنان است
ایسـنا :مدیـر نمایندگـی شـورای
سیاسـتگزاری ائمـه جمعـه اسـتان فارس
گفـت :خانـواده و آمـوزش و پـرورش بـه
مهمتریـن کانـون حمالت دشـمنان تبدیل
شـده و ایـن موضوعـی مهم اسـت کـه باید
مـورد عنایـت ویـژه مسـئوالن قـرار گیـرد.
حجتاالسلام عـادل حاجیپـور
چهارشنبه  ۲۵خرداد در نشست ائمه جمعه
و مدیـران آموزش و پرورش اسـتان فارس،
گفـت :نقـش آمـوزش و پـرورش و ائمـه
جمعـه در ایـن جنـگ ترکیبـی در مقابلـه با
دشـمن در زمانـی کـه ملت هـا بـا اسـتعمار
نـو و فرانـو مواجـه هسـتند بسـیار مهـم و
سرنوشـت سـاز اسـت.
مدیـر نمایندگـی شـورای سیاسـت گـذاری
ائمـه جمعـه فـارس با اشـاره به نقـش مهم
و کلیـدی خانواده هـا ،گفـت :خانواده هـا
بـه عنـوان یک قطعـه برجسـته از جورچین
تعلیـم و تربیـت بایـد مـورد عنایـت جـدی
قـرار گیرند.
چشم شیشه ای

حاجـی پـور گفـت :مـا در یـک جنـگ تمام
عیـار ترکیبـی در مقابل دشـمن قـرار داریم
جنگـی کـه مکـرر در بیانـات رهبـر معظـم
انقلاب بـه آن پرداختـه شـده اسـت یـک
زمانـی اسـتعمار کهنـه بـا جنـگ نظامی بـا
سـخت افـزار خیلـی راحـت تقابلـی بـا
ملت هـا داشـت و صحنـه جنـگ واضـح
و روشـن بـود.وی افـزود :امـروز اسـتعمار
کهنـه بـه نـو و اخیـرا هـم بـه فرانـو تبدیـل
شـده اسـت یعنـی مدل هـای مقابلـه و
جنـگ در بخش هـای مختلـف غیرقابـل
تصـور و حتـی غیرقابـل پیـش بینـی در
عرصه هـای مختلـف اتفـاق می افتـد.
مدیـر نمایندگـی شـورای سیاسـت گـذاری
ائمـه جمعـه فـارس ادامـه داد :مهمتریـن
بسـتری که کانـون اصلی حمالت دشـمن
اسـت بسـتر خانـواده آمـوزش و پـرورش
اسـت و ایـن مسـئله مهمی اسـت کـه بایـد
مـورد عنایـت ویـژه قـرار گیـرد.
حاجـی پورگفـت :نقـش آمـوزش و پـرورش

و ائمـه جمعـه در ایـن جنـگ ترکیبـی در
مقابلـه بـا دشـمن در زمانـی کـه ملت هـا با
اسـتعمار نـو و فرانـو مواجـه هسـتند بسـیار
مهـم و سرنوشـت سـاز اسـت.
وی بـه اقدامـات و همکاری های مدیر کل
آمـوزش و پـرورش فـارس بـا ائمـه جمعـه و
زمینـه سـازی بـرای اتفاقـی مبـارک در
خانـواده آمـوزش و پـرورش اشـاره کـرد.
مدیـر نمایندگـی شـورای سیاسـت گـذاری
ائمـه جمعـه فـارس گفـت :بعد از دو سـال
ماجـرای کرونـا شـرایط بسـیار سـخت تری
در آمـوزش و پـرورش حاکـم اسـت و مـا در
واقـع بـا فضـای جدیدی روبـرو هسـتیم اما
ایـن فضـای جدیـد دسـت مـا را نمی بنـدد
بلکـه زمینـه بـرای انجـام کار بـه شـدت
فراهـم اسـت.
حاجـی پـور افـزود :در ایـن راسـتا بـا روی
کار آمـدن دولتـی انقالبـی و مردمی کـه
بـا تغییـر در متـن رویکردهـا و حتـی
سیاسـت های اجـرای دولـت تعاملات بـا

ائمـه جمعـه و دیگـران بیشـتر شـده اسـت
کـه بایـد از ایـن فرصـت پیـش آمـده نهایت
بهـره را ببریـم.
وی بـه بیانـی از رییـس جمهـور محترم که
فرمودنـد " :ایـران قـوی بـدون آمـوزش و
پـرورش قـوی محقـق نخواهد شـد" اشـاره
کـرد گفـت :آمـوزش و پـرورش قـوی هـم
بـدون حضـور ،همـکاری و همدلـی ائمـه
محترمجمعـه کـه در متن جامعـه به عنوان
فرمانده هـای قـرارگاه فرهنگـی مهمتریـن
مسـئولیت فرهنگـی شـهر را بـه عهـده
دارنداتفـاق نخواهـد افتـاد
مدیـر نمایندگـی شـورای سیاسـت گـذاری
ائمـه جمعـه فـارس ،خاطرنشـان کـرد:
امیدواریـم بـا ایـن همدلـی و زمینـه ای
کـه امـروز فراهـم شـده اسـت بتوانیـم در
خدمـت بـه نظـام اسلامی و زمینـه سـازی
بـرای تمـدن نویـن و ظهـور حضـرت ولـی
عصـر ارواحنـا فـدا نقـش آفرینـی متفاوتـی
و موثـری داشـته باشـیم.

موهای شانه خورده شیراز پر از گل های صورتی و بنفش می شود
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نخستین گروه زائران
سرزمین وحی  ۲۹خرداد از
فرودگاه شیراز اعزام میشوند
ایرنـا :مدیـر کل فرودگاههـای اسـتان فـارس
گفـت :نخسـتین گـروه از زائـران سـرزمین وحـی
از اسـتانهای فـارس ،کهگیلویـه و بویراحمـد و
هرمـزگان روز یکشـنبه  ۲۹خردادمـاه جـاری از
فـرودگاه بیـن المللـی شـهید دسـتغیب شـیراز اعـزام
خواهنـد شـد.
غالمرضـا کریـم آقایـی افـزود :بـر ایـن اسـاس،
حـدود یـک هـزار و  ۲۹۰نفـر از مشـتاقان زیـارت از
اسـتانهای مذکـور در قالـب  ۱۱کاروان بـه همـراه
عوامـل اجرایـی از فرودگاه شـیراز به خانه خـدا اعزام
خواهنـد شـد.
مدیـر کل فرودگاههـای اسـتان فـارس ادامـه داد:
تمـام پروازهـا توسـط شـرکت هواپیمایـی جمهـوری
اسلامی و در قالـب  ۶پـرواز انجـام خواهـد شـد.
کریم آقایی اظهار داشـت :بر این اسـاس ،نخسـتین
پـرواز حامـل زائـران خانـه خـدا سـاعت  ۱۳و ۴۵
دقیقـه یکشـنبه  ۲۹خردادمـاه جـاری فرودگاه شـهید
دسـتغیب شـیراز را بـه مقصد جـده تـرک خواهد کرد.
مدیـر کل فرودگاههـای فـارس بیان کرد :بـا توجه به
اهمیت سـفر معنـوی حج ،تمهیـدات الزم برای ارائه
خدمـات مطلـوب بـه زائـران بـا اسـتفاده از حداکثـر
امکانـات و تجهیـزات و تـوان کارکنـان اندیشـیده
شـده است.

جریمه  ۳.۷میلیاردی مشاور
امالک متخلف در شیراز
مهر:مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان فـارس از
جریمـه  ۳.۷میلیـاردی مشـاور املاک متخلـف در
شـیراز خبـر داد.
غالمرضـا سـاالری در خصـوص جزئیات ایـن پرونده
گفـت :بـا شـکایت یک شـهروند از یک واحـد صنفی
مشـاور املاک در شـهر شـیراز ،پرونـدهای جهـت
بررسـی موضـوع در تعزیـرات حکومتـی اسـتان
تشـکیل شـد.
وی ادامـه داد :شـاکی بـا ادعـای اینکـه مشـاور
املاک مذکـور بابـت فـروش یـک ملـک مبلـغ
هنگفتـی را بعنـوان کمیسـیون از وی دریافـت کرده،
تقاضـای رسـیدگی بـه شـکواییه خـود را داشـت.
سـاالری از احضـار متصـدی ایـن واحـد صنفـی بـه
تعزیـرات خبـر داد و گفـت :در بررسـیها انجام شـده
ً
تخلـف ایـن فرد محـرز و نهایتـا فرد متخلف بـه اتهام
گـران فروشـی به پرداخـت جریمه دو میلیـارد و ۵۰۰
میلیـون ریالـی در حـق دولـت و اسـترداد مبلـغ یـک
میلیـارد و  ۲۵۰میلیـون ریال در حق شـاکی محکوم
شد .

یک نیکوکار ۲میلیارد ریال به
بیمارستان امیر شیراز اهدا کرد
ایرنا:مسـئول مـددکاری مرکـز آموزشـی درمانـی
سـرطان شناسـی امیر شـیراز گفت :دو میلیـارد ریال
از سـوی یکـی از نیکـوکاران حـوزه سلامت بـا هدف
حمایـت از بیمـاران مبتلا بـه سـرطان ،به ایـن مرکز
اهدا شـد.
بهنـام صابـری با بیـان اینکه مبلغ دو میلیـارد ریال از
سـوی یک نیکـوکار سلامت بـرای خریـد تجهیزات
مـورد نیـاز بیمارسـتان ،بـه ایـن مرکـز درمانـی اهـدا
شـده اسـت افـزود :از جملـه تجهیـزات مـورد نیـاز
بیمارسـتان ،سـرنگ پمـپ ،مانیتور سـنترال ،مانیتور
عالئـم حیاتـی ،الکتروشـوک ،پالـس اکسـی متـر
انگشـتی و ونتیالتـور پرتابـل اسـت کـه امیدواریـم به
همـت و مشـارکت نیـک اندیشـان عرصـه سلامت،
ایـن تجهیـزات را تامیـن کـرده و در راسـتای ارائـه
خدمـات مطلـوب تـر بـه بیمـاران ،گام برداریـم.
او همچنیـن از ایـن نیکـوکار عرصـه سلامت کـه
بـرای ارایـه بهتـر خدمـات درمانی بـه بیمـاران مبتال
بـه سـرطان مشـارکت دارد ،قدردانـی کـرد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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شرایط امروز حاصل  ۳۰ماه ایثار جهادگران بهداشت و درمان است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد که شرایط امروز جامعه از نظر
شیوع کرونا ،ناشی از تالش ایثارگرانه مجموعه جهادگران ...

نخبگان را در گی ر و دارهای قوانین سخت و عدم حمایت های
واقعی از دست خواهیم داد
نشست بررسی مشکالت و موانع شرکتهای دانشبنیان ...

انعقاد 92قرارداد
سرمایه گذاری
درشهرك صنعتی ارسنجان
عصرمردم:
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس
گفت:تامیـن پایـدار آب و بـرق دو اولویـت اصلـی این
شـركت در شـهرك صنعتی ارسـنجان اسـت و در این
زمینـه امیدواریـم بـا تعامـل با دسـتگاه هـای اجرایی
ایـن مـوارد در كوتاهتریـن زمـان محقق شـود.
سـید مصطفـی هاشـمی در جلسـه بـا فرمانـدار
شهرسـتان ارسـنجان بـا بیـان اینكـه زیرسـاخت
مناسـبی در شـهرك صنعتـی ارسـنجان بـرای ایجـاد
واحـد هـای جدیـد صنعتـی و جذب سـرمایه گـذاران
فراهـم شـده اسـت ،گفـت :در شـهرک صنعتـی
ارسـنجان ظرفیـت ایجـاد و اسـتقرار 164واحـد
صنعتـی بـا پیـش بینی  850نفر اشـتغال و نیز جذب
سـرمایهگذاران فراهمشـده اسـت.
وی گفـت :همـه زیرسـاختها بـرای اسـتقرار
واحدهـای صنعتـی در ایـن شـهرک صنعتـی فراهـم
شـده و شـهرک صنعتـی ارسـنجان با66هكتـار
مسـاحت دارای امکانـات زیربنایـی نظیـر آب ،برق،
گاز ،شـبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب اسـت.
وی بـا بیـان اینكـه در خصـوص بـرق هـم اكنـون
از طریـق خـط عبـوری بـرق مـورد نیـاز تامیـن شـده
اسـت گفت:برای تامیـن برق پایدار خـط اختصاصی
از پسـت بـرق ارسـنجان اجـرا شـده كـه در صـورت
همـكاری فرمانـداری بـه منظـور تامیـن اعتبـار برای
احـداث جـاده تعمیـرات و سـرویس و نگهـداری
می تـوان ایـن خـط اختصاصـی را در كوتاهتریـن
زمـان راه انـدازی كـرد.
هاشـمی همچنین با اشـاره تامین آب از طریق آبفا و
مشـكالت ناشـی از قطعی آب در تابستان گفت:نیاز
اسـت در این خصوص انشـعابی از خط انتقال آب به
ارسـنجان بـه شـهرك صنعتـی تخصیـص داده شـود
كـه الزم اسـت پیگیـری هایـی هـم توسـط مـا و هـم
فرمانـداری الزم انجام شـود.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس
افزود:هـم اکنـون  92قـرارداد بـا سـرمایه گـذاران
بـرای ایجـاد واحدهای تولیدی و صنعتی منعقدشـده
کـه از ایـن تعـداد  5واحـد با اشـتغال زایـی  35نفر در
مرحلـه بهـره برداری اسـت.
هاشـمی از سـرمایه گـذاران خواسـت بـا توجـه بـه
ظرفیتهـای موجـود در شهرسـتان ارسـنجان و
وضعیت مناسـب زیرسـاختی در این شـهرک صنعتی
 ،از ایـن فرصـت بـرای ایجـاد واحدهـای تولیـدی و
اشـتغال پایـدار صنعتـی در ایـن شهرسـتان اسـتفاده
کننـد.وی تصریـح كـرد :واحـد هـای تولیـدی در
ایـن شـهرك صنعتـی كـه بـه بهـره بـرداری برسـند
تا13سـال معـاف از مالیـات هسـتند.
فرماندارشهرسـتان ارسـنجان نیـز در ایـن جلسـه
توسـعه صنعتـی را از راهبردهـای مهـم بـه منظـور
ایجـاد اشـتغال پایـدار اعلام كردوگفـت:در ایـن
زمینـه از سـرمایه گذاران حمایت های الزم درسـطح
شهرسـتان انجـام مـی شـود.
كاووس رضایـی در ادامـه بـا اشـاره بـه بسـترهای
سـرمایه گـذاری در شـهرك صنعتـی ارسـنجان
بـر همـكاری بـرای احـداث جـاده دسـترس خـط
اختصاصـی و انشـعاب آب از خـط انتقـال آب بـه
ارسـنجان تاكیـد كـرد.

یادواره شهدای آغازگر
انقالب اسالمی در شیراز
برگزار می شود
عصرمردم:
مصطفـی کیانـی رحیمی گفت :به مناسـبت پنجاه و
هفتمین سـالروز شـهادت نخسـتین شـهدای موتلفه
اسلامی به عنوان شـهدای آغازگر انقالب اسلامی
پنـج شـنبه ۲۶خـرداد مـاه  ۱۴۰۱مراسـمی در سـالن
همایـش هـای حـرم مطهـر احمـد ابـن موسـی(ع)
شـاهچراغ برگـزار خواهد شـد.
دبیـر یادواره شـهدای آغازگر انقالب اسلامی ضمن
گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای موتلفه اسلامی،
اظهار داشـت :شـهادت یـاران موتلفـه در  26خرداد
 ۴۴آغـازی بـر راه جهاد و شـهادت بود.
وی افـزود :ایـن یـادواره بـا حضـور آیـت اللـه دژکام
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ،آیـت اللـه کالنتـری
تولیـت آسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی و حمیـد
رضـا ترقـی قائـم مقـام حـزب موتلفه اسلامی کشـور
سـاعت  ۱۰صبـح فـردا امـروز ۲۶خـرداد مـاه ۱۴۰۱
در سـالن همایـش هـای حـرم مطهـر احمـد ابـن
موسـی(ع) شـاهچراغ برگـزار خواهـد شـد.
وی در انتهـا تصریـح کـرد :حمیدرضـا ترقـی قائـم
مقـام حـزب موتلفـه اسلامی کشـور ،سـخنران
پیـش از خطبـه هـای نمازجمعـه ایـن هفتـه شـیراز
نیـز خواهـد بـود.الزم بـه ذکـر اسـت شـهیدان
محمدصـادق امانـی ،محمـد بخارایـی ،مرتضـی
نیـک نـژاد و رضـا صفـار هرنـدی بـه همـراه چنـد تن
دیگـر ،در شـب عملیـات بدر یعنـی اول بهمن ۱۳۴۳
پیمـان میبندنـد کـه جز برای خـدا و بـرای حکومت
اسلامی بـه مسـالهای دیگـر نیندیشـند.
حسـنعلی منصـور نخسـت وزیر وقت علاوه بر نقش
اصلـی در جنایـت  ۱۵خـرداد ،الیحـهی ضـد ایرانـی
کاپیتوالسـیون را نیـز بـه مجلـس ارائـه کـرده بـود که
نارضایتـی گسـترده امـام و مـردم را در پیداشـت.
پـس از اعـدام انقالبـی منصـور ،دادگاه رژیـم پهلوی
بـرای چهارتـن از اعضـای اصلـی هیـأت موتلفـه
اسلامی حکـم اعـدام صـادر میکنـد  ۲۶خـرداد
 ۱۳۴۴شـهیدان امانـی ،بخارایـی ،نیک نـژاد و صفار
هرنـدی بـا خـون خـود هزینه سـازش نکردن خـود با
دشـمنان اسلام را پرداخـت کردنـد.
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هادی رضایی در نشست بررسی مشکالت و موانع شرکتهای دانشبنیان مطرح کرد:

نخبگان را در گیر و دارهای قوانین سخت
و عدم حمایت های واقعی از دست خواهیم داد
پریسا گلریز خاتمی

نشسـت بررسـی مشـکالت و موانـع شـرکتهای
دانشبنیـان پـارک علـم و فنـاوری فـارس روز گذشـته
باحضـور رئیس پـارک علم و فنـاوری فارس ،رئیس بسـیج
رسـانه اسـتان ،رئیـس سـازمان بسـیج علمی ،پژوهشـی و
فنـاوری سـپاه فجـر فـارس ،اصحـاب رسـانه و جمعـی از
مدیـران شـرکت های دانـش بنیان در پارک علـم و فناوری
فـارس برگـزار شـد.
امیـن ذوالقـدر بـه تلاش مضاعـف بـرای رفـع مشـکالت
شـرکتهای دانشبنیـان اشـاره نمـود و بـر همافزایـی
بخشهـای مختلـف بـرای کمک بهشـرکت هـای دانش
بنیـان و انسـجام جمعـی برای رونـق دانشبنیانهـا تاکید
کرد.
رئیـس پـارک علم و فنـاوری فـارس گفت :توسـعه اقتصاد
دانشبنیـان اسـتان نیازمنـد توسـعه پـارک علـم و فناوری
اسـت تا بسـتر مناسـبی برایکسـانی که در آینده به فعالیت
در ایـن عرصـه میپردازنـد ،فراهـم گردد.
رئیـس پـارک علـم و فناوری فـارس یکـی از مباحث کالن
را توسـعه فیزیکـی پـارک عنـوان کـرد و افـزود :توسـعه
فیزیکـی و محتوایـی پـارک بـه عنوانمکمـل بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت و تیمهایـی کـه در پـارک حضـور دارنـد،
جمـع کوچکـی از فعـاالن علمـی در ایـن حـوزه هسـتند
کـه بـرای رسـیدن بهمرحلـه تولید انبـوه نیازمنـد حمایت و
کمـک هـای فکری ،معنـوی و به روز مسـئوالن هسـتند.
محدودیـت فضـای کارگاهی ،معضل اساسـی در
پـارک علـم و فناوری
وی خواسـتار حمایـت مسـئولین از فعـاالن دانـش بنیان و
تیـم هـای حاضـر در پـارک شـد و بـر محدودیـت فضـا ،به
ویـژه فضـای کارگاهـی بهعنوان معضـل اساسـی در پارک
علـم و فنـاوری فـارس تاکیـد کرد
رئیس سـازمان بسـیج رسـانه فارس بـا بیان این که بسـیج
رسـانه در گام دوم انقالب مسـئول بررسـی کمکاری های
گام اول اسـت؛ بر اهمیتموقعیت و جایگاه علمی نخبگان
در توسـعه کشـور تاکیـد کـرد و گفـت :اگـر میخواهیم در
دنیـا ،ایرانـی سـربلند و توسـعه یافتـه داشـته باشـیمباید
توسـعه دانـش ،اولویت مسـئوالن و سیاسـتگذاران کشـور
باشد.
وی بـر اهمیت شـعار امسـال رهبری در حـوزه دانشبنیان
اشـاره نمـود و گفـت :مسـئوالن اجرایـی باید بداننـد که در

گام دوم انقلاب جـز تکیـه بردانـش و پیونـد علـم بـرای
برطـرف کـردن نیازهـا هیـچ راه دیگـری وجـود ندارد.
نخبـگان را در گیـ ر و دارهـای قوانیـن سـخت و
عـدم حمایـت های واقعـی از دسـت خواهیم داد
رضایـی گفـت :اگـر بخواهیـم در رونـد توسـعه راه
کشـورهای غربـی را ادامـه دهیـم اما در تخصیـص اعتبار
ماننـد کشـورهای جهان سـوم عمـل کنیم؛ نخبـگان خود
را در گیـر و دارهـای قوانیـن سـخت و عـدم حمایـت های
واقعـی از دسـت خواهیـم داد.
وی ادامـه داد :تمـام تالشهـا ،نشسـت هـا و جلسـات
مسـئوالن وقتـی نتیجـه میدهـد کـه بتوانیـم در برابـر
فشـارهای اقتصـادی و تحریـم تکنولـوژی ،سـرمان را
بلنـد کنیـم و بگوییـم دسـت گدایـی و نیـاز بـه سـمت هیچ
کشـوری نداریـم.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس بـا بیـان اینکـه
مـی خواهیـم بسـتری فراهـم کنیـم تـا فریاد شـرکتهای
دانشبنیـان بـه گـوش مسـئوالن برسـد ،بـر وظیفه سـپاه
بـه عنـوان کمـک رسـان و تسـهیلگر تاکیـد کرد.
رضایـی ضمـن تاکیـد بـر تشـکیل کارگـروه و تدویـن سـند
دانشبنیـان و مطالبـه از مدیـران ارشـد اجرایـی ،انعقـاد
تفاهمنامههـای مختلـف بادسـتگاههای مرتبـط بـرای
حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان را مهمتریـن راهـکار
بـرای بـرون رفـت از مشـکالت دانشبنیانهـا دانسـت و
افـزود :تدویـن سـند اعتلای دانشبنیـان کشـور و سـند

راهبـردی در اعتلای دانشبنیـان اسـتان فـارس بایـد از
مطالبـات شـرکتهای دانشبنیـان باشـد.
رئیـس سـازمان بسـیج علمـی ،پژوهشـی و فنـاوری
سـپاه فجـر فـارس بـا تاکیـد بـر لـزوم پرهیـز از عملکـرد
جزیـرهای در زمینـه فعالیتهـای دانشبنیـان ،جزیره ای
عمـل کـردن را حاصـل بیتدبیـری و عـدم یکپارچگـی و
انسـجام در حـوزه دانشبنیانـی عنـوان کـرد.
احمدرضـا قاسـمی بـه فقـدان مدیـرکل علـم و فنـاوری در
اسـتان و سـهم اندک پژوهش در بودجه سـال اشـاره نمود
و گفـت :نبـود مدیـرکل علـم وفنـاوری در اسـتان و سـهم
کمتـر از  ۳درصـد بودجـه بـرای پژوهـش نشـان مـی دهد
کـه در قوانیـن و زیرسـاختها نیازمنـد اصلاح ،ترمیـم و
ایجادبسـتر مناسـب هسـتیم تـا بـا سـرمایهگذاری بـر روی
جوانـان و حرکـت بـه سـوی آرمانهـا اهـداف مـورد نظـر
رهبـری نیـز محقق شـود.
رئیـس سـازمان بسـیج علمـی ،پژوهشـی و فنـاوری سـپاه
فجـر فـارس گفـت :باید بـه سـمت آرمانها حرکـت کنیم
و شـرایطی را فراهـم کنیـم تـا مانـع از مهاجـرت نخبـگان
شویم.
قاسـمی از اصحـاب رسـانه بـه عنـوان سـفیر شـرکتهای
دانشبنیـان ،یـاد کـرد و افـزود :بایـد بـه مجموعـه دولتی
کمـک کنیـم تـا بتوانـد دیپلماسـی علمـی را فعـال کنـد و
رایزنیهـای علمـی مـا در ایـن حـوزه در تمـام نقـاط دنیـا
فعال شـود.
وی در ادامـه از آمادگـی سـازمان در قالـب کمـک هـای
مکانـی ومالـی خبـر داد و گفـت :ایـن سـازمان آمادگـی
دارد کـه هـم کمکهـای مکانـی و همبحـث مالـی را در
قالـب شـرکت پیشـگامان و بـا مبلغـی از  ۱۰۰میلیـون
تومـان تـا ۲میلیـارد تومـان ،در اختیـار شـرکتهای
دانشبنیانـی قـرار دهدکه بر اسـاس اهداف ششـگانه این
سـازمان حرکـت کننـد.
وی بـه سـرمایه  ۱۰میلیـارد تومانـی صنـدوق پژوهـش و
فنـاوری بـرای کمـک به شـرکت هـای دانش بنیان اشـاره
کـرد و افـزود :مـا ایـن قـدرت راداریم کـه ۵میلیـارد تومان
بـه عنـوان سـهامدار بـه مجموعـه فنـاوری شـرکت کمک
کنیم.رئیـس سـازمان بسـیج علمـی ،پژوهشـی و فنـاوری
سـپاه فجـر فـارس در ادامـه بـا بیـان نقـش رسـانه هـا در
ایجـاد ضریـب امنیـت در جامعـه ،براسـتفاده از ظرفیـت
مردمـی و خیریـن بـرای پیشـرفت و موفقیـت تاکیـد کـرد.

تقدیر از افتخارآفرینان معاونت فنی صداوسیمای فارس
در هجدهمین اجالس فناوری رسانه
عصرمردم:
در پـی کسـب مقـام برتـر صداوسـیمای
فـارس در هجدهمیـن اجلاس فنـاوری
رسـانه در بیـن مراکـز اسـتانها  ،در
مراسـمی از مهندسـان و متخصصـان فنـی
صداوسـیمای فـارس کـه در ایـن اجلاس
عناویـن برتـر را کسـب کردنـد تقدیـر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی صداوسـیمای
فـارس  ،در ایـن مراسـم سـهرابی معـاون
حقوقـی و امور مجلس سـازمان صداوسـیما
و مدیـرکل صداوسـیمای فـارس ،

سیاسـی فر مدیـرکل فنـاوری فضایـی و
ماهـواره ای سـازمان و آقـای غیاثونـد
مدیـرکل فرسـتنده های رادیویـی سـازمان

از برگزیـدگان معاونـت فنـی مرکـز فـارس
در هجدهمیـن اجلاس فنـاوری رسـانه بـا
اهـدای لـوح  ،تقدیـر کردنـد.

در هجدهمیـن اجلاس فنـاوری رسـانه،
صداوسـیمای مرکـز فـارس در بخـش
فنـاوری اطالعـات مقـام اول را کسـب
کـرد .همچنیـن صداوسـیمای فـارس در
بخش هـای ارتباطات زمینـی و ماهواره ای،
فرسـتنده هـای تلویزیونـی و رادیویـی
اف ام  ،نظـارت و ارزیابـی و سـاختمان و
تاسیسـات مقـام برتـر را در بیـن مراکـز 33
گانـه رسـانه ملـی کسـب کرد.هجدهمیـن
اجلاس فنـاوری رسـانه  5و  6بهمن 1400
به صـورت مجـازی برگـزار شـد.

عملیات آغاز ساخت مسجد و مجموعه فرهنگی در بولوار اتحاد
عصرمردم:
عملیـات آغـاز سـاخت مسـجد کـه بـا نـام
مبـارک امـام زمان(عج) مزین شـده اسـت
در سـطح منطقـه هفـت در بولـوار اتحـاد
خیابـان خوشـه برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری
منطقـه هفـت تـذروی نائب رئیس شـورای
اسلامی شـهر شـیراز و ناظـر شـورا در
منطقـه هفـت در این مراسـم که بـا حضور
اکبـری شـهردار منطقـه هفـت ،خیریـن و
یاوران شـورای محالت برگزار شـد ،گفت:
از خیریـن ،شـهروندان و همـه بزرگوارانـی
کـه در جهـت سـاخت ایـن مـکان مقـدس
گام برداشـتند تقدیـر و تشـکر مـی کنـم
و همـه مـا اعتقـاد داریـم هـر قـدم خیـری
کـه برداشـته شـود ثـواب ایـن کار خیـر
چشم شیشه ای

هـم در ایـن دنیـا و هـم در آخـرت خواهیـم
دیـد .تـذوری گفـت :احـداث مسـجد و
مجموعههـای فرهنگـی یکـی از مطالبات
و نیازهـای محلات اسـت و بـا توجـه بـه
اینکـه شـهرداری زمینـی از سـهم خدمات
در تفکیـک زمیـن هـای ایـن شـهرک

داشـته اسـت جهـت احداث مسـجد و یک
مجموعـه فرهنگـی در اختیـار شـهروندان
قـرار داده اسـت.
اکبـری شـهردار منطقـه هفـت نیـز در این
مراسـم گفـت :در زمـان تفکیـک اراضـی
سـهم خدماتـی کـه شـهرداری مـی گیـرد

پارک خودرو در پیاده رو

در جهـت احـداث مسـجد ،درمانـگاه،
مکان هـای ورزشـی ،پـارک و  ...اسـت و
امـروز نیـز در این محل زمینی به مسـاحت
 ۶۰۰متـر مربـع کـه در زمـان تفکیـک
اراضـی در اختیـار شـهرداری قـرار گرفتـه
بـود در جهـت احـداث مسـجد بـه خـود
شـهروندان تقدیـم شـده اسـت.
اکبـری افـزود :عرصـه این مسـجد ۱۳۰۰
متـر مربـع اسـت که توسـط خیرین در سـه
طبقـه سـاخته خواهد شـد و شـهرداری نیز
در جهـت احـداث این مـکان مذهبی که با
نـام مبارک امـام زمان(عج) نیـز نامگذاری
شـده اسـت همـکاری الزم خواهـد داشـت
تـا هـر چـه سـریع تـر بـا احـداث ایـن
مسـجد شـهروندان بتواننـد نمـاز جماعـت
و اقدامـات فرهنگـی در آن برگـزار کننـد.
عکس :فرشته منصوری

انعقاد 92قرارداد سرمایه گذاری در شهرك صنعتی ارسنجان
مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی فارس گفت:تامین پایدار آب و برق دو
اولویت اصلی این شركت در شهرك صنعتی ارسنجان است و ...
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رضائیانزاده معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

شرایط امروز حاصل  ۳۰ماه ایثار جهادگران بهداشت و درمان است
ایسـنا :معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز تاکید کرد که شـرایط
امـروز جامعـه از نظـر شـیوع کرونـا ،ناشـی از تلاش ایثارگرانـه مجموعـه
جهادگـران عرصـه سلامت طـی حـدود  ۳۰مـاه گذشـته بـوده اسـت.
عبـاس رضائیـانزاده بـا بیـان اینکـه در  ۶مـاه گذشـته و بـا تلاش ،همـکاری
و پشـتکار کارکنـان مجموعـه بهداشـت اسـتان فـارس در همـه سـطوح تعالی
ارائـه خدمـات را شـاهد بودهایـم ،بـه خبرنـگاران گفـت :بازگشـت بـه شـرایط
عـادی زندگـی را مدیـون جانفشـانی و ایثـار همکارانـی هسـتیم کـه  ۳۰ماه در
کنـار هـم بـا میهمانـی ناخوانـده ،مبـارزه کردند.
رضائیـانزاده ،طـی بیـش از  ۳۰روز بـدون فوتـی در اسـتان فـارس را نمـودی
افتخارآمیـز از تلاش خالصانـه فعـاالن حـوزه بهداشـت و درمـان برشـمرد و گفـت :طـی ایـن مـدت ،بـا اجـرای
طـرح «هـر محلـه ،یـک پایـگاه واکسیناسـیون» در  ۸۸۹خانـه بهداشـت ۱۵۳ ،مرکـز خدمـات جامـع سلامت
روسـتایی ۹۲ ،مرکـز خدمـات خدمـات جامـع سلامت شـهری و روسـتایی و  ۵۳مرکـز خدمـات جامـع سلامت
شـهری ،امـکان دسترسـی سـریعتر مـردم بـه مراکـز واکسیناسـیون ایجـاد شـد.
او بـا بیـان اینکـه اجـرای ایـن طـرح بـه دلیـل افزایش دسترسـی مردم بـه واکسـن ،منجر بـه تزریق بیش از سـه
میلیون و  ۱۲هزار دز واکسـن در  ۶ماه اخیر شـده اسـت ،از اسـتقرار «سـند تغذیه سـالم در سـطح  ۶بنگاه کالن
اقتصـادی اسـتان» در همین مـدت خبر داد.
رضائیـانزاده هـدف از اجـرای ایـن برنامـه را ارتقـای عـادات غذایـی و رفتارهـای سـالم تغذیـه ای در کارکنـان و
خانـواده هـای آنهـا و ایجـاد محیـط غذایـی سـالم در محیـط کار عنـوان و اضافه کـرد :در همین مـدت  ۳۴هزار
و  ۶۳۶بازرسـی بهداشـت حرفـه ای و بیـش از  ۲۱۰هـزار بازدیـد بهداشـت محیـط از مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد
غذایـی و اماکـن عمومـی انجام شـده اسـت.
او از راه اندازی «سـامانه الکترونیکی تجویز و توزیع شـیر مصنوعی» در دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و انتخاب
آن بـه عنـوان طـرح الگـوی کشـوری ،در  ۶مـاه گذشـته و انتخـاب  ۱۰خانه بهداشـت کارگـری برتر و پنـج بنگاه
اقتصـادی سلامت محـور برتـر در اجـرای الزامـات و اقدامـات برنامه های بهداشـت حرفه ای از سـوی شـورای
بیمـه شـدگان اسـتان فـارس را یـادآور شـد و گفـت :ایـن اقدامـات در راسـتای اجـرای هـر چـه بهتـر مـاده ۱۴۷
قانـون کار جمهـوری اسلامی ایـران و تکلیـف دولـت بـه ارائـه خدمات بهداشـتی به کارگران انجام شـده اسـت.
رضائیـانزاده از بهـره بـرداری از دو مرکـز خدمـات جامـع سلامت شـهری ،سـه مرکـز خدمـات جامـع سلامت
روسـتایی ،یـک پایـگاه سلامت و یـک خانـه بهداشـت در بـازه زمانـی  ۶مـاه گذشـته بـه عنـوان گامـی دیگـر در
مسـیر توسـعه بهداشـتی فـارس یـاد و اضافـه کـرد :با توجـه به گسـتردگی اسـتان فـارس و تاکیدات مقـام معظم
رهبـری در بازسـازی و تقویـت شـبکه هـای بهداشـت ،توجـه بـه ایـن موضـوع از اولویـت هـای اصلـی معاونـت
بهداشـت است.
معـاون بهداشـت علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن از راه انـدازی «کمیتـه فنـی بهداشـت محیـط» بـا هـدف رفـع
موانـع کسـب و کار و یکسـان سـازی صـدور مجوزهـا به عنـوان یکی دیگـر از دسـتاوردهای حوزه بهداشـت در ۶
مـاه گذشـته نـام برد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس
در جمع مدیران و فعاالن سمنها:

نیازمند الگوی اجتماعی مشارکت مردم در مسائل کشور
از طریق نقش آفرینی سمنها هستیم
عصرمردم:
مدیـر کل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری فـارس در جمع مدیـران و فعاالن سـازمانهای مردم نهاد
منتخـب اسـتانهای فـارس ،بوشـهر و کهگیلویـه و بویراحمـد گفـت :به رغم اینکه سـاز و کار مشـارکت مردم در
امـر سیاسـی در متـن قانـون اساسـی پیشبینی شـده اسـت ،همچنان جـای خالی "الگـوی اجتماعی مشـارکت"
بـرای پرداختـن به مسـائل متنوع دیگر کشـور احسـاس مـی گردد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جمعیت هالل احمر فارس؛ سـید حسـین حقایقی به عنوان سـخنران آییـن افتتاحیه
دوره آموزشـی «ارتقـاء مهارتهـای حرفـهای سـمنها» کـه بـا حضـور بیـش از  ۴۰نفـر از مدیـران و فعـاالن
سـازمانهای مـردم نهـاد اسـتان هـای فـارس ،بوشـهر و کهگیلویـه و بویراحمـد در شـیراز و به میزبانـی جمعیت
هلال احمـر فـارس برگـزار گردیـد در سـخنانی اظهـار کـرد :بر اسـاس نظریه اسـاتید برجسـته و شـاخص علوم
ارتباطات ،انقالب اسلامی ایران با بهره گیری بیشـتر وموثرتر از شـبکه ارتباطی سـنتی در همسـنجی با شـبکه
ارتباطـی مـدرن به پیروزی رسـید.
حقایقـی نقـش مسـاجد  ،هیئـات مذهبـی ،تکایا و حسـینیه هـا را در این خصوص بسـیار پررنگ و حیاتـی ارزیابی
کـرد و گفـت :پیامهـای حضـرت امـام (ره)با تکثیـر نوار کاسـت و اطالعیه های مکتوب توسـط ائمـه جماعات و
اصحـاب مسـاجد و سـایر طیـف هـای مردمـی و مذهبـی از طریق تبیین و سـخنرانی و تبلیغ منتشـر و سراسـری
می شـد.
حقایقـی بـا بیـان اینکـه در آن زمـان نـام رسـمی "سـازمان هـای مردم نهـاد" مطـرح نبود ،امـا کارکـرد آن اماکن
ً
دقیقـا کارکـرد سـمن هـای امروزی برای تبلیـغ و ترویج آرمانهـای نظام اسلامی و اهداف اجتماعی بـود ،افزود:
امـروز پـس از گذشـت بیـش از چهـار دهه از انقالب اسلامی ،مـا بیش و پیش از گذشـته نیازمنـد طراحی چنین
الگـوی مشـارکتی هسـتیم؛ یعنـی همـان گونـه که در قانون اساسـی سـاز و کار مشـارکت مـردم در "امر سیاسـی"
از طریـق برگـزاری انتخابـات پیـش بینـی شـده اسـت ،بایـد "الگـوی مشـارکت اجتماعی" نیـز با همفکـری و هم
افزایـی شـبکه ای از سـازمانهای مـردم نهـاد و حمایـت دولـت و مجلس از ایـن الگو ،طرح ریزی شـود.
حقایقـی بـا اشـاره به اینکه در مسـائل و آسـیبهای اجتماعی ،کشـورمان حدود  ۲۰سـال عقب تـر از فرآیندهای
جهانـی اسـت ،ادامـه داد :جبـران ایـن عقـب ماندگـی فقـط و فقـط بـا برنامهریـزی دقیـق و کارشناسـی ،کار
جهـادی و شـبانهروزی و نقشآفرینـی موثـر و هدفمنـد سـازمانهای مردمنهـاد میسـر میباشـد ،چـرا کـه ایـن
مسـئله از عهـده دولـت بـه تنهایـی خارج اسـت.
وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا برگـزاری نشسـت هـای هـم اندیشـی ،دوره هـای آموزشـی و کارگاه هـای
تخصصـی ویـژه سـازمان هـای مـردم نهـاد ،گامهـای موثـری بـرای تقویـت "مسـئولیت پذیـری اجتماعـی" بیـن
آحـاد مـردم و بـه ویـژه بخـش خصوصـی بـه عنـوان شـخصیت حقوقـی و بهرهمنـد از حمایـت هـای دولتـی و
مزایـای مالـی و اقتصـادی برداشـته شـود.
حقایقـی در پایـان از آمادگـی کامـل اداره کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری فـارس بـرای تعامـل موثـر و
حمایـت از ایـده هـای خالقانـه و مسـئله محور سـازمانهای مـردم نهاد خبر داد و از سـازمان داوطلبـان ،جمعیت
هلال احمـر فـارس ،شـبکه ملی موسسـات خیریـه و نیکـوکاری در برگـزاری ایـن دوره آموزشـی قدردانی کرد.
نقش ویژه سمن ها در نذر آب ۵
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر فـارس دیگـر سـخنران آییـن افتتاحیـه دوره آموزشـی «ارتقـای مهارتهـای
حرفـهای سـمنها» بـود.
حسـین درویشـی "سـازمانهای مـردم نهـاد" را بازوهـای توانمنـد دولـت در تحقق ایـران قوی و سـربلند توصیف
کـرد و گفـت" :سـازمان هـای مـردم نهاد" مهم تریـن ابزار تحقـق جامعه مدنی و شـکل گیری "الگوی مشـارکت
اجتماعی" هسـتند.
درویشـی بـا بیـان اینکـه جمعیـت هلال احمـر بزرگتریـن سـازمان مـردم نهـاد جهانـی بـا ماموریتهـای
عـام المنفعـه و بشردوسـتانه اسـت ،تصریـح کرد :نیروهـای مردمی و داوطلب در کنار سـازمانهای مـردم نهاد،
مهمتریـن سـرمایههای اجتماعی این جمعیت هسـتند.
وی افـزود" :نـذر آب  " ۵و آبرسـانی بـه  ۱۱روسـتای کـم آب و بـی آب شهرسـتان سـیریک در اسـتان هرمـزگان
طـی تابسـتان گذشـته و امسـال یکـی از مهمترین نتایج عینـی و موفقیتآمیـز همکاری دوسـویه جمعیت هالل
احمـر اسـتان هـای فارس و بوشـهر بـا سـازمانهای مردم نهـاد بود.
درویشـی تاکیـد کـرد :امیـد اسـت با برگـزاری چنین دوره های آموزشـی ،شـاهد ارتقـای دانش و مهـارت فعاالن
اجتماعـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد در احصـا و اولویـت بنـدی مسـائل کشـور و حـل و فصـل آن از طریـق
اشـتراک گـذاری و تبـادل تجربیـات و هـم افزایـی در اجـرای برنامـه هـا و طـرح هـای عمومـی و عـام المنفعـه
باشیم.
وی در پایـان گفـت :دسـت همـه سـازمانهای مـردم نهـاد را برای همـکاری با جمعیـت هالل احمـر در اجرای
مطلـوب تـر برنامـه" نـذر آب  "۵و آبرسـانی بـه مناطـق محـروم و مواجه با خشکسـالی و قحطی می فشـاریم.

آغاز برداشت بامیه از مزارع کشاورزی خفر
مهر:فصل برداشت محصول بامیه از  ۱۱۰هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان خفر آغاز شد.
فصل برداشـت محصول بامیه در شهرسـتان خفر از اواسـط خردادماه آغاز و تا اواخر آبان ماه در این شهرسـتان
ادامـه دارد.بیـش از  ۱۱۰هکتـار از اراضی شهرسـتان خفر زیر کشـت بامیه بوده که بخشـی از محصول برداشـت
شـده جهت فروش روانه بازار و بخشـی دیگر در مصارف خانگی اسـتفاده میشـود.
در مراحـل کاشـت ،داشـت و برداشـت ایـن محصـول به صورت فصلـی برای بیش از  ۳۰۰نفر شـغل ایجاد شـده
اسـت.محصول بامیـه کشـت شـده در خفـر با کیفیت و بازارپسـند بـوده و پس از عرضـه در بازار مـورد توجه مردم
قـرار میگیرد.
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مواد شیمیایی فشارخون زنان را افزایش می دهد

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد مواد موسوم به «مواد شیمیایی همیشگی» ،که در محیط
باقی می مانند ،زنان میانسال را در برابر فشار خون باال آسیب پذیرتر می کند.
در این مطالعه ،زنان  ۴۵تا  ۵۶ســاله که باالترین غلظت هفت مورد از این مواد شــیمیایی
را داشــتند ۷۱ ،درصد بیشــتر از زنــان با کمتریــن ســطح ( PFASپرفلوئوروآلکیل ها و
پلی فلوروآلکیل ها) در معرض ابتالء به فشار خون باال بودند.
«کیون پارک ســانگ» ،نویسنده این مطالعه از دانشگاه میشیگان ،گفت« :چاقی ،استرس و
سیگار عوامل خطر شناخته شده برای فشار خون باال هستند و  PFASممکن است به اندازه
این عوامل یا حتی مهمتر از این عوامل باشــد زیرا  PFASگسترده است و تقریب ًا همه افراد
در معرض  PFASهستند».
 PFASرا میتــوان در آب ،خــاک ،هوا و غــذا یافت .آنها در وســایل روزمره خانگی از
جمله شــامپو ،نخ دندان ،لوازم آرایشــی ،ظروف نچسب ،بسته بندی مواد غذایی ،لباس و غیره
اســتفاده میشوند .این اولین مطالعهای نیست که نشان میدهد  PFASمیتواند به سالمت
قلب و عروق آســیب برساند .این مواد شیمیایی همچنین با خطر بیماری قلبی و کلسترول باال
مرتبط هســتند .دقیق ًا چگونگی تأثیر آنها بر سطح فشار خون هنوز به طور کامل شناخته نشده
اســت .پارک توضیح داد PFAS« :بسیار شبیه به بلوکهای سازنده چربیها است ،بنابراین
 PFASمیتواند عملکرد متابولیسم بدن و کنترل فشار خون را مختل کند».
پارک خاطرنشان کرد« :فواید کاهش قرار گرفتن جمعیت در معرض  PFASو پیشگیری
بالقوه از فشار خون باال و سایر مشکالت سالمت بسیار زیاد است».
بــرای این مطالعه ،محققــان میزان هفت  PFASخاص را در خــون بیش از  ۱۰۰۰زن
میانسال آمریکایی که هنگام شــروع مطالعه فشار خون طبیعی داشتند ،بررسی کردند .زنان از
ســال  ۱۹۹۹تا  ۲۰۱۷ســاالنه تحت نظر بودند .در این مدت ۴۷۰ ،زن به فشار خون باال مبتال
شــدند .این مطالعه نشــان داد که عالوه بر افزایش خطر فشــار خون باال که با ترکیب هفت
 PFASمشــاهده میشود ،زنان دارای غلظتهای باالتر از سه  PFASخاص نیز بیشتر در
معرض ابتالء به فشار خون باال هستند.
به طور خاص ،زنانی که باالترین غلظت پرفلوئورواکتان ســولفونیک اســید ( )PFOSیا
اســید اســتیک ( ،EtFOSAAیک پیش ساز  )PFOSرا داشــتند ۴۲ ،درصد بیشتر در
معرض ابتالء به فشــار خون باال بودند و زنان با اســید پرفلوئورواکتانوئیک باال () PFOA
 ۴۷درصد با افزایش خطر فشــارخون باال روبرو بودند .محققان توصیه میکنند هنگام انتخاب
محصوالت مراقبت شــخصی باید برچســبها را با دقت بخوانید و آنهایی را انتخاب کنید که
فاقد  PFASهستند .فشار خون باال میتواند خطر حمله قلبی ،سکته مغزی ،بیماری کلیوی،
بیماری چشمی و نارسایی قلبی را افزایش دهد.

عوارض وخیم دیابت برای بازماندگان سرطان سینه

مهــر :به گفته محققان ،دیابــت و قند خون ،خطر طوالنی مدت مــرگ را در مبتالیان به
سرطان سینه افزایش می دهد.
این مطالعه شــامل  ۴۸۸زن مبتال به سرطان سینه متاســتاتیک بود ،سرطانی که به سایر
اندامها گســترش یافته اســت .نرخ کلی زنده ماندن پنج ســال پس از تشخیص سرطان ،بین
 ۵۰درصد از زنان مبتال به دیابت و زنان بدون دیابت مشابه بود.
اما در میان زنانی که حداقل  ۸ســال پس از تشخیص سرطان سینه زنده ماندند ،نرخ بقا در
طول  ۱۰سال برای افراد مبتال به دیابت  ۶۷درصد و برای افراد بدون دیابت  ۸۷درصد بود.
همچنین نرخ بقا در  ۱۰سال در میان افرادی که کنترل قند خون خوبی داشتند ( ۸۳درصد)
در مقایسه با افرادی که کنترل قند خون ضعیفی داشتند ( ۶۳درصد) باالتر بود.
دکتر «ملودی چونگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی هاروارد ،گفت« :یافتههای
ما نشان میدهد که در بیماران مبتال به سرطان سینه که با وجود تشخیص سرطان ،پیشآگهی
نسبت ًا خوبی دارند ،مدیریت خوب قند خون ممکن است منجر به طول عمر بیشتر شود».
به گفته چونگ« ،این اولین مطالعهای اســت که به طور خاص تأثیر کنترل قند خون را بر
نتایج سرطان در بیماران پیشرفته سرطان سینه بررسی میکند».
او گفت« :مشخص نیست که آیا کنترل قند خون در بیماران مبتال به دیابت و سرطان سینه
میتواند نتایج خود سرطان را بهبود بخشد یا خیر».
چونگ خاطرنشــان کرد« :ارتباط بین کنترل ضعیف قند خون و نتایج بدتر سرطان ممکن
است شیوه درمان دیابت را در بیماران مبتال به سرطان سینه پیشرفته تغییر دهد».

عالئم بلندمدت آسیب ریوی
ناشی از سیگارهای الکترونیکی

مهر :یک مطالعه جدید گزارش می دهد بسیاری از افرادی که از آسیب ریوی ناشی از سیگار
الکترونیکی رنج می برند ،مشکالت سالمتی طوالنی مدتی خواهند داشت که حداقل یک سال
طول می کشد .به گفته محققان ،بخش قابل توجهی از بیماران یک سال پس از تشخیص اولیه
( EVALIآسیب ریه مرتبط با استفاده از سیگار الکترونیکی) همچنان دچار مشکل تنفسی ،مه
مغزی و اختالالت خلقی هستند.
دکتر «دنیتزا بالگف» ،متخصص ریه و پزشــک مراقبتهای ویژه ،میگوید« :حدود سه نفر
از هر پنج بیمار  EVALIعلیرغم آســیب به ریه و اثرات ســامت مرتبط با آن ،به استعمال
سیگار ادامه میدهند».
او گفــت« :حتــی در این جمعیت از بیمــاران ،تنها  ۳۸درصد از بیمــاران بودند که پس از
تشخیص ،توانستند سیگار کشیدن و استعمال دخانیات را ترک کنند».
برای این مطالعه ،محققان  ۷۳بیمار  EVALIرا که از اواسط ژوئیه  ۲۰۲۰تا اواسط آگوست
 ۲۰۲۱تحت درمان بودند ،تحت نظر داشتند.
اکثر بیماران مرد با میانگین ســنی  ۳۱ســال بودند .همه بیماری شدید نداشتند :از هر پنج
مورد ،سه مورد نیازی به بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه نداشتند.
دوازده ماه پس از تشخیص ،بسیاری از بیماران  EVALIگفتند که هنوز مشکالت سالمتی
طوالنی مدتی دارند که گاهی اوقات بر کیفیت زندگی آنها تأثیر میگذارد:
•  ۴۸درصد دارای محدودیت تنفسی بودند
•  ۵۹درصد دارای اضطراب یا افسردگی بودند
•  ۶۲درصد بیماران استرس پس از سانحه داشتند
•  ۴۴درصد به دلیل شــرایط جسمی ،ذهنی یا احساسی مشکل در تمرکز ،به خاطر سپردن
یا تصمیم گیری را گزارش کردند
•  ۲۴درصد تنگی نفس قابل توجهی را گزارش کردند
دکتــر «پاناژیس گالیاتســاتوس» ،مدیر کلینیک درمان دخانیات در دانشــکده پزشــکی
جان هاپکینــز در بالتیمور ،گفت« :مواد شــیمیایی مورد اســتفاده در ســیگارهای الکترونیکی
میتوانند باعث آسیب طوالنیمدت به ریهها شوند ،مواد شیمیایی مانند فرمالدئید».
او پیشنهاد کرد همانند پوست تان به فکر ریه تان هم باشید.

نوشیدن قهوه بعد از مصرف داروهای تیروئید
مشکل ساز نیست

ایسنا :والدین از مشاهده بیماری فرزندشان متنفر
هســتند؛ بنابراین اولویت آنان این است که فرزندان
خــود را از بیماریهای عفونی در امــان نگه دارند.
بهترین راه برای پیشــگیری از بیماریهای کودک
تقویت سیستم ایمنی بدن او است.
بر اساس نتایج تحقیقات مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریها( )CDCحــدود  ۲.۶درصد از کودکان
ضعــف ایمنی دارند؛ به این معنا که سیســتم ایمنی
ضعیفی دارند و قادر به مبارزه با بیماری نیستند.
ممکن اســت کودکان به دلیــل عوامل مختلفی
از جملــه  ،HIVبیماریهای مزمــن مختلف مانند
دیابت ،واکنش به برخی داروها ،کمبودهای تغذیهای
و آســیب اندامی سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشند.
با این حال مســاله قطعی این است که ب ه طور کلی
سیستم ایمنی کودکان به ویژه نوزادان بسیار قویتر
از سیستم ایمنی بزرگساالن است و در واقع به خوبی
برای مبارزه با عفونتهای جدید آماده اســت .با این
وجود به عنوان والدین کارهای زیادی میتوان انجام
داد تا اطمینان حاصل کرد که سیستم ایمنی کودکان
در برابر بیماریهای خارجی قوی است.
برای شروع ســادهترین راه برای تقویت سیستم
ایمنی کودکان تغذیه سالم است.
چارلز بنبروک از مرکز کشــاورزی پایدار و منابع
طبیعی دانشــگاه ایالتی واشــنگتن ایــاالت متحده
ل توجهی
میگوید :غذاهــای ارگانیک به طــور قاب 
 ۲۰تــا  ۴۰درصد آنتی اکســیدان بیشــتر از اقالم
غیرارگانیک دارد.
طبق انتشــارات ســامت هاروارد این ترکیبات
آنتیاکســیدانی قوی به تقویت ایمنی و از بین بردن
رادیکالهای آزاد ایجادکننده عوارض سالمتی کمک
میکند.
غیر از مصرف میوهها و ســبزیجات فعالیت بدنی
نیز نقــش مهمــی در مصونیت کــودکان در برابر
بیماریها دارد .نتایج تحقیق در ســال  ۲۰۱۶که در
مجله پزشکی و علوم ورزشــی اسکاندیناوی منتشر
تبیان :باورهای اشتباهی درباره اهدای خون وجود
دارند که باید اصالح شــوند تا نتواننــد مانعی برای
اهدای خون افراد باشند .بانکهای خون به خون نیاز
دارند تا زندگی خیلی از بیماران نجات داده شود.
 .1اهدای خون بسیار دردناک است
نه این طور نیست .ســوزن را مثل یک نیشگون
ریز روی دستتان احســاس خواهید کرد .از بیحسی
موضعی استفاده میشود تا درد و ناراحتی حین اهدای
خون به حداقل برسد.
 .2ممکن اســت با اهــدای خون دچار
بیماری شوم
شــما با اهدای خون به بیماری دچار نمیشــوید.
دســتاندرکاران بانک خون ،پروتکلهای بهداشتی
را سفتوسخت رعایت میکنند .تجهیزاتی که برای
جمعآوری خون اســتفاده میشــوند ،مث ً
ال سوزنها،
پدهای الکلی و گاز و ...همگی نو و استریل و یکبار
مصرفاند.
 .3در پرسشنامههای مربوط به سالمت
فرد اهداکننده خون ،ســؤالهای شخصی
زیادی مطرح شــده که ارتباطی با اهدای
خون ندارند
پرسشهایی که از فرد اهداکننده به عمل میآید،
واجد شــرایط بودن اهداکننده را بــرای اهدای خون
براساس یک ســری از معیارهای از پیش تعیین شده
مورد بررســی قرار میدهد .این پرسشها تأکیدی بر
این هستند که اهداکننده میتواند بدون هیچ مشکلی
خون اهدا کند و خون اهدایی برای بیماران سالم است.
به همین دلیل الزم است اهداکنندگان درستترین و
دقیقترین اطالعات را بر اســاس هرآنچه از سالمت
و سبک زندگی خود میدانند ارائه دهند .درصورتیکه
اهداکنندهای بهتازگی به یــک بیماری عفونی مبتال
بوده که از طریق خون قابل انتقال است ،این اطالعات
به پرســنل این امکان را میدهد که چنین موردی را
شناسایی کنند .ضمن ًا پرسنل میتوانند متوجه شوند که
فرد اهداکننده میتواند بدون بروز مشکلی در سالمتی
خود خون اهدا کند یا خیر.
 .4نیازی نیســت به پرسشهای مربوط
به سالمت اهداکننده دقیق جواب بدهم زیرا
آنها بههرحال خونهای اهدایی را آزمایش
میکنند
همانطور که گفتیم شما باید به پرسشها بادقت

ایسنا :دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته
علمی کشوری مقابله با کووید ۱۹با اشاره به شرایط
کنترل شــده کرونا در کشور و کاهش ابتال و مرگ
ناشی از این بیماری ،درباره نحوه استفاده از ماسک
در وضعیت فعلی توضیح داد.
دکتر مســعود یونســیان درباره نحوه استفاده از
ماســک و رعایت پروتکلهــای اجتماعی با توجه
به شــرایط کنترل شــده کرونا ،گفــت :از ابتدای
پاندمی ما تصمیماتمان را بســته به شــرایط روز
اتخــاذ میکردیم و در حال حاضــر هم باید توجه
داشته باشیم که هر توصیهای که کمیته علمی ارائه
میدهد ،بر اساس شرایطی فعلی است .بنابراین اگر
شــرایط تغییر کند ،توصیهها هم تغییر خواهد کرد.
همانطــور که یک زمانی در پیــک بودیم و اعالم
میکردیم که همه افراد ماســک بزنند ،اکنون که
پیک را پشت ســر گذاشــتیم ،میگوییم افراد در
شرایط خاصی ماسک بزنند .حال اگر طی روزهای
آتی شرایط تغییر کند ،دستورالعملها بهروز شده و
باید بر اساس آنها اقدام کرد.
وی افزود :در حال حاضر که در کشور خوشبختانه
نه ابتال روند صعودی دارد و نه مرگومیرمان قابل

راهکارهایی ساده برای افزایش
سیستم ایمنی کودکان

شد ،دادههای  ۵۵کودک پنج ساله را جمعآوری کرد
که همگی دارای اختالالت خودایمنی بودند.
کارشناســان دریافتند کسانی که بیشتر در فضای
بــاز بودند ،قدرت بیشــتری در ایمنی داخلی و تغییر

ل توجهی در برابر التهاب نشان دادند.
قاب 
برای سالم نگه داشتن سیستم ایمنی کودکان در
داخل خانه نیز باید مراقب مواد شوینده ،محصوالت
تمیزکننده و اقالم آئروسل مورد استفاده در خانه بود.

باورهای اشتباه درباره اهدا خون

جواب بدهید .این باعث میشــود مطمئن شوید که
پروســهٔ اهدای خون برای شما خطری ندارد و خون
شما هم برای بیماران سالم است.
هرچنــد خونهای اهدایــی از جهت بیماریهای
عفونی تست میشوند اما همهٔ عفونتها در تستهای
البراتواری قابلشناســایی نیستند .دلیل آن هم دوره
پنجره ویروس (ویروس در بدن فرد هســت اما قابل
تشــخیص نیســت) اســت که باعث میشود سطح
ویروسهــا در مرحله ابتدایی در خون بســیار پایین
باشــد و در تست البراتواری تشــخیص داده نشود.
همچنین برخی از تستهای غربالگری بیماریهای
عفونــی مانند بیماری کروتســفلد جاکــوب در همه
جای دنیا در دســترس نیســتند؛ بنابراین الزم است
اهداکنندگان خون به پرسشها دقیق و درست جواب
بدهند .پرسشنامه ســامت اهدای خون ،پروندهای
جهانی اســت و آنهایی که تعمداً اطالعات نادرست
و گمراهکننده ارائه میدهند ،پیگرد قانونی میشوند.
 .5من میتوانم مشخص کنم کدام بیمار
خون اهدایی من را دریافت کند
اهدای خون مســتقیم وجود ندارد .مطالعات نشان
میدهند اهدای خون بهصورت مســتقیم ،ریســک
باالیــی از جهــت انتقال بیماریهــای عفونی دارد،

زیــرا افرادی که به این صورت خــون اهدا میکنند
ممکن است تحتفشار دست به این کار زده باشند و
اطالعات درســتی از سالمت خود ارائه نکرده باشند.
سالمترین خون خونی اســت که اختیاری و آگاهانه
اهدا شده باشد.
 .6وقتی یــک بیمار نیاز به دریافت خون
دارد ،از اعضای خانوادهاش خواسته میشود
خون اهدا کنند .دریافــت خون از اعضای
خانواده بهتر است
ما نیازی بــه خانوادهها و دوســتان برای اهدای
خون به بیمار یا جایگزینکردن خون اســتفاده شده
توسط بیمار نداریم .برخالف این باور رایج که اهدای
خون از ســوی اعضای خانواده ،بهترین و سالمترین
اســت ،دریافت فوری خون از اعضای خانواده گاهی
میتواند ســبب بیماری پیوند علیه میزبان شود .این
اتفــاق زمانی میافتــد که گلبولهای ســفید خون
اهداکننده به مغز استخوان ،پوست و اندامهای مهمی
مانند کب ِد فرد گیرندهٔ خون حملهور شــده و منجر به
التهاب و نارسایی این اعضا میشود .همهٔ این اتفاقها
میتوانند خطر مرگ داشته باشند.
 .7اهدای خون خطرناک است
اهــدای خون تقریب ًا هیچ خطــری ندارد .اما الزم

توصیه جدید کمیته علمی کرونا درباره
استفاده از «ماسک»
مالحظه اســت ،به نظر میرسد که زمان مناسبی
است تا فعالیتهای معمولمان را توسعه دهیم .در
غیر این صورت ممکن اســت ضررهای اقتصادی،
بهداشتی ،ســامتی و ...را تجربه کنیم؛ به عنوان
مثــال کســانیکه نیاز بــه جراحی یــا مراجعه به
بیمارســتان دارند و ...در این شرایط باید بتوانند با
خیال راحتتری کارهایشان را انجام دهند.
یونســیان ادامه داد :توصیه میشود که یکسری
افراد همچنان از ماســک اســتفاده کنند .یکی از
این گروهها کادر بهداشــت و درمان هســتند .زیرا
با بیماران زیادی مواجهه دارند که ممکن است بین
آنهــا بیماران بدون عالمت کرونایی هم باشــند و
بر همین اســاس کماکان توصیه میشود که کادر
بهداشت و درمانی از ماسک استفاده کنند .همچنین
افرادی که نقصهای ایمنی شــناخته شده یا سن

باال دارند که به طور معمول سیســتم ایمنیشــان
را ضعیــف میکند و آسیبپذیریشــان را در برابر
کرونا افزایش میدهد ،کماکان توصیه میشود که
ماسک بزنند .وی ادامه داد :در عین حال با توجه به
اینکه برخی بیمــاران بدون عالمت مبتال به کرونا
هم در جامعه حضور دارند؛ حال یا بعدا عالمتشان
ظاهر میشــود یا ممکن اســت که هرگز عالمتی
را نداشته باشــند ،اما ویروس در بدنشان هست و
میتواند به دیگران هم منتقل شــود ،در نتیجه در
مکانهایی که تعــداد افراد زیادی در یک جا جمع
شــدند و نمیتوانند فاصلهگذاری را رعایت کرده و
محیط هم تهویه مناسبی ندارد ،توصیه میشود که
از ماسک استفاده شود تا هم خودشان آلوده نشوند
و هــم اگر مبتال به کرونــای بیعالمت بودند ،به
سایرین منتقل نکنند.

دکتر جوئل وارش ،متخصــص اطفال ،در همین
خصوص هشــدار داد برخــی از محصوالت خانگی
میتواند بیشــتر از اینکه به مصونیت کودک کمک
کند ،به وی آسیب برساند.
اســت بدانید منظور دیگران از خطرناک بودن اهدای
خون چیست :پالسمای خون فوراً جایگزین میشود.
در اهدای خون تقریب ًا  ۴۰۰میلیلیتر مایع از بدن فرد
اهداکننده گرفته میشود که این واحد از خون کمتر از
 ۱۰درصد از خون بدن یک فرد نرمال است.
ممکن است بعد از اهدای خون احساس سرگیجه
کنید اما اگر ســالم هســتید باید فوراً به حالت نرمال
برگردید .مقدار خونی کــه میتوانید اهدا کنید طبق
محاســبات دقیق طراحی شــده و به بدنتــان اجازه
میدهــد بعد از اهدای خــون ،عملکرد نرمال خود را
داشته باشد.
 .8به هر بیماری که مبتال باشید نمیتوانید
خون بدهید
خونهــای اهدایــی کام ً
ال غربالگری میشــوند
تا فردی که خون میگیرد مبتال به عفونت نشــود.
از طرفــی دیگــر افــراد ممکن اســت بیماریهای
غیرقابلانتقال داشته باشــند که مانعی برای اهدای
خون ایجاد نمیکنند .مث ً
ال اگر شــما بیماریهای زیر
را داشته باشید میتوانید خون اهدا کنید:
 .دیابت
 .کلسترول باال
 .بعــد از بهبــودی از یک بیمــاری عفونی مانند
آنفلوانزا
 .پنج سال بعد از بهبودی از بیماری سرطان ،بهجز
سرطان خون
 .آلرژیها
 .آسم
با این حال بیماریهای دیگری هســتند که مانع
اهدای خون میباشند ،مث ً
ال بیماری کرون.
در برخی موارد هم الزم اســت مدتی صبر کنید تا
واجد شرایط اهدای خون شوید .مث ً
ال اگر به منطقهای
سفر کردهاید که ماالریا در آنجا شایع است الزم است
 ۲۱روز پیش از اهدای خون صبر کنید.
 .9اگر دارو مصــرف میکنید نمیتوانید
خون بدهید
اگر عارضهای داریــد که بابت آن دارویی مصرف
میکنید باز هــم میتوانید خون اهــدا کنید .به هر
صورت در اطالعاتی که ارائه میدهید حتم ًا داروهای
مصرفیتان را اعــام کنید .کارشناســان میتوانند
تشــخیص بدهند دارویی که مصــرف میکنید مانع
اهدای خونتان هست یا نه.

یونســیان تاکید کرد :باید توجه کرد که ممکن
است برای فرد مبتال به کرونای بی عالمت اتفاقی
نیفتد ،اما ممکن اســت ویــروس را به افرادی که
ضعف سیســتم ایمنی یا ســن باال دارنــد ،انتقال
دهند و این افراد دچار مشــکل شوند .بنابراین در
مکانهایی کــه تراکم باالیی وجــود دارد ،مانند
اتوبوس اعم از درونشهری و بینشهری که تراکم
زیاد است ،داخل مترو ،هواپیما و ...توصیه میشود
که کماکان از ماســک استفاده شود .با این حال در
جاهایی که تراکم جمعیت باال نیســت و تهویه را
میتوان به خوبی برقرار کرد ،میتوان اســتفاده از
ماسک را برای افراد سالم ضروری ندانست.
وی گفت :در شــرایط اینچنینــی نباید جامعه
را بیش از حد خســته کنیم .زیــرا این خطر وجود
دارد که مردم خســته شــوند و دیگر در زمانی که
الزم هســت نیز به رعایت پروتکلهای بهداشتی
تمکیــن نکنند .توصیه کمیتــه علمی هم مبنی بر
همین واقعیت بود که در جایی که خطر باالســت،
مالحظاتمــان را تشــدید کنیــم و در جایی که
شواهد نشــان میدهد خطر پایین است میتوانیم
سختگیریهایمان را کمتر کنیم.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد که نوشیدن قهوه بالفاصله پس از مصرف داروهای
تیروئیدی مایع مشکلی ندارد.
برچســبهای فعلی محصول و دســتورالعملهای درمانی به بیمــاران توصیه میکنند که
هورمــون درمانی تیروئید را با معده خالی انجام دهند ،اما این تحقیق جدید نشــان میدهد که
مصرف قهوه در مدت کوتاهی پس از مصرف دارو بر جذب لووتیروکسین مایع تأثیر نمیگذارد.
«کریس واشنگتن» ،سرپرست تیم تحقیق ،میگوید« :نتایج نشان میدهد که جذب محلول
خوراکی لووتیروکسین سدیم تحت تأثیر مصرف قهوه قرار نگرفته است».
برای این مطالعه ،به  ۴۰بزرگسال یک دوز  ۶۰۰میکروگرمی لووتیروکسین مایع دو بار داده
شد :چند دقیقه قبل از نوشیدن  ۲۲۰میلی لیتر قهوه سیاه و شیرین نشده؛ و در شرایط ناشتا.
نمونه خــون برای اندازه گیری ســطح تیروئید داوطلبان به مدت  ۴۸ســاعت پس از دوز
جمع آوری شد ۴۰ .روز بین این دو موقعیت فاصله بود.
یافتهها تأیید میکنند که جذب دارو هم در حالت ناشتا یا بعد از نوشیدن قهوه ،یکسان است.
محققان گفتند که نتایج خبر خوبی برای بیمارانی اســت که به آنها آموزش داده شده است
 ۳۰تا  ۶۰دقیقه قبل از قهوه از لووتیروکسین استفاده کنند تا از تداخل دارویی جلوگیری کنند.
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نحوه برخورد با کسی که پشت سرمان حرف می زند

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

قالبی است

بیتوته :گاهی اوقات برخی از افراد شروع به حرف زدن
پشت سر ما می کنند .اثر منفی تخریبی این گونه حرفها
زمانی که در محیط کاری انجام شود بسیار بیشتر است و
باعث می شود جوی منفی علیه ما ایجاد شود .دلیل این کار
هم کامال مشخص است و نشان می دهد که فرد مورد نظر
با تمام وجود می خواهد که شهرت و اعتبار ما را خدشه دار
کرده و زیر سوال ببرد.
مهم نیست چند نفر در محیط کاری حرفهای فرد بدگو را
باور می کنند به هر حال تخریب شخصیت در نزد دیگران
برای شما تلخ و دردناک خواهد بود.
در این گونه موارد باید بتوانیم رفتاری هوشمندانه از
خودمان بروز دهیم تا قبل از بزرگ شدن مشکل و بروز
آسیب روحی ،جلوی آن را بگیریم.
چرا کسی پشت سرمان حرف می زند
افرادی که پشت سر دیگران حرف می زنند با احساساتی
از جمله نفرت ،ناامیدی ،طرد شدن ،خشم و حسادت دست و
پنجه نرم می کنند.
این افراد با هر کس دیگری که به جای شما باشد همین
رفتار را خواهند داشت.
از سویی دیگر ممکن است شما با سادگی در مورد
چیزهایی که نباید دیگران بدانند به آن ها اطالعات داده اید
یا اظهار نظر کرده اید یا در جمعی قرار گرفته اید که بدگویی
می کرده اند و شما ناخودآگاه حرفشان را تایید کرده اید و در
واقع سادگی خودتان باعث شده پشت سرتان بدگویی کنند.
سکوت بهتر از مقابله است
اغلب اوقات نیازی نیست در برابر بدگویی کار خاصی
انجام دهید .شاید بتوانید جلوی یک نفر را بگیرید که پشت
سرتان حرف نزند ولی چند نفر را می توانید متقاعد کنید که
کار بدشان را متوقف کنند؟ فرقی نمی کند شما چه کاری
انجام می دهید و چقدر موفق هستید ،مسلما همیشه آدم هایی
هستند که از شما خوششان نمی آید و تالش می کنند با حرف
زدن پشت سرتان و بدگویی کردن شما را پایین بکشند.
پشت سر کسی حرف زدن وجهه شخص بدگو
را خراب می کند
برای این که آسیب روحی کمتری از بدگویی دیگران
پشت سرتان ببیند باید بدانید که فرد تلخ و منفی باف معموال
بیشتر از دیگران به خودش ضربه می زند.
درست است که شما با حجم زیادی از ناراحتی و پریشانی
روبرو شده اید ولی قبل از این که بخواهید به خاطر بدجنسی
و بدگویی یک نفر دیگر ناراحت و عصبی شوید باید بدانید که
پشت سر کسی حرف زدن شمشیری برعکس است که نوک
تیز آن به درون قلب خود بدگو فرو می رود.
معموال دیگران به صورت قلبی افراد بدگو را دوست ندارند

هرچه اینجا می خرم ،قالبی است
من به هرچه بنگرم ،قالبی است
از برای خانه آنچه الزم است
می خرم من ،می برم ،قالبی است
هرکه هر قیمت دلش خواهد دهد
چون در و هم پیکرم قالبی است
هرچه با آن ظاهر بس دلفریب
باشد این دور و برم ،قالبی است
عاشقانه گر که شعری خوانده ام
از برای دلبرم ،قالبی است
دفتر و دستک چه کار آید مرا
هم قلم ،هم دفترم ،قالبی است
می کنم هم باور و هم اعتماد
اعتمادم ،باورم ،قالبی است
آنکه پندارد که او ارباب ماست
آنکه گوید :نوکرم ،قالبی است
اوج گیری نیستش در کار من
چونکه این بال و پرم ،قالبی است
این پرایدی که سوارش می شوم
گاه گاه ،جای خرم ،قالبی است
نیستم با روحیه ،زیرا نشاط
در دل غم پرورم ،قالبی است
پُر نباشد گر حساب بانکی ام
مهرورزی همسرم ،قالبی است

و منفور جمع می شوند.
نگاه بلند مدت داشته باشید
زمانی که از بدگویی دیگران پشت سرتان آگاه شدید ،به
جای حرص خوردن و آزار دادن خودتان ،کمی تامل کنید و
از خودتان بپرسید که این شرایط تا چه مدت ممکن است
شما را تحت تاثیر قرار بدهد .چند روز؟ یک ماه یا یک سال؟
افق دیدتان را گسترده کنید و بررسی کنید تا متوجه شوید
که افراد سمی تا چه مدت می توانند برایتان دردسر درست
کنند .در اغلب موارد وجود آنها هیچ تاثیری بر روند موفقیت
شما ندارد و دیر یا زود از زندگی شما محو می شوند پس
در این گونه موارد نیازی به نگرانی و اتالف انرژی برای
آنها ندارید.
هر کجا که می روید دوستان خوبی برای
خودتان داشته باشید
در هر محیطی که قرار دارید سعی کنید به محض ورود با
افرادی که مشابهت بیشتری با شما دارند دوست شوید ،وجود
دوستان خوب در یک محیط به دیگران اجازه نمی دهد که
پشت سر شما حرف بزنند .وجود داشتن دوستان خوب در
دایره ارتباطی اهمیت زیادی دارد چون آن ها نه تنها با فرد
بدجنسی همراهمی نمی کنند بلکه از ادامه بحث جلوگیری
کرده و باعث خراب شدن خود فرد بدگو می شوند.
وجود روابط واقعی و صادقانه به شما کمک می کند که

نحوه خشک کردن تخمه خربزه و طالبی

هیچ چیزی نیست اینجا جای خود
چونکه خانم سرورم ،قالبی است

بیتوته :خربزه یک میوه شیرین و دوست داشتنی فصل
تابستان است .شاید تا به امروز تخمه های خربزه را استفاده
نمی کردید و دور می ریختید ،البته چون تا االن نمیدانستید،
چه چیز با ارزشی را دور میریزید ،حق داشتید.
خواص تخمه خربزه
 تخمه خربزه دارای طبیعت گرم و تر است و برای افراد سردمزاج یکی از بهترین نوع مغزهاست.
 تخمه خربزه باعث از بین رفتن کرم روده میشود. -تخمه خربزه دارای ویتامین  Aاست.

اعتبارم ظاهرا ً شد خدشه دار
یحتمل سیم و زرم ،قالبی است
این زبان سرخ می گوید "غمین"
روی تن سبزه سرم ،قالبی است

 تخمه خربزه برای رفع درد سینه و حلق و درمان سرفه هایبسیار ،مفید است.
 دانه خربزه ویتامین  Cدارد و برای برای درمانسرماخوردگی موثر است.
 از فواید تخمه خربزه برای پوست این است که :از بین برندهلک و کک مک روی پوست است.
 تخمه خربزه حاوی ویتامین  Eو آهن است. تخمه خربزه برای پاک کنندگی کبد و کلیه و مثانه نیزخیلی موثر است.

مانع از پخش شایعات دروغ شوید .در برخی موارد اگر کسی
نباشد که از شما دفاع کند ،شایعات بیهوده ممکن است به
قدری بزرگ شوند که از بین بردنشان کار سختی برای شما
شود.
با مهربانی و خوش رفتاری با اطرافیان آن ها با خودتان
جذب کنی .هر روز سعی کنید با ادب و احترم رفتار کنید و
نشان دهید که فردی خوب ،ارزشمند و قابل اعتماد هستید
که به دنبال دوستی های ناب ،صادقانه و سالم است.
ایجاد گروه دوستی که حامی شما باشد ممکن است مدت
زیدی طول بکشد ولی ارزشش را دارد پس صبور باشید تا
افرادی که مشابه شما هستند به شما جذب شوند.
با سیاست برخورد کنید نه با عصبانیت
اگر تصمیم دارید واکنشی نشان دهید ،واکنش شما نباید
از روی عصبانیت و احساسی باشد چون ممکن است همه
چیز را به نفع بدخواهتان تمام کند.
باید برای واکنش خود برنامه ریزی کنید و با سیاست
جلو بروید.
آرام و خونسرد باشید و نشان دهید که هیچ حرف مفت
و شایعه ای نمی تواند شما را به هم بریزد و پریشانتان کند.
اگر فکر می کنید الزم است در مورد شایعه یا سوتفاهمی
که ایجاد شده شفاف سازی کنید .با افراد مورد نظرتان پشت
درهای بسته و خصوصی گفت گو کنید نه در حضور دیگران.

بهترین دفاع تاکید شما بر ارزش ها است
اگر فقط روی بدگویی ها تمرکز کنید انرژی زیادی از
دست خواهید داد .سعی کنید ضمن عبور از تونل تاریک
انرژی های مننفی اطرافتان خوبی را احساس کنید و روی
ارزشهای رفتاری و اخالقی خودتان ثابت قدم بمانید.
در صورتی که خودتان را در عمل ثابت کنید حرفها زودتر
از چیزی که فکرش را بکنید از یاد خواهد رفت .زمانی که
دیگران شاهد رفتارها و عملکرد مثبت شما باشند ،بدگوها
به سختی می توانند پشت سر شما صحبت کنند و در نتیجه
بدگویی پشت سر شما به حداقل خواهد رسید.
احساس قربانی بودن نداشته باشید
یکی از بهترین واکنش ها در برابر آدم بدگو ،شاد
و خوشحال بودن است .زمانی که فرد بدجنس ببیند
بدگویی های او تاثیری روی شما نمی دهد ،بدترین احساس
شکست را تجربه خواهد کرد.
شما زمانی که کاری انجام بدهید یا به چیزی برسید،
حسادت دیگران را بر می انگیزید و ممکن است پشت سرتان
غیبت کنند .افرادی که پشت سرتان بدگویی می کنند از شما
متنفر نیستند بلکه از موفقیت یا محبوبیت شما متنفرند .آنها
با هر فرد دیگری که حسادتشان را برانگیزد همین رفتار را
خواهند داشت .بنابراین فکر نکنید که قربانی هستید و این
اتفاق فقط برای شما افتاده است.

 برطرف کننده درد حاصل از سوزش ادرار است. یکی از فواید مهم تخمه خربزه این است که برای ازبین بردن سنگ کلیه خیلی موثر است.
شیوه خشک کردن تخمه خربزه
تخمه خربزه تازه را یک تا دو روز داخل یک کاسه آب
بگذارید تا قدری حالت گندیگی بگیرد و قسمت ژلهای
دور آن به آسانی شسته و تمیز شود.
پس از تمیز کردن تخمههای خربزه آنها را داخل یک
آبکش بریزید و در محیط آشپزخانه یا سایه قرار دهید تا
به طور کامل خشک شوند.
هر چند ساعت یکبار آنها را زیرو رو کنید که تخمه
ها خوب خشک شوند و قسم2تهای زیر آن کپک نزند.
سپس کمی نمک بزنید و اگر دوست داشته باشید آنها را

در یک ماهیتابه روحی کمی تفت دهید .این روش را برای ﺟﺪول 401-2635

تخم طالبی ،گرمک و دیگر میوه ها که تخم دارند می توانید
انجام دهید.
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بهترین مکان ها برای سفر در تابستان

7

بیتوته :گرمای تابستان ما را ترغیب به سفر در کشور می کند تا هم حال
و هوایمان عوض کنیم و هم از گرم دور شویم .ولی برای تعطیالت تابستانی
کجا برویم؟
کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری
کوهرنگ یک جای زیبا و به یاد ماندنی در چهارمحال و بختیاری است که
هم آب معدنی معروفی دارد و هم دشت اللههای واژگونش بسیار زیبا است.
و خوبی این مکان این است که زیبای ها آن در هر فصلی تفاوت می کند.
دلیل اینکه این منطقه را بهشت سفید ایران میدانند ،به این علت است که
 ۱۰درصد همه آبهای ایران از این ناحیه تامین میشود و در زمستان ها
همیشه با برف سفید پوش است.
اوپرت سمنان
در کشور ایران ،شگفتی های خیلی زیادی وجود دارد .جاهایی که حتی
به فکرتان نیز نمی رسد که می توانند وجود داشته باشند .جایی که بیابان
به جنگل رسیده و مرز بسیار زیبایی را به وجود آورده است .در حقیقت
باید بگوییم که منطقه گردشگری اوپرت ،یکی از خاص ترین ،عجیب ترین و
بهترین مقصدهای گردشگری برای سفر در تیر ماه است .چرا که با سفر به
آن ،می توانید بر روی مرز کویر و جنگل راه بروید و چشم اندازی فوق العاده

نداشته باشند ،می توانید به آسانی ،مرز بین دریا و خشکی را هم ببنید .دریای
خزر به راحتی از این منطقه قابل مشاهده است.
آالشت مازندران
از مناطق دیگری که می توانید در فصل تیر ماه به آن سفر کنید مازندران
است .در استان مازندران منطقه ای به نام آالشت وجود دارد و مردم آن هم
به زمان آالشت مازندران حرف می زنند .منطقه آالشت هم با طبیعت زیبای
خود خالی از آبشار نیست .یکی از این آبشارها به نام آبشار نارم در روستای
چرات در  ۳۵کیلومتری جنوب غرب آالشت قرار گرفته است ،چرات یکی از
روستاهای اطراف آالشت سوادکوه در استان مازندران ایران است.
سرعین اردبیل
استان اردبیل دارای جاذبه های دیدنی خیلی زیادی است که افراد بسیاری
را در تابستان و زمستان به سوی خود می کشاند .با وجود این همان گونه که

فوق العاده آن شده است .اینجا تنها روستای صخره ای و مسکونی جهان
است .روستایی که خیلی از سالخورده هایش می گویند تنها زیر همین
سقف های سنگی ،یا به قول خودشان «گایا» خوابشان می برد.
به احتمال زیاد سابقه ی سکونت در اینجا به زمان حمله ی مغول ها باز
می گردد که اهالی روستا به آن پناه آورده اند ،ولی همین جا ماندگار شده اند.
تقریبا تمام خانه های این راستا مانند سکونتگاه های اولیه ی انسانهاست و
همه آنها مخروطی شکل هستند .اینجا یک موزه ی کوچک مردم شناسی نیز
دارد که برخی از وسایل در رابطه با زندگی مردم کندوان را در آن به نمایش
گذاشته اند .حدود یک کیلومتر روستا نیز در سمت چپ جاده خانه هایی شبیه
خانه های کندوان به نان هیله ور وجود دارد.
فیروزکوه
فیروزکوه از شهرهای زیبای استان تهران در مسیر جاده تهران محسوب

دیگری نیز دارد .به طور مثال سرآب نیلوفر در  ۲۰کیلومتری کرمانشاه قرار
دارد و در فصلهای گرم سال به استخر گسترده ای از گلهای نیلوفر تبدیل
میشود و آب تاالب به قدری زالل است که میتوانید زیر آب و ساقههای
نیلوفرها را ببینید.
باغ گل کرمانشاه نیز جاذبه گوناگونی دارد که شاید شبیه ایرانی آن را
را تنها بتوانید در اصفهان پیدا کنید .چنانچه از پرسهزدن در تاریخ نیز لذت
ق بستان ،معبد آناهیتا،
میبرید حتما دیدن مجموعه تاریخی بیستون و طا 
تکیه بیگلربیگی ،و تکیه معاونالملک را در فهرست جاهایی که از آنها دیدن
خواهید کرد قرار دهید.
لرستان
استان لرستان ،سرزمین اللههای واژگون ،عروس آبشارهای ایران ،اقلیم
قلعهها و چشمههای خروشان و جنگلهای بلوط با دهها سوغات و خوردنی و
پوشیدنی رنگارنگ است که در روزهای گرم تابستان بهعنوان یکی از مناطق
خوش آبوهوا و خنک ایران ،پذیرای افراد زیادی است.
لرستان را با بروجرد ،درود ،الیگودرز ،ازنا ،خرم آباد ،کوهدشت ،پلدختر و
الشتر میشناسند که هر یک ،تاریخی از فرهنگ و هنر و قدمت را در خود
جای داده است .خرم آباد ،مرکز استان لرستان ،مقصد اول لرستانگردی به

از هر دو منطقه داشته باشید .مکان اوپرت ،یکی از بهترین مکان های سفر در
تیر است که در ارتفاعات رشته کوه البرز قرار دارد.
در استان سمنان ،در جایی که شاید هیچ فردی حتی فکرش را هم نکند
که بهترین و عالی ترین مکان های گردشگری می تواند وجود داشته باشد،
جایی وجود دارد که می توان بر قله ی کوه ایستاد و چشم انداز خیلی زیبا و
فوق العاده ای را دید .شاید برایتان جالب باشد بدانید که امروزه ،جاهای خیلی
زیادی برای گردشگری وجود دارد .مقاصدی که هر کدام از آن ها جذابیت های
خاص خود را دارند .ولی باید اشاره کنیم که با سفر به اوپرت ،در جایی قدم
خواهید زد که در هیچ کجای دیگر وجود ندارد .چرا که می توانید عجیب ترین
و بی نظیرترین مناظر و چشم اندازها را ببنید و زمان بسیار خوبی را در این
منطقه بگذرانید .اوپرت جزو جاذبه هایی است که در مرز میان دو استان
مازندران و سمنان قرار گرفته است .و به همین دلیل ،یک قسمت آن خیلی
سرسبز و سر پوشیده از جنگل بوده ،و قسمت دیگر ،خیلی خشک و بدون
هیچ گونه درخت و منظره زیبا است .الزم به ذکر است که با سفر به اوپرت،
می توانید محلی که کوهستان و جنگل به یکدیگر می رسند را هم تماشا کنید.
یکی از بهترین و جذاب ترین بخش های سفر به اوپرت این است که چنانچه
هنگامی برای مشاهده منطقه ییالقی اوپرت بروید که ابرها در آسمان وجود

می دانید اردبیل خیلی سرد بوده و شاهد سرما و برف فراوانی در آن هستیم.
پس بهتر است در صورت نداشتن تحمل کافی برای سرمای اردبیل ،در
تابستان به آنجا سفر کنید .در حقیقت بهترین زمان برای سفر به اردبیل از
خرداد تا آذر است .سرعین هم از معروفترین و مهمترین شهرهای دیدنی
و جذاب استان اردبیل است که برای فرار از گرمای تیرماه ،سرعین بهترین
گزینه خواهد بود .از جمله جاهای دیدنی اردبیل و سرعین هم می توان به
طبیعت خیلی زیبا و فوق العاده در روستای آلوارس و جنگل فندقلو ،آثار و
بناهای تاریخی ،دریاچه نئو و چشمه های آب گرم معدنی اشاره نمود.
کوه گل دنا
یکی از بکرترین مناطق ایران از نظر گیاهی و جانوری ،منطقه ای در
دامنه ی قله دنا و نزدیکی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد
است .با سفر به آن می توانید جنگل های بلوط و گیاهان مختلفی را ببینید
و چنانچه شانس داشته باشید ،می توانید انواع جانوران مانند خرس قهوه ای،
گرگ ،کل و بز کوهی ،کبک دری ،انواع چکاوک ها و کالغ نوک سرخ را از
دور و نزدیک تماشا کنید.
روستای کندوان
کندوان یکی از سه روستای صخرهای جهان است که این دلیل جذابیت

می شود که میانگین دمای ساالنه آن حدود هشت درجه سانتیگراد است.
طبیعت بکر و زیبای این شهر ،بهعنوان مقصد سفرهای تابستانی در بین
گردشگران مطرح بوده است؛ از جمله تنگه واشی که در دل تابستان،
آبوهوای خنکی دارد .تنگه میشینه مرگ که از آن بهعنوان چهارمحال
تهران هم یاد میشود؛ چشمه آب معدنی خمده با خاصیت درمانی ،روستای
هرانده و غار بورنیک و ...از دیدنیهای منطقهی فیروزکوه هستند که میتوانند
برای هر فردی جذاب باشند.
گرگان
گرگان را شاید بتوان جزو زیباترین و بهترین شهرهای شمال در تابستان
دانست که با طبیعت دیدنیاش از کوه ،جنگل و چمنزار گرفته تا جلگه و
دشت ،بیابان و شورهزار ،دریا و خلیج ،رودخانه و تاالب و زمینهای کشاورزی،
افراد زیادی را به خود جلب میکند .در سفر به این منطقه میتوانید از
جاذبههایی مانند آبشار زیارت ،جنگل ناهارخوران ،آبشار شصت کالته ،جنگل
النگدره ،طبیعت سردانسر ،خانه تقویها ،باغ روسها و کاخ آقا محمد خان
قاجار دیدن کنید.
کرمانشاه
کرمانشاه در فصل تابستان به جز آبوهوای خوبش جاذبههای زیبای

حساب می آید و به همین علت گردشگران زیادی در طول سفر تابستانی
به لرستان ،بازدید از قلعه فلکاالفالک ،دریاچه کیو ،مجموعه توریستی
مخملکوه و بام خرم آباد را در برنام ه خود می گذارند.
کردستان
شاید بهتر بود کردستان را به عنوان نخستین مکان سفر داخلی در تیرماه
معرفی می کردیم .کردستان یکی از مناطقی است که به جز داشتن آب و
هوایی خیلی عالی برای سفر در تابستان ،دارای مناطق دیدنی خیلی زیادی
نیز هست .در هر فصلی از سال که به کردستان سفر کنید جاذبه های بسیار
زیادی پیش روی شماست ،ولی از آنجا که کردستان آب و هوای سردی دارد،
بهترین زمان سفر به آن تابستان است.
یکی از بهترین مکان هایی که در سفر تابستانه به کردستان باید از آن
دیدن کنید دریاچه زریوار است .دریاچه زریوار که دریاچه ای آب شیرین است،
دارای چشمه هایی جوشان از کف بوده و قدری از آب آن نیز با بارش باران
تامین می شود.
از جاذبه های دیدنی کردستان باید به جاذبه های دیدنی ای مثل عمارت
تاریخی آصف ،عمارت مشیردیوان و حمام خان ،چشمه آب معدنی باباگرگر،
کوه آبیدر ،دشت بیلو و منطقه تفریحی قمچیان اشاره کنیم.

بیتوته :اول خوب فکر کنید که برای چه تصمیم به مهاجرت دارید ،مثال در
پی رفاه کاری بیشتر هستید یا تصمیم به ادامه تحصیل دارید؟
تصمیم جدی بگیرید
الزم است دقیق و جزئی جایگاه خود را معین کنید .به طور مثال جواب
شما این است که برای تحصیل در دانشگاههای خوب و بینالمللی تصمیم به
سفر دارید ،ولی آیا پس از فارغالتحصیلی میخواهید به کشور مادری برگردید
یا نه؟ آیا در کشور مبدأ شرایط خوبی برای تحصیل نیست؟ آیا کشور مقصد
از لحاظ آموزشی در سطح خیلی باالتری قرار دارد؟ اص ً
ال تحصیل چقدر در
زندگی اکنون شما اثر دارد؟
این موارد تعدادی از سواالتی است که کمک میکنند هدف اصلی شما از
رها کردن وطن و رهسپار شدن به سمت زمینی دیگر مشخص شود.
نخستین گام برای مهاجرت ،داشتن تصمیم استوار است؛ باید حتم ًا قبل از
آغاز اطمینان داشته باشید که تصمیم شما به قدری محکم است که حاضر
هستید برای آن با همه مسائل و مشکالت دستوپنجه نرم کنید.
چنانچه اقدام به مهاجرت نموده و در میان راه پشیمان شوید و حس کنید که
انتخاب اشتباهی کردهاید برگشت قدری دشوار و پرهزینه خواهد بود .بنابراین
نخست از تصمیمتان اطمینان پیدا کنید.
با استرس ها مواجه شوید
در کار مهاجرت به جز نکاتی که باید در کشور مقصد در نظر داشته باشید و
مشکالتی که شاید در این کشورها با آن ها روبرو شوید ،باید اول با چالش های
بزرگی مواجه شوید.
کار خود را از دست می دهید
چنانچه شاغل هستید یکی از مهم ترین نکاتی که باید در مهاجرت از همان
اول راه در نظر داشته باشید این است که باید شغل خود را رها کنید .شغلی که
با تالش و کوشش به دست آورده اید و قسمتی از زندگی روزمره ی شماست.
چنانچه دلبستگی زیادی به محیط کار و شغل اکنون تان دارید الزم است قدری
بیشتر فکر کنید.
باید در نظر داشته باشید که چنانچه به علل شخصی مثل ازدواج ،شرایط
بهتر تحصیلی فرزندتان و ...بدون داشتن شغل در مقصد اقدام به مهاجرت
می کنید با استرس و نگرانی بسیاری مواجه خواهید شد ،آیا می توانید این
نگرانی ها را پشت سر بگذارید؟
به خانه بر نخواهید گشت
رها کردن خانه و منزلی که سال ها در آن زندگی کرده اید از دشوار ترین
کارهایی است که باید انجام دهید ،جدا شدن از اقوام و دوستان و پا گذاشتن به
دنیایی نو کار سختی است .اشخاص بسیاری به علت دلبستگی های عاطفی از
مهاجرت منصرف می شوند ،بنابراین با خود رو راست باشید و پاسخ محکمی
برای این سوال که می توانند خانه و آشنایانتان را رها کنید یا خیر پیدا کنید
چون در صورتی که وارد مراحل مهاجرت شوید پشیمانی در میانه ی راه هزینه
و زمان بسیاری را از شما خواهد گرفت.
هیچ دوستی ندارید
قبل از مهاجرت باید بدانید پیدا کردن دوستان جدید در کشوری دیگر کار
سختی است ،شما حتما در زندگی روزانه نیاز به دوست را حس خواهید کرد
تا مسائل و مشکالتتان را با او در بین بگذارید ،این خألیی است که خیلی از
مهاجران آن را حس می کنند.

نکات ضروری قبل از مهاجرت

یکی از مشکالت در این رابطه این است که شما در ابتدای ورود با آداب و
اجتماع جدیدی که واردش شده اید آشنایی دقیق و کاملی ندارید و کامال تنها
هستید و نمی دانید چطور باید با دیگران ارتباط عاطفی برقرار کنید ،نمی توانید
مانند دوران مهد کودک راحت بپرسید که با من دوست می شوی؟
باید آداب اطرافیانتان را رعایت کنید و تالش کنی برای خود جایی بینشان
باز کنید زیرا اگر در دانشگاه تحصیل می کنید و یا شاغل هستید حتما اطرافیان
بخش مهمی از زندگیتان خواهند شد.
در سال های اخیر بعضی از مهاجران از طریق آنالین اقدام به یافتن دوست
در کشور مقصدشان می کنند که می تواند بعضی وقت ها راه خوبی باشد،
ولی مسئله این است که قبل از مهاجرت باید دقت کنید نخست هیچ دوستی
نخواهید داشت و این مسئله مهم تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
در نظر گرفتن قوانین کشور مقصد
بعضی از کشورها برای مهاجرت سیاستهای راحتی دارند .در حالیکه
بعضی دیگر از کشورها قوانین سختگیرانهتری نسبت به مهاجران دارند .مثال
استرالیا و کانادا قوانین دشوارتری نسبت به آلمان برای پذیرش مهاجران دارند.
پس پیش از مهاجرت باید بدانید که کشور مقصد با شما چه رفتاری میکند و
چه سیاستی را در پیش میگیرد .همین طور باید مزیتهای اقامت در کشور
رویایی خود را هم در نظر بگیرید .از طرف دیگر باید اطمینان پیدا کنید دریافت
ویزای اقامت دائم کشور مقصد برای مهاجران طبق چه قوانینی است.
خطرات مهاجرت را در نظر بگیرید

پیش از اینکه بخواهید به یک کشور خارجی مهاجرت کنید ،باید نخست
خطرات احتمالی را در نظر بگیرد.
در هر کشوری امکان مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و یا حتی
زیستمحیطی وجود داشته باشد .برای مثال زلزله و یا سیل در کشورهای
جنوب شرق آسیا یک امر عادی است که هر چند سال یکبار اتفاق می
افتد .حتی در بعضی از کشورهای صنعتی نیز امکان دارد با مشکل بیکاری و
یا مشکالت اقتصادی مواجه شوید .پس شما باید فرصتهای شغلی خود در
کشورتان را رها کنید و به یک کشور ناشناخته بروید.
الزامات غذایی و نوشیدنی در کشور مقصد
هنگامی که یک کشور جدید را برای مهاجرت انتخاب میکنید ،حتما از
نظر رژیم غذایی با وطن شما فرق بسیاری دارد .بنابراین باید فرق موادغذایی،
نوشیدنیها و حتی عادات غذایی در کشور مقصد را در نظر بگیرید .یک ایرانی
در هر کشوری که باشد به غذاهای سنتی ایرانی بیشتر میل نشان میدهد.
این در حالی است که در ایاالت متحده و یا فرانسه به غذاهای فستفود بیشتر
اهمیت میدهند .آیا شما میتوانید متناسب با مردم آنجا عادات غذایی خود را
تغییر دهید؟ حتی در مواردی امکان دارد بدن شما نسبت به عادات غذایی و
نوشیدنیهای آنها ،واکنش نشان دهد.
آشنایی با عادات اجتماعی و آداب و رسوم
یکی دیگر از کارهایی که باید پیش از مهاجرت انجام داد آشنا شدن با
عادات اجتماعی و آداب و رسوم مردمی است که در کشور مقصد زندگی

میکنند .پس باید پیش از مهاجرت و انتخاب کشور ،در مورد عادت مردم آن
کشور تحقیقات الزم را انجام دهید .در مواردی که امکان دارد عادات آنها
سبب آزارتان شود و بهجای اینکه در کشور مقصد حس راحتی و خوشبختی
کنید ،همیشه از کاری که کردهاید حس پشیمانی کنید.
ساختار سیاسی در کشور مقصد را بررسی کنید
یکی دیگر از کارهایی که پیش از مهاجرت باید انجام داد تحقیق در مورد
ساختار سیاسی ،آزادیهای شخصی و حقوق شهروندی در کشور مقصد است.
شما قرار است به شهروند یک کشور جدید تبدیل شوید پس باید از حقوق
خود در آینده اطالعات بسیاری بهدست آورید .آیا شکل و ساختار دولتی را
که قرار است در زیر چتر آن زندگی کنید ،میپذیرید؟ داشتن ثبات سیاسی،
رضایتمندی از ساختار سیاسی و دولت در یک کشور جدید ،اهمیت زیادی
دارد که قبل از مهاجرت باید در این مورد اطالعات کافی را بهدست آورید.
مراقبتهای بهداشتی در کشور مقصد
بررسی وضعیت مراقبتهای بهداشت و یا بیماری رایج در کشور مقصد،
پیش از مهاجرت اهمیت بسیاری دارد .در بعضی از کشورها امکان دارد کیفیت
زندگی و فرصتهای شغلی باال باشد ،ولی امکان دارد یک بیماری صعبالعالج
در جامعه رایج شده باشد .در اینصورت احتمال ابتالی شما هم به این بیماری
افزایش پیدا می کند .از طرف دیگر امکانات و مراقبتهای بهداشتی در کشور
مقصد اهمیت بسیاری دارد .باید هزینههای درمان ،بیمهی درمانی ،در دسترس
بودن خدمات و مراقبتهای بهداشتی را پیش از مهاجرت بررسی کنید.
حساب بانکی بینالمللی باز کنید
هنگامی که قرار است به کشور جدید مهاجرت کنید ،قطع ًا درآمدهایی دارید
که باید قدری از آن را پسانداز کنید .با باز کردن یک حساب بانکی بینالمللی
میتوانید در صورت سفر به یک کشور جدید ،از آن استفاده کنید .برای مثال
هنگامی که به کانادا مهاجرت میکنید و سپس تصمیم به سفر به انگلیس را
دارید ،میتوانید در انگلستان یا هر کشور دیگری ،از حساب بانکی خود استفاده
کنید .به طور مثال میخواهید در انگلیس اجارهی ماهیانهی خانه و یا بدهی
خود را به بانک پرداخت کنید .یک حساب بینالمللی میتواند در این زمینه
به شما کمک کند .بعضی از انواع حساب بانکی صورت خاص برای مهاجران
طراحی میشود و به شما این امکان را میدهد که پول را به چندین ارز
اختصاص دهید .پیش از مهاجرت از نوع حساب بانکی بینالمللی در کشور
مقصد آگاه شوید .شما میتوانید متناسب با شرایط زندگی خود در کشورهای
گوناگون ،از این نوع حساب بانکی استفاده کنید.
آب و هوای کشور مقصد را بررسی کنید
هنگامی که قرار است در یک کشور جدید زندگی کنید ،باید بتوانید شرایط
جسمی خود را با آبوهوای آن کشور سازگار کنید .برای مثال کشورهای
اسکاندیناوری خیلی سرد هستند و زمستانهای خیلی سردی دارند ،پس برای
فردی که جسم ضعیف و ناتوانی دارد ،مناسب نیستند.
بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا به علت گرمای زیاد و مواد آالینده در
بعضی از شهرها ،برای افرادی که به بیماری آسم مبتال هستند ،مناسب نیست.
همینطور امکان دارد شما به پوشش گیاهی در یک کشور حساسیت داشته
باشید .در اینصورت پیش از مهاجرت باید در مورد شرایط آبوهوایی کشور
مورد نظر اطالعات کافی داشته باشید تا با اطمینان خاطر بتوانید به آن کشور
مهاجرت کنید.
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آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شــرکت ســهامی خاص طرح و ایده مهان شهر راز درتاریخ
 1401/03/21به شماره ثبت  57914به شناسه ملی  14011229536ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات فنی ،مهندسی ،مدیریتی و اجرایی
در زمینه ای تی ســی در داخل و خارج از کشــور .تولید و ارائه کلیه
خدمات نرم افزاری و ســخت افزاری به کلیه نهادها و شــرکت های
دولتی و خصوصی داخلی و خارجی .ارائــه کلیه خدمات نرم افزاری و
ســخت افزاری رایانه ای ای تی به ویژه مراکز مرتبط با ســاختمانی،
عمرانی ،ویال ،باغشــهری ،معماری ،طراحی داخلی ،مصالح ســاختمانی،
ســرویس های خرید و فروش آنالین( ،غیرفرهنگی غیررســانه ای
غیرهنری) و مراکز ارائه دهنده خدمات مهندســی معماری و ساخت
و ساز اعم از انبوه سازی  ،شهرک سازی ،باغشهر و مراکز ارائه دهنده
حوزه خدمات مدیریت شــهری  ،حمل و نقل درون شــهری .نظارت،
مشــاوره و اجرای کلیه خدمات پروژه های ســاختمانی ،آبرســانی،
راهسازی ،تاسیســاتی ،مکانیکی ،برق رســانی ،گاز رسانی ،کشاورزی
و صنعتی ،خاکبرداری و خاکریزی و نقشــه برداری و نقشــه کشــی،
اجرای فونداســیون و سقف سبک ،اجرای نما ســاختمان ،انبوه سازی،
محوطه سازی .اجرای تیرچه و بلوک ،تولید و اجرای انواع ساختمان های
پیش ســاخته ،تعمیرات کلی و جزیی ســاختمان .مشــاوره ،طراحی و
سه بعدی ســازی و اجرای کلیه خدمات معماری و دکوراسیون داخلی
ســاختمان ،فضای باغی و فضای سبز و طرح های ساختمانی .ارائه کلیه
خدمات تهیه و تامین نیروی انســانی (در رابطه بــا موضوع فعالیت
شــرکت) ،تهیه و طبخ غذا کلیه ارگان ها دولتی و خصوصی به صورت
پیمانی .ارائه کلیه خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی ،نگهداری
فضای سبز و امور تاسیساتی .مقاطعه کاری حق العمل کاری و پیمانکاری.
ارائه کلیه خدمات برگزاری مراسمات ،سمینارها ،همایش ها .خرید و
فروش و بسته بندی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز .ترخصی
کاال از گمرکات داخلی .شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوصی .اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و
موسسات مالی دولتی و خصوصی .انجام کلیه خدمات فوق در صورت

نیاز به اخذ مجوز های الزم با رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان فارس ،شهرستان شــیراز ،بخش مرکزی ،شهر
شــیراز ،محله فرهنگ شهر ،خیابان ایمان شــمالی ،بن بست  ،5پالک
 ، 373طبقه اول کدپستی 7187986169
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
منقسم به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100ســهم آن با نام عادی مبلغ
 350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  2582164مورخ
 1401/03/03نزد بانک مسکن شــعبه فرهنگ شهر شیراز با کد 2582
پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئــت مدیره آقای احســان حقوقــی فرد به شــماره ملی
 2281209571به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت  2ســال آقای محمد امین طهماســبی به شماره ملی
 2281215334به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال
آقای مصطفی محمد پرست بوشهری به شــماره ملی 2281692191
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قرارداد ها عقود اسالمی با امضا مدیرعامل
و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری بــا امضا مدیر عامل یا نائب
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساســنامه بازرسان آقای اردالن آذریان
به شــماره ملی  2281522296به سمت بازرس علی البدل به مدت 1
سال آقای علیرضا شهیر به شماره ملی  2300487306به سمت بازرس
اصلی به مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشــار عصر مردم جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()1336179
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تأسیس شرکت
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود ایج آکام کهــن درتاریخ
 1401/03/08به شماره ثبت  661به شناسه ملی  14011190100ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت - :امور عمرانی و تولید شن و ماسه و کارهای معدنی
و تولید پودر ســنگ و بتن آماده و  - ...طراحی ،محاسبه ،اجرا ،نظارت،
مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری ،سنگی ،بتنی وفلزی  -اجرای
کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی ،بزرگراه ها ،آزاد
راهها  ،باند فرودگاه ،سیستمهای انتقال هوایی پایدار ،تونلها و پلها
راههای زیر زمینی و تجهیز و نگه داری فنی سیستم های حمل و نقل -
تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راه داری و اجرای عملیات تولید آسفالت
و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت
و شن و ماسه  -فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرکهای مسکونی،
تجاری و اداری  -جادهســازی ،راهسازی ،محوطهســازی ،پل سازی،
تونلســازی ،خاکریزی و خاکبرداری ،سدســازی ،تســطیح اراضی -
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری  -زیر سازی،
شن ریزی ،آسفالت کشی و خط کشــی ،گاردیل بندی ،سرعت گیر و
هرگونه پاکســازی مربوط به راه  -خرید ملزومات ،احداث ســوله و
اسکلت فلزی ،نازک کاری و نماسازی ،اقالم پیش ساخته ،مخازن بتنی،
مبلمان پارکی و شهری ،انواع سازه ها از قبیل پارکینگ و آالچیق و اجرای
طرح های صنعتی و تاسســیات شهری  -ساخت مجتمع های مسکونی
تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله  -نقشه برداری انبوه سازی بهینه
سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری  -مشارکت در
اجرا و ســاخت  -انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال
 انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات ،محوطه سازی فضای سبز،تامین نیروی انســانی مجاز شرکت ،اجرای کلیه خدمات شهری اعم از
مبلمانهای شــهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی ،تسطیح اراضی،
راه سازی ،سدســازی خطوط انتقال (گاز آب برق) - ،تجهیز و ساخت
واحدهای عمرانی ورزشــی و خدماتی اقامتی و هتل های طراحی اجراء
نظارت فنی و ساخت ابنیه  -اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر

داخلی و خارجی  -اخذ وام و اعتبــارات بانکی بصورت ارزی و ریالی -
اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلی و خارجی  -اخذ وام
و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسســات
مالی و اعتباری داخل و خارج از کشــور  -شرکت در کلیه مناقصات و
مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی  -خرید و فروش
و صادرات و واردات کلیه کاالهــا و محصوالت مجاز با رعایت قوانین
و مقررات جاری کشــور .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان اســتهبان ،بخش مرکزی ،شهر
ایج ،محله ایــج ،بلوار خلیج فارس ،جاده ایج به دیندارلو ،پالک  ،0طبقه
همکف کدپستی 7448130032
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  10,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای علیرضا رهبر به شماره
ملــی  2491643774دارنده  5100000ریال ســهم الشــرکه آقای امین
قنبری مزیدی به شــماره ملــی  2529938636دارنده  4900000ریال
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا رهبر به شماره ملی
 2491643774به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
امین قنبری مزیدی به شــماره ملی  2529938636به ســمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه
نامه های عــادی و اداری با امضا آقای امین قنبــری مزیدی یا آقای
علیرضا رهبر منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر مردم
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردیــد .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()1336178
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استهبانات

آگهی تغییرات شرکت فنی خدماتی فارس عالیش شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  420و شناسه ملی 10530081047
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1401/01/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد قاســم هاشمی به شــماره ملی 2450731601به
ســمت بازرس اصلی و آقای غالم عبــاس عبدالهی نژاد به
شماره ملی  2450722823به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شناسه آگهی()1336192
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد

در مصرف برق صرفه جویی کنیم

مدرک تحصیلی اینجانب مهدی حســینی صدرآبادی فرزند جواد به شماره شناسنامه
 2394صادره از یزد در مقطع کاردانی رشــته نرم افزار کامپیوتر صادره از دانشگاه
جامع علمی و کاربردی واحد خانه کارگر یزد به شماره  31/5/1082/87-12و تاریخ
 1394/2/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه جامع علمی و کاربردی تحویل دهد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه (نوبت اول)
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری شیراز
تاریخ انتشار1401/3/26 :
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن می رساند که جلسه مجمع عمومی
عادی نوبت اول رأس ساعت  9روز سه شنبه مورخ  1401/4/21در محل فضای باز روبروی
تعاونی (جنب اداره ماشین آالت بنیاد مسکن) واقع در بلوار مدرس نرسیده به پل غدیر
برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید که رأس ســاعت مقرر
در محل مذکور حضور بهم رســانند در صورتی که حضور عضوی به هر دلیل میسر نباشد
می تواند استفاده از حضور و اعمال رأی خود را به موجب وکالت رسمی و محضری تنظیم
شده در دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید در هر صورت هر عضو نمی تواند
عالوه بر رأی خود بیش از  3رأی با وکالت و هــر غیرعضو نمی تواند بیش از یک رأی
با وکالت داشته باشد .کاندیداهای سمت بازرس شــرکت از بین مؤسسات حسابرسی و
اشخاص حقیقی داوطلب از تاریخ انتشار آگهی به مدت  5روز مهلت دارند تا ضمن مراجعه
به دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم ،مدارک شناسایی خود را تحویل نمایند.
مدارک الزم :یک قطعه عکس  ،4*3فتوکپی شناســنامه ،فتوکپی کارت ملی ،فتوکپی
مدرک تحصیلی ،تعیین وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت یا معافیت) ســوابق
مدیریتی -مدارک مؤسسه حسابرسی
دســتور جلســه-1 :قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان از عملکرد شرکت
و پروژه های در دســت اقدام در ســال ( 1400قابل رؤیت در سامانه هوشمند بخش
تعاونی ها) -2بررسی و تصویب بودجه سال ( 1401قابل رؤیت در سامانه هوشمند بخش
تعاونی ها) -3بررسی و تصویب صورت های مالی سال  1400و آخرین سرمایه اعضاء
(قابل رؤیت در سامانه هوشمند بخش تعاونی ها) -4گزارش و تصمیم گیری درخصوص
پروژه های «عرفان و سهند و زیتون و البرز» -5پیشنهاد پاداش پروژه های البرز ،سهند،
عرفان و زیتون با توجه به پیشرفت پروژه ها -6گزارش و تصمیم گیری درخصوص لیست
بدهکاران پروژه ها با ارائه اظهارنامه در جلســه -7انتخاب بازرس از بین مؤسسات
حسابرسی و اشخاص حقیقی برای سال مالی 1401
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارگران شهرداری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای احمد زارعی فرزند مندنی با تســلیم دو برگ استشــهادیه به
شماره یکتای  140102154438000019و رمز تصدیق  711323و اقرارنامه
شــماره  299367مورخ  1401/3/22که در دفترخانه  8شیراز تنظیم
گردیده اســت مدعی اســت که تعــداد یک جلد ســند مالکیت
کاداســتری ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به
پــاک  23406فرعی از  8اصلی واقع در بخش  3شــیراز که با دفتر
امالک الکترونیکی  139820311035012328به نام احمد زارعی ثبت و
ســند مالکیت تک برگ به شماره چاپی  893743سری الف سال 96
صادر و تسلیم مالک شده است ،به علت سهل انگاری 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 ســند 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 تســلیم نماید ضمن ارائه
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو الکترونیکی
و ســوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد و امالک تنظیم
گردیده است و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث
آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/1737م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای ســجاد جوکار با تســلیم دو برگ استشهادیه
محلی مدعی اســت که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به موازی
نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغچه تحت پالک 2696/10
اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که به نام نامبرده ثبت و سند
مالکیت به شماره  705350صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشــود و هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /968م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی
خانم پردیــس نادریان فرزند حمید با کد ملی  2290786324احترام ًا با
توجه به طرح دعوی از ســوی آقای حمیدرضا مدیر توابع به طرفیت
شما با کالسه  1401-1381در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
دوشنبه مورخ  1401/4/13ســاعت  8:30صبح برگزار ،با همراه داشتن
اصل و تصویر اســناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشــت خیابان سید جمالالدین
اســدآبادی (پوستچی) روبروی بیمه آســیا حضور بهم رسانید .بدیهی
است عدم حضور مانع از رســیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا آقای احمد کریمی مزیدی به عنوان داور منفرد این
پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز جهات
مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1736م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311034000969مورخ  1401/2/20هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر جوانمردی فرزند
احمدعلی به شماره شناسنامه  1221و کدملی  2298896917صادره
از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  189/57مترمربع
پالک  2848فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2081
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کهزاد بهرامی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11 :
/1735م 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
برابــر رأی شــماره  140060311034001121مــورخ  1401/2/27هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت اله محســنی فرزند
محسن به شماره شناسنامه  324و کدملی  2410289231صادره از آباده
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  293مترمربع پالک فرعی  1640از
 2076اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2076اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی نظرعلی کاظمی احمدآبادی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11 :
/1734م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035006559مــورخ  1400/12/22هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه حســینی فرزند
محمدحسین به شماره شناسنامه  52صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  195/15مترمربع پالک  1936فرعی از  16اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  754فرعی از  16اصلی واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی آقای حسین
رضایی 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 اول1401/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/26 :
/11681م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035000625مــورخ  1401/2/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 3
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نــادر زارع مهذبیه فرزند
احمد به شماره شناســنامه  11صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  242مترمربع پالک  3780فرعی از  9اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  3فرعی از  9اصلی واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین دوکوهکی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/26 :
/1678م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول :مورخ 1401/3/26
نوبت دوم :مورخ 1401/4/4
مناقصه گزار :دهیار روستای سلطان آباد
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شــرح مختصر کار :تســطیح خاکبرداری دال بتنی ،آسفالت ،جدول،
بیس ریزی ،کانیوا
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی به
مبلغ  10درصد مبلغ برآوردی به نام دهیاری سلطان آباد
زمان فروش اسناد و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی
نوبت اول به مدت  14روز کاری
محل دریافت اسناد مناقصه به آدرس :بخشداری مرکزی
نحوه خرید اســناد :واریز وجه نقد به مبلغ  300/000ریال به شــماره
حساب  02011008334006بانک ملی
مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا پایــان وقت اداری روز
یکشنبه  1401/4/11محل بخشداری
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات :اعالم خواهد شد.
* 30درصد هزینه آسفالت در قالب قیر رایگان از طرف بنیاد مسکن
بعد از انعقاد قرارداد با دهیاری و پیمانکار ،تحویل پیمانکار خواهد شد
و از مبلغ کل پروژه کسر می گردد.
شرایط مناقصه:
کلیه شرکت کنندگان باید دارای صالحیت الزم باشندداشتن حداقل رتبه  5راهسازینفرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــدندسپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنده مناقصه ملزم به ارائــه ضمانت بانکی به میزان  10درصد کلمبلغ قرارداد می باشد.
ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.کپی برابر با اصل کلیه مدارک الزامی می باشد.شناسه آگهی1335582 :
شماره های تماس09387185909 :
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  140060311016001866مــورخ  1400/12/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر سهرابی فرزند بهیار
به شــماره شناسنامه  99209صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی دیم به مســاحت  21831/06مترمربع پالک  99فرعی از
 3اصلی واقع در بخش  3فارس مشــهور به خالر حصه مشــاعی خود
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 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 اول1401/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/26 :
/18م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311035000346مــورخ  1401/2/6موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000240هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حســین حسنی به شــماره شناسنامه 8131
کدملی  2300132036صادره از شیراز فرزند ستاردر ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  187/54مترمربع به پالک  9/3781مفروز
و مجزی شــده از پالک  9/2749به آدرس دوکوهک شــهرک فجر
کوچه  8/1ساختمان حســین واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک
شــیراز -ناحیه  3در ازاء حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ 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 اول1401/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/26 :
/1676م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای ســجاد جوکار با تســلیم دو برگ استشهادیه
محلی مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به موازی
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ تحت پالک  2696/1اصلی
واقع در استهبان بخش  13فارس که به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت
به شماره  705368صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
اســت .مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامــه قانون ثبت آگهی
میشــود و هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهــی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /967م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016001867مــورخ  1400/12/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر ســهرابی فرزند بهیار
به شماره شناســنامه  99209صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه
باغ انگوری دیم به مساحت  10175مترمربع پالک  98فرعی از  3اصلی
واقع در بخش  3فارس مشــهور به خالر حصه مشــاعی خود متقاضی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/26 :
/19م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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  140160311035000513مــورخ  1401/2/21هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم همه ناز منفرد گویمی فرزند
شهباز به شماره شناسنامه  2صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  220مترمربع پالک  42518فرعی از  8اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1198فرعی از  8اصلی واقــع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی آقای سید فتحعلی جعفری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/26 :
/1677م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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آتش سوزی کارخانه ساندویچ در شیراز

رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز از آتش سوزی گسترده در کارخانه
تولید ساندویچ پانل شــهرک صنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ،محمد هادی
قانع رییس سازمان در بیان جزییات این حادثه
گفت :در پی تماس گشــت انتظامی حاضر در
شــهرک صنعتی و اطالع رسانی آتش سوزی
گسترده در میدان سوم شــهرک و کارخانهی
تولید ســاندویچ پانل ســردخانه ای و با توجه
به مجــاورت این کارخانه به بزرگترین کارخانه
تولید چســب مایع ســریعا  ۳۰آتش نشــان از
پنج ایســتگاه عملیاتی و  ۸خــودروی اطفایی

ساعت  20:10دقیقه سه شنبه گذشته به محل
حادثه اعزام شدند.
قانع افزود :با حضور تیم عملیاتی در محل و
بررسی های اولیه مشخص شد این آتش  سوزی
در یک ســوله هزار متــری تولید ســاندویچ
پانل  های ســردخانه ای در زمان تعطیلی و نبود
کارگران رخ داده اســت و بــه دلیل وجود فوم
های موجود در محل و قابلیت ســریع اشتعال
بودن بدنه و ســقف این کارخانه ،شــعله های
آتش به سرعت در حال گسترش بود.
رییس سازمان آتشنشانی شــیراز با اشاره
به خطرات موجود در این محل برای نیروهای
امــدادی ادامه داد :وجود ده مخزن  ۲۲۰لیتری

تینر و مواد اولیه ســاخت فوم و جرثقیل حدودا
هفت تنــی موجود در این محــل که به دلیل
شعله  های سرکش آتش خطر سقوط آن وجود
داشت ،حساسیت عملیات را دوچندان کرده بود.
همچنین کارخانه بزرگ تولید چسب مایع در
مجاورت این مــکان نیز یکی دیگر از مواردی
بود که در صورت عدم کنترل آتش سوزی این
حادثه را به فاجعه ای مبدل می کرد.
قانع ادامــه داد :از این رو آتش نشــانان با
مدیریت دقیق عملیات بالفاصله پس از تجهیز
خود به دســتگاه تنفســی به دو گروه تقسیم
شدند و با بهره گیری از چندین رشته لولههای
آبرســان اقدام به جلوگیری از گســترش آتش
سوزی کرده و همزمان با استفاده از خودروهای
اطفایی ،آتش  ســوزی را مهــار و تحت کنترل
درآوردند.
این مقام مسئول یادآور شد :با توجه به شرایط
دمای هوا و شعلههای سرکش آتش ،کار برای
آتش نشانان بسیار سخت و طاقت فرسا شده بود
که نیروهای عملیات با تالش فراوان موفق شدند
پس از یک عملیات همه جانبه و یک ســاعت
تالش ،شعلههای آتش را مهار کنند.
او افزود :آتش نشــانان پس از ایمن سازی
کامل محل حادثه ،لکه گیری و ارائه توصیههای
ایمنی به ماموریت خود پایان دادند.
محمد هــادی قانع افزود :علــت وقوع این
حادثه را در دست بررسی اعالم کرد.

رئیس پلیس آگاهی فارس خبر داد:

انهدام باند سرقت منزل در شیراز

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری
 4نفر از اعضای باند ســارقان غیر بومی منزل با
 9فقره سرقت در شیراز خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفــت و گو با
خبرنگار پایــگاه خبری پلیس ،در تشــریح این
خبر اظهار داشــت :در پي وقوع چند فقره سرقت
منزل در اواخر سال گذشته در سطح شهر شيراز،
پیگیری موضوع و دســتگیری سارقان در دستور
کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
قرار گرفت.
وی افزود :با بررسی صحنه های وقوع جرم و
اظهارات شــاکیان مشخص شد سرقت ها توسط
 4نفر در ســاعات اوليه شب صورت مي گيرد که

در آن ســارقان اقدام به سرقت طال و جواهرات
می کنند.
ســرهنگ حبیبی بیان کرد :کارآگاهان اداره
مبارزه با ســرقت با اقدامات فنی ،علمی و پلیسی
هویت سارقان را شناسایی و در یک اقدام ضربتی
آنها را دستگیر کردند.
رئیــس پلیس آگاهی اســتان فــارس گفت:
متهمان پــس از انتقــال به پلیــس آگاهی در
بازجویی های صورت گرفته به  9فقره ســرقت
منــزل اعتراف کردند و در بازرســی از مخفیگاه
آنان  2قبضه سالح سرد ،دیلم ،کاله و دستکش
کــه در ســرقت از آنها اســتفاده مــی کردند،
کشف شد.

ســرهنگ حبیبــی تصریــح کــرد :در ادامه
تحقیقات مشــخص شــد متهمان اهل یکی از
استان های همجوار و از سارقان در حرکت بوده
و دارای چندین فقره سابقه سرقت منزل در سایر
استان های کشور نیز می باشند که پس از انجام
مراحل قانونی ،روانه زندان شدند.
وی خاطــر نشــان کرد :بــا توجه بــه ورود
بسیاری از سارقان از بالکن طبقات اول به منازل
شــهروندان ،توصیه می شــود حتما برای بالکن
طبقــات اول و پنجره ها حفاظ مناســب نصب
شــود و هنگام ترک منزل از نگهداری هر گونه
وجه نقد ،اشیاء قیمتی ،طال و جواهرات در منزل
خودداری کنند.

جشن تولد مرگ با  ۸کشته

علت حادثه آتش سوزی سفره خانه اندیشه ،انفجار بادکنک هلیومی نیست
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان تهران از
مرگ هشــت تن در پی انفجــار در یک کافه در
"شهرک مریم" شهریار خبر داد.
شاهین فتحی در گفتوگو با ایسنا ،در اینباره
اظهار کرد :حوالی ســاعت  ۲۱سهشــنبه شب،
 ۲۴خــرداد حادثــه انفجــار در یــک کافه در
شهرستان شــهریار به جمعیت هاللاحمر اعالم
شــد و نیروهای هاللاحمر به عنوان پشــتیبان
آتشنشانی و اورژانس وارد عمل شده و به همراه
تجهیزات و امکانات نجات به محل اعزام شدند.
وی بــا بیان اینکه این حادثه در «شــهرک
مریم» رخ داد اظهار کرد :متاسفانه هشت نفر در
این حادثه جان خود را از دست دادند.
به گفته وی  ۷نفر در محل وقوع حادثه جان باخته
و یک کــودک  ۳ســاله هم پــس از انتقال به
بیمارستان جانش را از دست داده است.
به گفتــه وی علت وقوع این حادثه توســط
نیروهای آتشنشانی بررسی و اعالم خواهد شد.
بادکنک هلیومی دلیل اولیه انفجار
همچنین مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس
کشــور در اینباره به ایســنا گفت :برابر گزارش
اورژانس هفت تن شامل سه کودک سه تا شش ساله،
سه خانم  ۲۰تا  ۴۰ساله و یک آقای حدودا  ۵۰ساله

جان خود را از دست دادهاند.
وی دربــاره علت وقوع ایــن حادثه نیز اظهار
کــرد :گزارشهای اولیه حاکی از آن اســت که
در ایــن کافه کــه در زیرزمین واقع شــده بود،
یک مراسم جشــن تولد در حال برگزاری بوده و
ظاهرا انفجار بادکنک هلیومی منجر به این حادثه
شده است.
علت حادثه آتش سوزی سفره خانه
اندیشه انفجار بادکنک هلیومی نیست
اما به گزارش ایرنا :دادســتان شــهریار گفت:
در بررســی صحنه آتش سوزی سفره خانه شهر
اندیشــه در این شهرســتان ،به نظــر بادکنک
هلیومی وجود نداشــته و آتش ســوزی به علت
دیگری رخ داده است.
حمید عسگری پور روز چهارشنبه درگفت و گو
بــا خبرنگار ایرنــا افزود :عملیــات اطفای آتش
و انتقال اجســاد آتش ســوزی رســتوران چتر
شهر اندیشــه شهرستان شــهریار تا ساعت ۱۱
سه شنبه شب ادامه داشت.
وی یادآورشد :متوفیان به پزشکی قانونی برای
کشف علت فوت منتقل شدند و به احتمال زیاد روز
پنجشنبه اجساد به خانواده ها تحویل داده شوند.
عســگری پور اظهارداشــت :اطالعاتی که در

فضــای مجــازی در خصوص انفجــار بادکنک
هلیومی منتشــر شده ،بر اســاس حدس و گمان
است.
دادســتان شــهریار با بیان اینکه احتمال می
رود نخستین افرادی که موضوع انفجار بادکنک
هلیومی را مطرح کرده باشند ،نیروهای اورژانس
باشــند ،گفت :اکنون تنها اطالعــات قطعی در
اختیــار ما وقوع آتش ســوزی و مرگ هفت نفر
به علت خفگی بر اثر استنشــاق گازهای ســمی
و دود است.
وی تاکید کرد :بررســی دقیق تر صحنه وقوع
حادثه مــی تواند جزئیات بیشــتری در اختیار ما
قرار دهــد و از همین رو نمی تــوان با قطعیت
در خصوص وجــود و انفجار بادکنک هلیومی به
عنوان علت حادثه نظری داد.
بــه گزارش ایرنا ،ســخنگوی اورژانس اعالم
کرد :بی احتیاطی در برگزاری جشــن تولد منجر
به آتشسوزی در یک رستوران و در نهایت فوت
هفت شهروند شهریاری شد.
مجتبی خالدی شامگاه سه شنبه در گفت و گویی
افزود :حوالی ســاعت  ۲۰ســه شــنبه شب در
رستورانی در شهرک مریم شهر اندیشه شهرستان
شهریار آتش سوزی مهیبی رخ داد.

بین الملل

تصادف در استرالیا چندین زخمی برجای گذاشت

در پی تصادف یک دستگاه مینی بوس با یک خودرو در بزرگراهی واقع در
ایالت کوئینزلند استرالیا چندین تن زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،مقامــات محلی در این باره اظهــار کردند :صبح دیروز
(چهارشنبه) نیروهای امدادی به محل وقوع این حاثه اعزام شدند.
مقامات همچنین اعالم کردند که پنج تن از مصدومان این حادثه با شرایط وخیم
جسمانی به بیمارستان منتقل شدند اما شش تن دیگر در وضعیت پایدار قرار دارند.
گزارش ها حاکی اســت که این بزرگراه بسته شده است و به رانندگان اعالم
شــده امکان تاخیرهای طوالنی به دلیل بســته بودن این بزرگراه وجود دارد.
به گزارش دیلی میل ،علت وقوع این حادثه در دســت بررسی است و تاکنون
جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

دستگیری مردی  ۸۰ساله به اتهام قتل همسرش
در ژاپن

مقامات پلیس محلی استان "کوچی" ژاپن از دستگیری مردی  ۸۰ساله به
ظن قتل همسر  ۷۷ساله اش خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،گفته شده که این مرد همســرش را در خانه شان خفه
کرده است.

مقامات پلیس محلی در این باره گفتند :این حادثه بعد از ظهر یکشــنبه رخ
داده و این مرد پس از کشــتن همســرش اقدام به بریدن مچ دســت خود نیز
کرده اســت .سپس حدود ساعت پنج بعد از ظهر همان روز یکی از بستگانشان
ایــن دو تن را در حالیکه روی زمین افتــاده بودند ،پیدا کرده و با پلیس تماس
گرفته است.
گزارش ها حاکی است که این زوج به سرعت به بیمارستان منتقل شده اند
اما بالفاصله بعد از ورود به بیمارســتان اعالم شد که همسر این مرد جان خود
را از دست داده است .جراحات مرد نیز جزیی است.
به گزارش ژاپن تودی ،به گفته مقامات پلیس محلی ،این مرد به قتل همسر
خود اشاره کرده اما تاکنون جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

آتش سوزی در کارخانهای در سرزمینهای اشغالی

آتش ســوزی در کارخانه بستنیسازی در ســرزمینهای اشغالی که در
نتیجه نشت آمونیاک رخ داده ،چند قربانی بر جای گذاشت.
رسانههای عبری بامداد دیروز گزارش دادند که آتش سوزی در یک کارخانه
بستنیسازی در شهر «رخووت» رخ داده و چند قربانی بر جای گذاشته است.
به گزارش جروزالم پست این آتشسوزی در نتیجه نشت آمونیاک رخ داده
و بر اساس گزارشهای اولیه ،مجروح شدن دو نفر تاکنون تایید شده است.
هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.
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فارس
معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

تعطیلی  ۵مرکز غیرمجاز خدمات زیبایی در شیراز

ایسنا :معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر ضرورت
تداوم برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز ارائه دهنده خدمات زیبایی و افزایش
نظارت و بازرســیها ،از تعطیلی پنــج مرکز غیرمجاز زیبایی در شــیراز،
طی هفته گذشته خبر داد.
مهرداد شــریفی چهارشــنبه  ۲۵خــرداد در جمع خبرنــگاران گفت :با
پیگیریهای کارشناسان ماده  ۱۱تعزیرات حکومتی و اداره نظارت بر درمان
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،این مراکز غیرمجاز شناسایی
و با هماهنگی مقام قضایی تعطیل شدند.
او با اشــاره به تشــدید نظارت و بازرســی از مراکز ارایه دهنده خدمات
زیبایی افزود :انجام تمام خدمات پزشــکی در مراکز غیردرمانی ،غیرقانونی
است و مراجعه به این مراکز ،میتواند با خطرات و پیامدهای جبران  ناپذیری
همراه باشد.
شــریفی با اعــام اینکه انجام امور تخصصی پوســت ،مــو و زیبایی
نیازمنــد مجوزهای قانونی الزم اســت ،اضافه کرد :بر اســاس قوانین و
دســتورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تنها پزشکان
دارای تخصص الزم و صالحیت ،حق مداخله در امور درمانی را دارند.
او با اشــاره به عوارض جبران ناپذیر انجــام مداخالت زیبایی در مراکز
غیر مجاز از مردم خواســت تا از مراجعه به مراکز غیرمجاز خدمات زیبایی
پرهیز کرده و در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز زیبایی و پزشکی،
موضوع را با کارشناسان سامانه های  ۱۹۰و  ۱۸۱۹در میان بگذارند.
به گفته معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،تمام مکانهای
ارائه دهنده خدمات زیبایی و پزشــکی ،بایــد دارای مجوز قانونی و تابلوی
معتبر باشند.

واژگونی خودروی سواری حادثه ای مرگبار
را رقم زد

وقوع یک مورد حادثه رانندگی در ســاعت  ۰۰:۱۸دقیقه بامداد دیروز به
سامانه  ۱۲۵آتشنشانی شیراز اطالع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی،
آتشنشانان ایستگاه هشــت را به همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه
واقع در مسیر گویم اعزام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شــیراز ،پس از حضور آتشنشانان مشاهده شــد که یک دستگاه سواری
پژو  ۴۰۵بعد از برخورد با نیوجرســی حاشیه از جاده منحرف شده و بر روی
یک کانال سقوط کرده بود.
به دنبال این حادثه یک سرنشین مصدوم که توسط افراد حاضر از خودرو
خارج شد و سرنشین دیگر در اتاقک این وسیله نقلیه محبوس مانده بود.
آتشنشــانان ضمن ایمنی محل با استفاده از تجهیزات مخصوص این
مــرد را از داخل کابین خارج کرده و به عوامل اورژانس مســتقر در محل
تحویل دادند ،متاســفانه با بررسی عالئم حیاتی مشخص شد که وی جان
خود را از دست داده است .علت این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی
و رانندگی در دست بررسی است.

زلزله  ۵.۲ریشتری هرمزگان ،الرستان فارس
را هم تکان داد

ایرنا :زلزله  ۵.۲ریشتری جناح و در فاصله  ۲۶کیلومتری بستک مرز بین
استان هرمزگان و فارس که دیروز چهارشنبه  ۲۵خرداد رخ داد بخش ها و
مناطقی از شهرســتان الرستان و شهر الر را نیز تکان داد و موجب وحشت
شهروندان شد.
این زلزله برای دقایقی سبب بیم و هراس در بین خانواده ها و شهروندان
الری شد و برخی خانواده ها اقدام به ترک خانه های خود کردند.
محســن زمانی مدیر هالل احمر الرســتان در این زمینه گفت :تاکنون
هیچ گونه خسارات و یا احتمال مالی و یا جانی گزارش نشده است.
وی بیان کرد :با توجه به استعالم و گزارشی که از هالل احمر هرمزگان
دریافت شد این زلزله تاکنون تلفات جانی و یا خسارات مالی در پی نداشته است.
بر اســاس گزارش موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران زلزله ای با قدرت
 ۵.۲ریشتر در مقیاس زمین دیروز چهارشنبه  ۲۵خرداد  ۱۴۰۱جناح و مناطقی
از استان هرمزگان بویژه بستک در همسایگی الرستان را به   شدت تکان داد.
محــل وقوع این زلزله که در عمق هشــت کیلومتــری زمین در فاصله
 ۱۳کیلومتری جناح ۱۶ ،کیلومتری کوخرد ،و  ۲۶کیلومتری بســتک مرز
میان استان فارس و هرمزگان گزارش شده است.

توقيف بيل مكانيكي قاچاق

فرمانده انتظامي شيراز از توقيف یک كاميون کشنده حامل یک دستگاه
بيل مكانيكي قاچاق به ارزش  20میلیارد ريال خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :ماموران انتظامي پاسگاه دشــت ارژن هنگام نظارت بر محورهاي
مواصالتــي به یک كاميون کشــنده حامل یک دســتگاه بيــل مكانيكي
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :پس از توقف تریلر و بررســی مدارک مشــخص شد كه بيل
مكانيكي قاچاق و از مبادی غیر قانونی وارد کشور شده است.
فرمانده انتظامي شهرستان شيراز با بیان اينكه ارزش محموله مکشوفه
برابر نظر کارشناســان  20میلیارد ريال برآورد شــده اســت ،گفت :در اين
خصوص راننده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایي معرفي شد.

کشف احشام قاچاق در فيروزآباد

فرمانده انتظامي فيروزآباد از کشــف  98راس گوسفند قاچاق در بازرسي
از يك دستگاه كاميون در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدي جوكار در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيــان كرد :ماموران انتظامی جهرم هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در
محورهاي مواصالتي به يك دستگاه كاميون حامل احشام مشكوك شدند
آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی شهید سید جبار هاشمی
مصیری به شماره ثبت  130و شناسه ملی 14000090520
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/09/16اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب
گردیدند:
آقایان _1 :غالمحسین زارعی _2شاهین جمشیدی _3سیف اله
قیصری _4خداداد باقری _5سید علی هاشمی بعنوان اعضا ء
اصلی هیئت مدیره و آقایان _1:علی محمد خسروانی _2هاشم
رنجبر بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
شناسه آگهی()1336191
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و آن را براي بررسي بيشتر توقيف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي در بازرســي از اين خودرو موفق شــدند
 98راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل كه راننده قصد انتقال آنها را به
استانهاي مرزي و خروج از كشور داشت كشف كنند.
فرمانــده انتظامي فيروزآباد با بيان اينكه كارشناســان ارزش احشــام
مكشــوفه را  2میلیارد ريال برآورد كردهانــد ،گفت :در اين خصوص راننده
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

واژگوني پيكان در محور فسا  -شيراز

رئيس پليس راه شمال اســتان گفت :در پي واژگوني سواري پيكان در
محور مواصالتي فســا  -شــيراز يك نفر در دم فوت و  4نفر نيز مجروح و
روانه بيمارستان شدند.
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقاني در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در پي وقوع يك فقره تصادف منجر به فوت در محور
مواصالتي فسا -شيراز بالفاصله ماموران انتظامي به همراه عوامل امدادي
به محل مورد نظر اعزام شدند.
وي عنوان داشت :در بررسي صورت گرفته مشخص شد سواري پيكان
به همراه  5سرنشــين از جاده منحرف و واژگون شــده و بر اثر آن يكي از
سرنشــينان به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت و ديگر سرنشينان
مجروح و روانه بيمارستان شدند.
رئيس پليس راه شمال استان اضافه کرد :كارشناسان علت اين حادثه را
عدم توجه به جلو از سوي راننده اعالم كردند.

 27واحد صنفي متخلف پلمب شدند

فرمانده انتظامي شهرستان ممسنی از تداوم اجراي طرحهاي نظارت بر
واحدهاي صنفي در سطح شهرستان در خرداد ماه خبر داد و گفت :تاکنون
 27واحد صنفي متخلف پلمب شده است.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر بيان كرد :مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومي و بازرسان
اتحاديههاي مربوطه شهرســتان با اجراي طرحــي  14روزه ،از  530واحد
صنفي به صورت محسوس و نامحسوس بازديد کردند.
وي خاطر نشان کرد :در اين طرح به متصديان  46واحد صنفي به دليل
عدم رعايت ضوابط و مقررات اماکن عمومي اخطاريه پلمب داده شد.
وي با اشاره به پلمب  27واحد صنفي در اين طرح ،بيان داشت :متصديان
واحدهاي مذكور پلمب شده با تشکيل پرونده براي انجام مراحل قانوني به
مرجع قضایي معرفي شدند.

توقيف اتوبوسهاي مسافربري حامل کاالي قاچاق

فرمانده انتظامي پاسارگاد از توقيف  4دستگاه اتوبوس مسافربري حامل
انواع کاالی قاچاق خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :با توجه به اخبــار واصله مبني بر قاچاق کاال توســط برخي از
اتوبوسها ،طرح تشــديد نظارت و کنترل بر نــاوگان حمل و نقل عمومي
توسط پليس آگاهي اين شهرستان به اجرا در آمد.
وي اظهار داشــت :در اين خصوص ماموران پليس آگاهي به  4دستگاه
اتوبوس مشــكوك شدند و در بازرســي از آنها موفق شدند  995ثوب انواع
البسه ۲۴ ،تخته انواع پتو 13 ،عدد گهواره و کالسکه نوزاد ۷۲ ،عدد ساعت
دیجیتال ۱۰ ،عدد هندزفری 6 ،دســتگاه لوازم خانگی شــامل ظرفشویی،
ماکروفر ،تلویزیون ،همزن ،قهوهســاز ،اتو و  138عدد انواع ادکلن خارجي
قاچاق كشف كنند.
وي با اشــاره بــه اينكه ارزش کاالهــای قاچاق مکشــوفه بنا بر نظر
کارشناسان  4ميليارد ریال برآورد شده است ،اظهار داشت :در اين خصوص
 4نفر براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

کشف گنج ياب قاچاق درآباده

فرمانده انتظامي آباده از کشــف يک دستگاه گنج ياب قاچاق به ارزش
 3ميليارد و  500میلیون ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در بيان جزئيات اين خبر بيان كرد :ماموران انتظامي آباده با اقدامات
پليســي مطلع شــدند فردي در منزل خــود اقدام به نگهــداري غيرمجاز
يك دستگاه گنجياب كرده است كه بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام و موفق شــدند در بازرسي از آن منزل يك دستگاه گنج ياب خارجي
قاچاق به همراه متعلقات را كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر دســتگير و
تحويل مراجع قضایي شد ،تصريح كرد :كارشناسان ارزش دستگاه مكشوفه
را  3ميليارد و  500میلیون ريال برآورد كردهاند.

دستگیری متهم مالی با  13شاکی در قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین از دســتگیری متهمي با  13شاکی خبر داد
كه اقدام به كالهبرداري 17میلیارد ريالي كرده بود.
سرهنگ قربانعلی روستا در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر بیان داشت :در پی ارجاع يك فقره حكم جلب از سوي مقام
قضایي به پليس آگاهي مبني بر دســتگيري متهم مالي و فراري ،بررســي
موضوع در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.
وي افزود :كارآگاهان پليــس آگاهي تحقيقات خود را آغاز و با اقدامات
فنــي و تخصصي موفق شــدند متهم كالهبــردار را در يكي از محلههاي
شهرستان قيروكارزين شناسايي و وي را در مخفيگاهش دستگير كنند.
فرمانــده انتظامی قیروکارزین با اشــاره به اينكه در بررســيهاي اوليه
مشــخص شــد متهم تاكنون از  13نفر حدود  17ميليارد ريال وجه نقد به
بهانههاي مختلف و با شیوههای متقلبانه و تطمیع كالهبرداري كرده است،
گفت :فرد دستگير شده براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.
آگهی تغییرات شرکت نگین مرمر تجارت شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  2174و شناسه ملی 10103003404
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1400/07/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به (آدرس جدید) :استان فارس کازرون محله
مصلی دادگســتری خیابان امام خمینی کوچه ((پرباله)) پالک0
طبقه سوم واحد  9کد پســتی  7313714333انتقال یافت در
نتیجه ماده  3اساسنامه بشرح فوق اصالح می گردد
شناسه آگهی()1336193
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
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رئیس سابق کانون صرافان خبر داد:

عقبگرد آرام سکه برای ورود به کانال  ۱۴میلیون تومان

کاهش  ۲۰۰۰تومانی نرخ دالر در  ۴روز اخیر
روند نزولی قیمت ارز ادامه دارد
ایرنا :رئیس ســابق کانــون صرافان با اعالم
اینکه نرخ ارز در چهار روز گذشته به طور میانگین
روزانه  ۵۰۰تومان کاهش داشته است ،گفت :در
روزهای اخیر با توجه بــه ابالغیه بانک مرکزی
شــاهد افزایش عرضه حجم قابل توجهی از ارز
صادرکنندگان هســتیم که باعث شــد نرخ دالر
دو کانال قیمتی افت داشته است.
«احمد لواســانی» روز چهارشنبه در گفتوگو
با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین وضعیت بازار
ارز ،با اشاره به تداوم روند افزایش عرضه ارز در
مقابــل کاهش تقاضا در صرافیهــا ،اظهار کرد:
در حــال حاضر قیمــت دالر در بــازار ارز بین
 ۳۱هــزار و  ۵۰۰تومان تا  ۳۱هزار و  ۸۰۰تومان
در نوسان است.
وی با بیان اینکه نرخ ارز در چهار روز گذشته
به طور میانگین روزانه  ۵۰۰تومان کاهش یافته
است ،افزود :با توجه به اجازهای که به صرافیها
برای خرید ارز صادرکنندگان داده شــده ،قیمت
دالر در برخــی از صرافیها کمتــر از  ۳۱هزار و
 ۵۰۰تومان هم عرضه میشــود ،زیرا صرافان با
صادرکننــدگان توافق میکنند و بــه متقاضیان
میفروشند و ارز در بازار موجود است.
رئیس ســابق کانون صرافان با بیان اینکه در
بــازار ارز تقاضا بهصورت جدی وجود ندارد ،ادامه

داد :صرافان بیشتر نگران خرید ارز هستند ،چون
باید ارز را با مســوولیت خود خریداری کنند ،زیرا
روند کاهشی قیمت ادامه خواهد داشت.
وی توضیح داد :در بحث فروش ارز بر اساس
مصوبــه بانک مرکزی ســقف  ۲هزار دالر برای
هر نفر در مصارف ســایر (خرید ارز از صرافی با
کارت ملــی و بدون مدارک مســافرتی ،درمانی،
دانشــجویی و )...در نظر گرفته شده است .منظور
از مصارف سایر ،مصارفی است که دلیلی ندارد و
فرد بر اساس نیاز خود ارز میخرد.

به گفته لواسانی تقاضا برای خرید ارز کاهش
یافته اســت و خریداران بازار را رصد میکنند و
چنانچه خبرهای خوبی از بازار ارز منتشــر شــود
و سفتهبازی را شاهد نباشیم بهطورقطع متقاضی
واقعی برای خرید ارز مراجعه میکند ،البته افرادی
برای حفظ ســرمایه ارز میخرنــد که اینها هم
احتیاط در در پیش گرفتند ،زیرا ممکن اســت با
کاهش قیمت ارز ،سرمایه خود را از دست بدهد.
این فعال بــازار ارز درباره وضعیت بازار ارز در
روزهای آینده گفت :انتظار و مهمترین خواســته

فعاالن ،ایجاد ثبات در بازار اســت ،حتی اگر قرار
است نرخ ارز کاهش یابد توقع داریم این کاهش
با آهنگی مالیم باشد تا افراد متضرر نشوند.
لواســانی گفــت :در روزهای اخیــر با توجه
بــه ابالغیه بانک مرکزی شــاهد افزایش حجم
قابل توجهی ارز صادرکنندگان به ســوی شبکه
صرافیهــا هســتیم و نــرخ دالر در این مدت
دو کانال قیمتی افت داشته است.
به گزارش ایرنا ،پــس از ابالغیه جدید بانک
مرکزی به صرافان مبنی بر اجازه خرید اسکناس
ارز صادرکننــدگان با نرخ توافقــی ،خریداری و
به متقاضیــان ارز (بدون محدودیت) بفروشــند،
باعث شد حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان
به شبکه صرافیها عرضه شده است.
بر اســاس این گزارش با پیشی گرفتن عرضه
بــر تقاضای ارز ،نــرخ دالر روز گذشــته حدود
 ۱۲۰۰تومان در صرافیها کاهش یافت.
آمار صرافیها هــم کاهش تقاضا برای خرید
ارز را نشــان میدهد بهطوریکه روز سه شــنبه
صادرکنندگان بیــش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار
دالر ارز در صرافیهــا عرضــه کردنــد که تنها
 ۷۰۰هــزار دالر (کمتــر از  ۴۰درصــد) بفروش
رفــت و برای یک میلیون و  ۱۰۰هزار دالر دیگر
خریداری وجود نداشته است.

کمبود جهانی گندم برای حداقل سه فصل آینده
وزیــر کشــاورزی اوکراین به رویترز گفت که تهاجم روســیه
به اوکراین با دور نگه داشتن بیشــتر محصول اوکراین از بازارها،
کمبود جهانی گندم برای حداقل سه فصل ایجاد میکند و قیمتها
را به سطوح بیسابقه میرساند.
به گزارش ایسنا ،مسیرهای صادرات غالت دریایی اوکراین ،که
به عنوان سبد نان اروپا شناخته میشود ،توسط روسیه مسدود شده
اســت و با گردابی از مشکالت دیگر از جمله کمبود فضای ذخیره
غالت ،مواجه است.
میکوال سولسکی ،وزیر کشــاورزی ،در مصاحبهای پیش بینی
کرد« :اوکراین برای مدت طوالنی از بازار خارج خواهد شد ».او به
رویترز گفت :اکنون ما در مورد سه برداشت گندم به طور همزمان
صحبت میکنیم؛ نمیتوانیم محصول ســال گذشــته و محصول
فعلی را را برداشــت کنیم و همچنین ،نمیخواهیم محصول بعدی

را بکاریم.
در اوکراین به طور ســنتی گندم زمســتانه کشــت میشود که
کشــاورزان از اواخر تابســتان شــروع به کاشــت آن میکنند اما
تولیدکنندگان امسال در حال فکرکردن در مورد کاشت آن هستند
زیرا صادرات بسیار دشوار است .کشاورزان در بهار امسال از کاشت
ذرت به آفتابگردان روی آوردند زیرا دانههای روغنی در هر هکتار
وزن کمتری دارند اما بیشــتر به فروش میرسند و سولسکی گفت
که تغییر مشابهی ممکن است در گندم اتفاق بیفتد.
اوکرایــن در مجمــوع  ۶.۵میلیــون هکتار گندم زمســتانه را
برای محصول ســال  ۲۰۲۲خود کاشــت اما تنها  ۵میلیون هکتار
میتوانست توســط کشاورزان در سرزمینهای تحت کنترل دولت
خرمنکوب شــود .سولسکی گفت که حداقل  ۵میلیون تن گندم از
 ۱.۵میلیون هکتار باقی مانده در سرزمینهای اشغالی باقی میماند

طالی آبشده نخرید

به دنبال تعدد سوالهای مشترک بسیاری از مردم مبنی بر اینکه با توجه به شرایط فعلی بازار
سکه و طال و تغییرات بازار ارز و قیمت طالی جهانی آیا سرمایهگذاری در بازار سکه و طال اقدامی
درســت اســت یا خیر؟ دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن منع سرمایهگذاران
بــه حضــور در بــازار طالی آب شــده ،ورود به بــازار ســکه و مصنوعات طــا را ایمنترین
سرمایهگذاری دانست.
نادر بذرافشان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در وهله اول تاکید ما این است که مردم به هیچ
عنوان وارد بازار طالی آب شــده نشوند .برای افرادی که قصد سرمایهگذاری در بازار طال دارند،
مســیر مطمئنی که پیشنهاد میشود ،بازار مصنوعات طال بهویژه طالهای کماجرت است .عالوه
بر این سکه نیز بهترین گزینه برای سرمایهگذاری ایمن است.
دبیــر هیات مدیــره اتحادیه طال و جواهر تهــران ادامه داد :برخی معقدند کــه ورود به بازار
مصنوعات به ســبب حباب بزرگ ســکه بهتر اســت .در حقیقت میتوان در مقام مقایسه گفت،
درست است که حباب سکه در حال حاضر باالست اما در مقابل اجرت ساخت برخی طالها چندان
قابل توجه نیســت .به طور مثال طالیی که اجرت ســاخت بــاال دارد در مقابل حباب  ۸۰۰هزار
تومانی تا یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومانی سکه چندان چشمگیر نیست.
وی افزود :این موضوع در مجموع بســتگی به خود مشــتریان دارد که تمایل داشــته باشند
به کدام بازار ورود کنند ،اما ورود به بازار طالهای آب شده بههیچ عنوان توصیه نمیشود؛ چرا که
این حوزه تخصصی است و طالی آب شده بیشتر میان افراد صنفی معامله و در بخش تولید طال
استفاده میشود و تایید اصالت آن برای عموم مردم به صورت واضح قابل تشخیص نیست؛ ضمن
اینکه بحث تفاوت عیار آنها نیز مطرح و تشخیص عیار آن نیز تخصصی است.
بذرافشــان تاکید کرد :طی سالها تعداد افراد بسیاری در حوزه خرید و فروش طالی آب شده
دچار مشکل شدهاند .به طور مثال برای سرمایهگذاری اقدام به خرید طالی آب شده کردهاند ،ولی
در زمان فروش متوجه شدهاند که طالی آب شده یا اصالت ندارد یا عیار آن درست نیست؛ ضمن
اینکه سرمایهگذاری در مصنوعات طال ،کمککننده به بخش تولید در این صنعت خواهد بود.

طال وارد کانال  ۱۷۰۰دالر خواهد شد

قیمــت طال دیروز چهارشــنبه به دلیل بازدهــی ضعیفتر خزانهداری از پایینترین ســطح
یک ماهه خود ،در آســتانه افزایش احتمالی تهاجمی نرخ بهره از ســوی فدرال رزرو آمریکا که
به دنبال مقابله با تورم در بحبوحه نگرانیهای فزاینده از رکود قریب الوقوع است ،افزایش یافت.
بــه گزارش ایســنا ،بهای هــر اونس طال تا ســاعت  ۹و  ۱۰دقیقه صبح به وقت شــرقی با
 ۵.۹درصد افزایش به  ۱۸۱۴دالر و  ۴۰سنت رسید و بهای طالی آمریکا با  ۰.۳۳درصد افزایش
به  ۱۸۱۵دالر و  ۴۰سنت رسید .انتظار میرود کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم خود را در مورد نرخ
بهره در اواخر روز اعالم کند.
مایکل لنگفورد ،مدیر مشــاوره شرکت  AirGuideگفت :انتظار میرود که قیمت طال قبل از
جلســه اعالم فدرال رزرو افزایش یابد ،سپس ثابت بماند و در طول هفته بعد به روند نزولی خود
ادامه دهد .ســرمایهگذاران به طور چشمگیری شــرطهای خود را افزایش دادهاند که فدرال رزرو
نرخهای بهره را به جای  ۵۰واحد به  ۷۵واحد پایه افزایش میدهد.
افزایــش نرخ بهره کوتاهمــدت ایاالتمتحده و بازده اوراق قرضــه ،هزینه فرصت نگهداری
شمش را افزایش میدهد که سودی ندارد .شاخص بازدهی خزانه داری  ۱۰ساله ایاالتمتحده از
یک اوج چند ساله کاهش یافت و از طال حمایت کرد.
لنگفورد گفت :به نظر ما طی چند هفته آینده روند نزولی کلی در قیمت طال با شکســتن طال
به زیر  ۱۸۰۰دالر در هر اونس حفظ خواهد شد.
دالر نزدیک به باالترین ســطح دو دهه اخیر در جلســه قبل ثابت ماند و باعث شد شمش با
قیمت دالر برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند جذابیت کمتری داشته باشد.
بازارهای آسیایی در حال و هوای متفکرانهای بودند زیرا سرمایهگذاران شوکهشده منتظر بودند
تــا ببینند فدرال رزرو تا چه حد بر نرخها تهاجمی خواهد بود و بســیاری از آنها بیم داشــتند که
اقدامات شدید ،جهان را به سمت رکود سوق دهد.
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ایرنا :قیمت سکه طرح جدید دیروز (چهارشنبه ۲۵ ،خردادماه) با  ۵۰۰هزار تومان کاهش قیمت
نسبت به روز گذشته به  ۱۵میلیون و  ۱۵۰هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت  ۱۴و  ۲۵دقیقه
دیروز با  ۵۰۰هزار تومان کاهش قیمت نسبت همین زمان در روز سه شنبه به  ۱۵میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان رسید.
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیــم نیز با قیمت  ۱۴میلیون و  ۶۰۰هزار تومان معامله شــد.
همچنین دیروز نیمســکه هشــت میلیون و  ۷۰۰هزار تومان ،ربعسکه پنج میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و  ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۴۴۰هزار تومان
رسید و قیمت هر مثقال طال  ۶میلیون و  ۲۴۰هزار تومان شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

پرداخت مابهالتفاوت  ۸۵۰۰تومانی به کلزاکاران

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی گفت :کلزاکارانی که کلزای خود را به شــرکت
بازرگانی دولتی تحویل دهند مجموعا ۲۳هزار و ۵۰۰تومان دریافت میکنند.
محمد قربانی در گفتوگو با ایســنا ،در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خرید تضمینی کلزا
تغییر کرده است یا خیر؟ گفت :قیمت خرید تضمینی کلزا تغییر نکرده و همان کیلویی  ۱۵هزار
تومان است.
وی ادامــه داد :دولت به دلیل اجرای طرح هدفمندســازی یارانهها که قیمتها را تغییر داده
اســت  ۸۵۰۰تومان مابهالتفاوت بابت هر کیلو صرفا به تولیدکنندگان کلزا پرداخت میکند .این
یعنی کشــاورزانی که کلزای خود را به شــرکت بازرگانی تحویلدادهاند جمعا  ۲۳هزار و ۵۰۰
تومان دریافت میکنند.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد :این اقدام در حقیقت برای حمایت از
کشاورزان ،افزایش درآمد و ترغیب آنها برای کشت انجام میشود.
قربانیدر پایان گفــت :قیمت خرید تضمینی یعنی دولت حداقــل قیمتی تعیین میکند که
اگر کشــاورز نتوانســت محصولش را در بازار آزاد بفروشــد با آن قیمت به دولت بدهد در غیر
این صورت کشــاورز مختار است کلزای خود را در بازار آزاد با هر قیمتی که خریدار وجود دارد،
بفروشند.

بورس هفته را قرمزپوش به پایان برد

که قابل برداشت نیست .ذخایر گندم اوکراین همچنان میتواند به
 ۲۳میلیون تن برسد و مصرف داخلی آن  ۵میلیون باشد.
اوکراین پیش از جنگ ،ماهانه  ۶میلیون تن غالت صادر میکرد
اما انسداد بنادر دریایی این حجم را به  ۳۰۰هزار تن در ماه مارس
و حدود یک میلیون تن در آوریل کاهش داد .صادرات در  ۱۰روز
اول این ماه حدود نصف میزان ســال قبل بود .دولت گفته اســت
که در تالش اســت تا صادرات را از طریــق مرزهای غربی خود
و از طریــق بنادر دانوب تقویت کند و سولســکی گفت که حجم
کل صــادرات می توانــد از  ۲میلیون تنی مــاه ژوئن و همچنین،
 ۱.۷میلیون تن ماه می فراتر رود.
کییف گفته است که مسکو شرایط غیرمنطقی را تعیین میکند
و کرملین گفته اســت که کشــتیرانی آزاد بــه پایان تحریمهای
بینالمللی علیه روسیه بستگی دارد.

روند حرکت شــاخص کل بورس دیروز دوباره نزولی شــد و این شاخص بیش از  ۹۰۰۰واحد
کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،شــاخص کل بورس دیــروز با  ۹۷۳۷واحد کاهش بــه رقم یک میلیون و
 ۵۶۴هزار واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۹۹۹واحد کاهش یافت و رقم  ۴۲۸هزار
و  ۹۳۱واحــد را ثبــت کرد .در این بازار  ۴۳۹هزار معامله انجام شــد که  ۳۴هزار و  ۶۷۸میلیارد
ریال ارزش داشت.
ملــی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان ،ســرمایهگذاری تامین
اجتماعی و پتروشــیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مبین انرژی
خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شــاخص کل فرابورس هم دیروز با  ۱۳۲واحد کاهش در رقم  ۲۱هزار و  ۳۴۹واحد ایستاد .در
این بازار  ۲۰۹هزار معامله انجام شد که  ۴۰هزار و  ۱۳۱میلیارد ریال ارزش داشت.
بیمه پاســارگاد ،پلیمر آریاساســول ،پتروشــیمی زاگرس و نفت ایرانول نسبت به سایر نمادها
بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

به منظور خروج بحران غذا در اروپا؛

سیلو سازی موقت آمریکا و اروپا برای خروج گندم اوکراین
رئیسجمهــوری ایــاالت متحــده گفت که
ســیلوهای موقت در مرز با اوکرایــن از جمله در
لهستان ســاخته میشــود تا به افزایش صادرات
غالت از این کشــور جنگزده و مقابله با بحران
فزاینده جهانی غذا کمک کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر جــو بایدن،
رئیسجمهوری ایاالت متحده گفت که سیلوهای
موقت در مرز با اوکراین از جمله در لهستان ساخته
میشود تا به افزایش صادرات غالت از این کشور
جنــگزده و مقابله با بحــران فزاینده جهانی غذا
کمک کند.
بایــدن در کنفرانس اتحادیه در فیالدلفیا گفت:
«من از نزدیک با شرکای اروپایی خود کار میکنم
تا  ۲۰میلیون تن غالت مســدود شده در اوکراین
را وارد بــازار کنیم تا به کاهش قیمت مواد غذایی
کمک کنم.
بایدن تأیید کرد که ایاالت متحده در حال کار
بر روی طرحی برای خــروج غالت از اوکراین از
طریق راه آهن اســت ،اما وی خاطرنشان کرد که
اســتانداردهای خط آهن اوکراین با استانداردهای

اروپــا متفــاوت اســت ،بنابراین غــات باید به
قطارهای مختلف منتقل شوند.
بایدن گفــت میتوان غــات را از واگنهای
راهآهن اوکراین به ســیلوهای جدید و ســپس به
واگنهای باری اروپایی «برای خارج کردن آن به

اقیانوس و انتقال آن به سراسر جهان» منتقل کرد
و خاطرنشان کرد که این کار به زمان نیاز دارد.
از زمان حمله روســیه به اوکراین در  ۲۴فوریه
و محاصره بنادر آن در دریای ســیاه ،حمل و نقل
غالت متوقف شــده و بیش از  ۲۰میلیون تن در

سیلوها گیر کرده است.
اوکراین هشــدار داده اســت که با کمبود سیلو
برای محصول جدید غالت مواجه است.
جنگ قیمت غالت ،روغن خوراکی ،ســوخت و
کود را افزایش داد.
روســیه و اوکراین نزدیک به یک سوم عرضه
گندم جهان را تشکیل میدهند.
اوکرایــن همچنین صادرکننــده عمده ذرت و
روغن آفتابگردان و روســیه صادرکننده عمده کود
هستند.
از آغــاز درگیری ،اوکراین و روســیه مینهای
دریایی گذاشته اند.
حدود  ۸۴کشتی خارجی هنوز در بنادر اوکراین
سرگردان هستند که بسیاری از آنها محمولههای
غالت را حمل میکنند.
وزارت کشاورزی اوکراین روز سهشنبه گفت که
کشورهای اروپایی در حال بررسی ارائه سیلوهای
موقت بــرای «حفظ محصــول و تضمین عرضه
آینده غالت بــه بازارهای جهانی» هســتند ،اما
جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

اینترنت اکسپلورر با  ۲۶سال خدمت بازنشسته شد
مرورگر اینترنت اکســپلورر مایکروسافت ســرانجام پس از
گذشت بیش از  ۲۶سال فعالیت ،رسما بازنشسته شد.
به گزارش ایسنا ،خبر بازنشستگی مرورگر قدیمی مایکروسافت
سال میالدی گذشــته اعالم شــده بود و اینترنت اکسپلورر که
 ۱۵اوت ســال  ۱۹۹۵منتشر شده بود ،پس از  ۲۶سال و  ۱۰ماه
فعالیت ،دیروز برابر با  ۱۵ژوئن سال  ۲۰۲۲رسما بازنشسته شد.
ورود اینترنت اکســپلورر از همان ابتدا با جنجال همراه شــد.
این مرورگر ابتدا با ویندوز  ۹۵در اوت ســال  ۱۹۹۵عرضه شــد
اما سپس در نسخه سیستم عامل ویندوز ویژه فروشندگان رایانه
گنجانده شــد .به این ترتیب هر کسی یک رایانه جدید خریداری
میکرد ،دســتگاهش یک نســخه از مرورگر وب مایکروسافت
داشــت که در آن نصب شده بود و به صورت برنامه پیش فرض
برای دسترسی به اینترنت استفاده میشد .این اقدام مایکروسافت
را در آمریکا به دردســر انداخت و این شــرکت را با یک شکایت
ضد انحصارطلبی موفق روبرو کرد و مجبور شد به سازندگان رایانه
اجازه دهد مرورگرهای وب مورد نظرشان را در دستگاههایی که
عرضه میکنند ،نصب کنند.
اینترنت اکســپلورر  ۶در ســال  ۲۰۰۱همزمان با حل و فصل
نهایی پرونده ضد انحصارطلبی مایکروســافت منتشــر شد و تا
چند سال بعد ،بهروزرسانی مهمی نداشت.

اینترنت اکســپلورر تــا آن زمــان مرورگر وب برتــر بود و
مایکروســافت تصور کرد موفقیت این مرورگر میتواند ادامه پیدا
کند .کنترل  های اکتیو ایکس ،یکی از دالیل تصور این شــرکت
بود .این قابلیت از ســال  ۱۹۹۶در اینترنت اکسپلورر استفاده شد
و اگرچه این قابلیت باعث شد اینترنت به تجربه غنیتری تبدیل
شــود اما تقریبا بالفاصله به یک کابوس امنیتی تبدیل شــد که
اینترنت اکسپلورر هرگز نتوانست از آن رهایی پیدا کند.
ســپس در ســال  ۲۰۰۴فایرفاکس موزیال یکی از نخستین
پروژههای کد باز مهم در اینترنت ،منتشر شد و امکان مرور وب در
پنجرههای مختلف را عرضه کرد بدون این که آسیب  پذیری  های
کنترل اکتیو ایکس را داشته باشد.
با استقبال کاربران از فایرفاکس و چند سال بعد ،ورود مرورگر
کروم گوگل ،اینترنت اکســپلورر امکانــات جدید چندانی عرضه
نکرد تا این که در سال  ،۲۰۰۷اینترنت اکسپلورر  ۷عرضه شد اما
تا آن زمان تقریبا خیلی دیر شده بود .اینترنت اکسپلورر زیر سایه
فایرفاکس و کــروم رفت و از اوجی که زمانی در بازار مرورگرها
داشت ،به پایینترین حد تنزل کرد.
مایکروسافت در سال  ۲۰۱۵مرورگر جدید مایکروسافت ایج را
منتشر کرد و از کاربران اینترنت اکسپلورر خواست به این مرورگر
مهاجرت کنند؛ به خصوص کاربرانی که همچنان ویندوز ایکس پی

با اینترنت اکســپلورر  ۶را با وجود حفرههای امنیتی ترمیم نشده
استفاده میکردند که عمدتا شرکت ها و موسسات بودند.
بر اساس گزارش وب سایت تِک رادار ،سرانجام مایکروسافت
پس از پایان دادن به پشتیبانی از ویندوز ایکس پی ،سال میالدی
گذشــته اعالم کرد اینترنت اکســپلورر برای همیشه بازنشسته
میشــود .پایان دوران این مرورگر سرانجام فرا رسید و اینترنت
اکســپلورر که زمانی قدرتمندترین مرورگر وب بود ،دیگر در اکثر
سیستم  های عامل پشتیبانی نمیشــود و تنها بهروزرسانیهای
بسیاری محدودی برای بعضی از خدمات سازمانی دریافت خواهد
کرد که مایکروســافت تحت تعهدات قراردادی ،مجبور اســت
رعایت کند.
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

سرمربی سابق فجر:

شاهد نقش آفرینی جوانان فارس در عرصههای ورزشی هستیم
ایســنا :مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت:
شــاهد نقش آفرینی جوانان استان در عرصههای
ورزشی و بیش از پیش در عرصههای عمرانی هستیم.
حیدر صفرپور چهارشــنبه  ۲۵خرداد در نشست
هــم اندیشــی معاونین فرهنگی و امــور جوانان
سراســر کشور که به میزبانی شــهر شیراز برگزار
شــد ،گفت :باید توجه ویژه به امــور فرهنگی و
جوانان داشته باشیم که محور اصلی تحقق چشم
انتظار ترسیم شــده مقام معظم رهبری در بیانیه
گام دوم است.
صفرپور بــا یــادآوری اینکه در فرمایشــات
مقــام معظم رهبری ،تحــول ،نیاز امروز و امری
ممکن عنوان شــده اســت ،گفت :نکته سوم در
بیانات مقام معظم رهبری این است که راه ایجاد
تحول تشکیل دولت معتقد به تحول بوده و شرط
دولت تحول آفرین مومن و انقالبی بودن است.
او افــزود :از روزهای آغازین دولت ســیزدهم
شــاهد حضور جوانــان در عرصههــای مختلف
مسئولیتی بودهایم که توانسته نمود عینی و عملی

پیــدا کند .جایــی که محور اقدامات شــاخص و
سازنده فرهنگی است.
صفرپور گفت :ساختار ورزش و جوانان همواره

یک نقطه عطف را طی ســالهای تشــکیل این
وزارت داشته و آن بعضا تکرار عبارت مغفول ماندن
حوزه جوانان در قیاس با ورزش است.

او خاطرنشــان کــرد :امروز جوانان در ســایه
ورزش و ورزش و جوانــان قرار گرفته و همچنین
در ســایه پروژههای عمرانی و اقداماتی که شاید
هیچ ارتباط مستقیمی با وظایف ورزش و جوانان
نداشــته باشــد ،قرار گرفتهایم که پررنگ شدن
هر دوی مقولهها نیازمند تجدید نظر جدی است.
صفرپور ادامه داد :بهحمدا ...با رویکرد شاخص
معــاون وزیر ورزش و جوانــان ،در فارس مدعی
هســتیم که جوانان ما نه تنها تحت شعاع ورزش
قرار نگرفته بلکه شــاهد نقش آفرینی جوانان در
عرصههای ورزشی و بیش از پیش در عرصههای
عمرانی هستیم.
او با اشاره به وجود بیش از  ۱۶۰سمن ثبت شده
در استان و توســعه فعالیت در  ۳۷شهرستان که
نمود عینی پیدا کرده است ،تصریح کرد :استاندار
فارس ،جوان باوری را محور فعالیتها و اقدامات
خود قرار داده و این نویدبخش شکل گیری شاکله
قدرتمند و باتجربه را در روزهای پیش رو در استان
و پشتوانه مدیران اجرایی در سطح کالن دارد.

معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد؛

لزوم رفع تفکیک میان حوزه های ورزش ،جوانان و فرهنگ

معــاون فرهنگــی و توســعه ورزش همگانی وزیــر ورزش و
جوانــان گفت :بخش های ورزش ،جوانــان و فرهنگ با دیواری
بتنی تفکیک شــده اند و رفع آن تنها بــا اراده متولیان امر ممکن
می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســینا کلهر ظهر دیروز چهارشنبه در
نشست هم اندیشی معاونین فرهنگی و امور جوانان سراسر کشور،

گفت :یکی از مأموریتهای معاونت فرهنگی وزارت ورزش و امور
جوانان تربیت نفوس وحدت بخش و مشترک کلیه کارهایی است
که با عناوین تربیتی ،فرهنگی و آموزشــی و یا ســایر عناوین آن
مطرح میشود.
وی با اشــاره به تقسیم بندی ناخواســته در حوزههای جوانان،
فرهنگی ،عمرانــی گفت :این گالیه هنوز هــم در خصوص این
تقسیم بندی وجود دارد اما این تقسیم بندی اقدامی در جهت بهتر
انجام شدن کارها صورت گرفته اســت اما این موضوع را باید در
نظر داشــت که در جهان واقعی تقسیم بندی در خصوص جوانان،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی وجود ندارد بلکه یک اقدام یکپارچه
کلــی وجود دارد بنام زندگی که این موضوع وضعیت باثباتی ندارد
و در صورتی  که حال زندگی خوب باشــد همه حوزهها کار خوبی
را انجام میدهند و اگر عملکرد مطلوبی نداشــته باشد گالیههای
بســیاری در همه حوزهها مطرح میشــود این در حالی است که
بخشــی از مشکالت این حوزه به دلیل شرایط فعلی سختی که به
دلیل کم کاریهایی که در دوره قبل انجام شد ،تحریمها و مسائل
تاریخی که در گذشته با آن مواجه بودیم متأسفانه شرایط عمومی
و وضع جامعه شرایط مطلوبی نیست.

سرلک:

افتخار میکنم برای پرسپولیس بازی میکنم

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس میگوید افتخار میکند که در این تیم بازی میکند.
به گزارش ایسنا ،میالد سرلک بعد از تمدید قراردادش با پرسپولیس اظهار کرد :خوشحالم
این اتفاق رخ داد و از قبل همه چیز قابل پیشبینی بود و امروز تمدید قراردادم نهایی شد.
او در ادامه گفت :قراردادم یک ســاله اســت و باعث افتخار اســت که برای پرســپولیس
بازی میکنم.

ایران  -آرژانتین در آستانه لغو

انتظار شاگردان شمسایی برای بازی تدارکاتی
بدون دعوتنامه

در حالی که دعوتنامهای برای فدراسیون فوتبال فرستاده نشده است ،شاگردان شمسایی
منتظر برگزاری دیداری دوستانه با آرژانتین هستند.
به گزارش ایسنا ،در حالی که از مدتها قبل فدراسیون فوتبال در سایت خود اعالم رسمی
کرده بود که دو تیم فوتسال ایران و آرژانتین در تاریخهای  ۱۷و  ۱۹تیر در دو دیدار دوستانه
به مصاف هم میروند اما ظاهرا چنین دیداری قرار نیست برگزار شود و رویارویی این دو تیم
در هالهای از ابهام قرار دارد.
فدراســیون فوتبال و اعضای کادر فنی تیم ملی مدعی شــده بودند که فدراسیون فوتبال
آرژانتین با ارسال نامهای حضور کاروان فوتسال ایران در این کشور را جویا شده اما هنوز حتی
دعوتنامهای برای اعضای فوتسال ایران فرستاده نشده است.
فدراســیون فوتبال هم در تالش است که با آرژانتینیها ارتباط برقرار کند اما در این مدت
پاسخی نگرفته است.
ظاهر ماجرا نشــان میدهد که فدراســیون فوتبال باز هم در برگزاری یک دیدار دوستانه
برای تیمهای ملی زیرمجموعهاش شکست خورده و توانایی فراهم کردن بازی تدارکاتی برای
تیمهای ملی فوتبال و فوتسال را ندارد.
فدراســیون فوتبال هم حتی تصویر دعوتنامه آرژانتینیها را منتشــر نکرده و بسیاری از
اعضای نزدیک به تیم ملی فوتســال معتقدند که اصال دعوتنامهای برای فدراسیون ارسال
نشده است.
بهتر اســت سئولنشــینان هر چه زودتر در این خصوص روشــنگری کنند زیرا احتماال
سرنوشت تیم ملی فوتسال در فاصله  ۴ماه تا جام ملت های آسیا چیزی شبیه تیم ملی فوتبال
میشود که در بالتکلیفی قرار دارد.

فرهاد مجیدی ممنوع الکار نشده است

عضو هیات مدیره باشــگاه اســتقالل تاکید کرد که فرهاد مجیدی ممنوعیتی برای کار
در فوتبال ایران ندارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از نورنیوز در روزهای اخیر شایعاتی پیرامون ممنوع الکار بودن
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل منتشر شده است که برخی از صفحات فضای
مجازی از قول محمد مومنی دلیل آن را نامهای از سوی برخی نهادها اعالم کردهاند.
حال مومنی با تکذیب صریح این موضوع منتی را در اختیار رسانهها قرار داده که در آن
دالیل جدایی مجیدی از استقالل را صرفا نظر شخصی او عنوان کرده است.
مومنی نوشــته است :شخصی مجهول الهویه با انتشار فایلی صوتی نسبتی دروغ به بنده
داده است .آقای مجیدی نه در گذشته و نه در حال منعی برای کار در فوتبال ایران ندارند و
با اصرار خودشــان در حالی که  ٢سال دیگر با باشــگاه استقالل قرارداد داشتند از تیم جدا
شدند .باشگاه بهدلیل فراهم شدن شرایط مالی بهتر ،این گذشت را برای او انجام داده است
و دیگر موارد مطرح شده در این خصوص کذب و در جهت انحراف افکار عمومی است.

مذاکره ای برای بازگشت به تیم فجر نداشتم

این مقام مســئول ابراز کرد :این تقســیم بندیهایی که برای
این حوزه ایجاد شــده اســت نباید به گونهای پیش برود که مانع
انجام کار بشــود؛ چــرا که این تصمیم را گرفتیــم تا با کوچکتر
کــردن حوزهها اقدامــات به صورت مطلوب انجام شــود اما طی
هشــت ماه از شــروع و فعالیت کار در این حوزه برآوردمان بر این
اســت که مشــارکت مان موفق نبوده اســت و یکی از علتهای
آن تفکیکهای ســاختاری است ساختاری که قرار بوده به عنوان
یک ابراز برای ما باشد اما خود یک مانع شده است.
معــاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و
جوانــان اضافه کرد :بخشهای ورزشــی ،جوانــان و فرهنگی به
گونهای تفکیک شــدند که همچون دیواری بتنی میان آنها وجود
دارد و این موضوع تنها با اراده ما رفع خواهد شد.
کلهر با بیان اینکه امید اســت این نشستها کمک کند تا ما از
ظرفیتهای بخشهای مختلف این حــوزه بهره ببریم ،افزود :در
ستاد تقسیم بندی جوانان ،ازدواج فرهنگی و … وجود ندارد و نباید
تقســیم کار ساختاری مانع همکاری ما با سایر حوزهها شود و این
گونه نباشد که اعالم شود انجام وظایف و مأموریت مرتبط با حوزه
خودش است.

ایرنا :سرمربی سابق تیم فجرشهید سپاسی با بیان اینکه مذاکره ای برای بازگشت به تیم فجر
نداشتم ،اعالم کرد :خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها را در این مورد تکذیب می کنم.
علی اصغر کالنتری روز چهارشــنبه در مصاحبه با خبرنــگار ایرنا ،گفت :این خبرگزاری اعالم
کرده قرار است فصل آینده لیگ دسته یک روی نیمکت تیم فجر باشم در حالی که مدیر عامل
باشگاه فجر تازه منصوب شده است و باید اجازه داد که برنامه ریزی کند.
وی با اظهار اینکه تغییر مدیرعامل نقطه عطفی در باشگاه فجر شهید سپاسی است ،افزود :مهم
این اســت که سکان این باشگاه ارزشی به دست مدیری جوان افتاده که پاک و با لیاقت است و
سابقه خوبی در مدیریت تربیت بدنی سپاه دارد.
روزهای خوب برای فجر
کالنتری ادامــه داد :به عنوان یک هوادار تیم ،بدون تردید با ایــن انتخاب روزهای خوبی را
برای تیم فجرشــهید سپاسی پیش بینی می کنم ضمن اینکه برای فصل آینده با یکی دو باشگاه
مذاکره کرده ام.
به گزارش ایرنا روز ســه شنبه محمد حســین مفتاحی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه فجر
شهید سپاسی شیراز از سوی معاون اجرایی سپاه فجر معرفی شد.

محمد بنا به تیم ملی بازگشت

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پس از چند روز غیبت در تمرینات ،به اردوی تیم ملی بازگشت.
علــی محمدی مدیر تیمهای ملی کشــتی فرنگی در گفتگو با ایســنا ،بــا اعالم این خبر،
اظهــار کرد :محمــد بنا دیروز (چهارشــنبه) در اردوی تیم ملی حاضر شــد و فعالیت خود را
از سر گرفت.
وی در پاســخ به این سوال که با این اوصاف ،محمد بنا به فعالیت خود در تیم ملی کشتی
فرنگی ادامه میدهد ،گفت :بله .مشــکلی در این باره وجود ندارد و ایشــان مثل همیشــه به
فعالیت خود ادامه میدهد و تمرینات تیم ملی با حضور او ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایســنا ،محمد بنا در روزهای اخیر غایب تمرینات تیم ملی کشــتی فرنگی بود
و ســرانجام پس از مذاکرات سه شــنبه شــب مدیر تیمهای ملی و برخی دیگر از مسئوالن
فدراسیون کشتی به تمرینات تیم ملی بازگشت.

یک رسانه پرتغالی با اشاره به سناریوی استعفای اسکوچیچ
و بازگشت کیروش مطرح کرد:

شورش و کودتا در تیم ملی فوتبال ایران

یک رســانه پرتغالی از تنش باال در تیم ملی فوتبال ایران خبر داد که به نوشته این رسانه
میتوانــد منجر به برکناری اســکوچیچ و حضور دوباره کیروش مربــی پرتغالی در تیم ملی
ایران شود.
به گزارش ایســنا و به نقل از آبوال ،پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل الجزایر در
دیداری دوســتانه در قطر ،اوضاع تیم ملی ایران بسیار ملتهب شده و بین بازیکنان و کادرفنی
شکاف زیادی ایجاد شده و برنامهریزی فدراسیون نیز مختل شده است.
مهدی طارمی اکنون درگیر این وضعیت ملتهب در فوتبال ایران شده است.
فدراســیون فوتبال ایران در انتخاب حریف دچار مشــکل شــد و در نهایت فقط در بازی
دوستانه با الجزایر در دمای بسیار باال و در زمینی با شرایط وحشتناک بازی کرد.
طارمی حتی از یک گزارشــگر تلویزیونی در ایران خواست که از زمین فیلمبرداری کند .به
نظر این شرایط باعث ناراحتی او شده بود.
به نوشــته آبوال ،بر اســاس اطالعاتی که از ایران میرســد ،این مهاجم و سایر بازیکنان
تاثیرگذار در تیم ملی ایران در تالش هســتند تا دراگان اســکوچیچ را از سمت خود برکنار و
زمینه بازگرداندن کارلوس کی روش فراهم شود.

وزنهبردار ملیپوش:
دارنده مدال برنز وزنهبــرداری قهرمانی جهان
گفت :وقتــی میدانیم هیچ چیــزی در اردو تغییر
نکرده است چرا باید به اردوی تیم ملی برگردیم.
امیر حقوقی در گفت وگو با ایسنا دربارهی علت
اینکه در اردوی تیم ملی شــرکت نکرد ،بیان کرد:
ما خواســتار تغییر شرایط بودیم و رییس فدراسیون
بجای اینکه شــرایط را تغییر دهد ،شروع به تهدید
کــرد .آقای مــرادی می گوید همه چیــز را تغییر
داده اســت و من میخواهم مستند این تغییرات را
نشان دهد.
او افزود :وقتی میدانیم هیچ چیزی تغییر نکرده
است ،چرا باید به اردو برگردیم .ما خوستار تغییرات
اساســی بودیم اما وقتی هیچ چیــزی تغییر نکرده
اســت ،بــه اردو برگردیم دوباره ســامتی خود را
به خطر می اندازیم .ما خواسته های زیادی نداشتیم
و امکاناتی می خواستیم که در شأن یک ورزشکار
ملی پوش باشــد .شرایط تغییر کند ما همه به اردو
بــر میگردیم و افتخار میکنیــم که بتوانیم پرچم
ایران را به اهتزاز درآوریم.
حقوقــی در مــورد صحبتهــای سرپرســت
اردوی تیم ملی که عنــوان کرده وزنهبرداران باید
خواســته  های خود را مکتوب مینوشتند ،گفت :ما
یک هفته در اردو بودیم .آقای شــاکری را ندیدیم
و چه زمانی به عنوان سرپرســت بــه اردو آمد که
از وضعیــت وزنهبــرداران مطلع شــود؟ به عنوان
سرپرســت چند ســاعت در خوابگاه یا سرتمرینات

چیزی تغییر نکرده که به اردو برگردیم

ما حاضر شــد که متوجه کمبودها شود؟ او اصال با
وظایف خود آشنا است؟
نفر سوم مســابقات قهرمانی جهان با اشاره به
اینکه وزنهبرداران متهم به ســیاه نمایی شــدهاند،
تصریح کرد :مسئوالن فدراسیون به رسانهها اجازه
دهند از داخل اتاق ها ،ســرویس های بهداشــتی
عکس بگیرند .مگــر نمی گویند ما ســیاه نمایی
می کنیم بگذارند این اتفاق بیفتد تا ثابت شــود که
ســیاه نمایی می کنیم یا نه .این حرف ها درســت

نیســت .ما ســرمایه های ایران هستیم و همیشه
تالش کردهایــم دل این ملت را شــاد کنیم .من
از دیار شهید باکری هســتم و همیشه خواسته ام
راه او و امثال شهید باکری ها را بروم و برای ایران
افتخارآفرین باشــم .چه کســی می آید آینده خود
را فدای ســیاه نمایی کند؟ ســیاه نمایی این است
که رییس فدراســیون با شبکه های معاند مصاحبه
می کند و سپس میگوید در عمل انجام شده قرار
گرفتــه و عذرخواهی میکنــد .ما تالش می کنیم

تا رهرو خون شــهدا باشیم اما رییس فدراسیون با
شبکه معاند صحبت میکند.
وزیر ما ورزشکاران را نجات دهد
وزنهبردار دســته  102کیلوگرم ایران در مورد
اینکه در بیانیه خود از وزیر ورزش خواســته بودند
که برای وزنه برداری همانند فوتبال وقت بگذارد،
گفت :وزنهبــرداری جزو پرافتخارترین رشــته ها
اســت .االن به حــال و روز بدی افتاده اســت و
شــرایط نابســامانی دارد .از وزیر تقاضا داریم به
مســئله ورود کند .کمتر از دوماه دیگر بازی های
کشــورهای اســامی را داریم که نتیجه آن برای
ایران مهم اســت .ســپس در پاییز بایــد در اولین
گزینشی المپیک شرکت کنیم .ما می خواهیم برای
ایران افتخارآفرین باشیم .همیشه تالش کردهایم با
مدال هایمان دل مردم و رهبری را شاد کنیم و باز
هم می خواهیم این اتفاق بیفتد.
او افــزود :از وزیر خواهش می کنیم به وضعیت
وزنهبرداری رسیدگی کند و نگاه پدرانه داشته باشد.
وزنهبــرداری را از این حــال و روز بد نجات دهد.
وزنه برداری در شرایطی قرار گرفته است که رییس
فدراســیون بجای اینکه شــرایط را درست کند ،با
شبکه های معاند صحبت می کند.
مســابقات قهرمانی نوجوانان جهــان در حال
برگزاری اســت اما ایــران یک نماینــده در این
مســابقات ندارد .از وزیر می خواهیم ما ورزشکاران
را نجات دهد.

اعتراض سرپرست کاروان به نبود هندبال زنان ایران در بازیهایکشورهایاسالمی
سرپرســت کاروان ایــران بــه عــدم حضور
هندبال بانوان در بازی های کشــورهای اسالمی
اعتراض کرد.
بــه گزارش ایســنا ،پس از اعالم کشــورهای
شــرکت کننــده در رقابــت های هندبــال زنان
بازی  هــای کشــورهای اســامی ،سرپرســت
کاروان نســبت به عــدم حضور تیم زنــان ایران
اعتراض کرد.
اصغر رحیمی در این مورد گفت :کمیته برگزاری
بازی های کشورهای اسالمی حدود دوهفته پیش
فهرست رشته هایی که ایران در آنها سهمیه تیمی
گرفته است را اعالم کرد .از آنها خواستیم ،اسامی
بقیه کشــورهایی که در رشته های تیمی شرکت
می کننــد را اعالم کنند که گفتنــد بعدا این کار
انجام می شود.

او ادامه داد ۴۸ :ساعت پیش اسامی کشورهای
شرکت کننده در رشته های تیمی را اعالم کردند.
تصــور ما این بود در هندبال زنــان ،معیار انتخاب

هشــت تیم برتر در رنکینگ باشد اما پس اعالم
اسامی کشورهای شرکت کننده مشخص شد حتی
مصر که از ایران قوی تر است ،سهمیه ندارد.

وی افزود :ما از این مســئله شوکه شدیم چون
تیم افغانســتان که هندبال ضعیف تری نسبت به
ایران دارد ،در فهرست حضور داشت.
رحیمی تاکید کرد :ما تا قبل از  ۴۸ســاعت قبل
از اسامی کشــورهایی که در هندبال زنان سهمیه
گرفته اند ،اطالع نداشتیم .االن اسامی اعالم شده
موضع گیری کردیم و با نامه نگاری اعالم کردیم
که متقاعد نشــده ایم که چگونــه تیم ها انتخاب
شــده اند و دنبال گرفتن حــق هندبال زنان ایران
برای حضور در این بازی ها هستیم.
وی افــزود :در حال حاضر اینکه تنها  ۲۵درصد
ســهمیه کارت به کادر فنی داده اند و هندبال زنان
ایــران هم در بــازی ها حضور نــدارد ،دو معضل
جدی ما با کمیته برگزاری بازی های کشــورهای
اسالمی است.

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

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

اذان صبح

04 :   25

طلوع آفتاب

05   :    59

اذان ظهر

13 : 01

اذان مغرب

20:    21

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :محمد عسلی
زیر نظر شورای سردبیری

رتبه43:

ISSN: 1557 - 2008

انگارنهراگنا

Ahmad Reza Sohrabi

تلفن23.6.69
نمابر- .23.383:
تلفن- 337..23-38:
سازمان آگهی ها32341000 -1 :
نمابر- 32303830:
تلفن- 32300337-38 :
...2341
ها-2-.234588-.2348.1-13:
تلفن های سازمان
لیتوگرافی وآگهی
چاپ :روزنامه عصر مردم  -تلفن32359610:
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.ir
Email Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
Email Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

امروز

22

به مرد  م بياموز و د  انش د  يگران را فراگير ،تا د  انش خود   را استوار كرد  ه
و آنچه را كه ند  انسته اى بد  انى.

40

امام حسن (ع)

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلی

پنجشنبه  26خرداد    16 - 1401ذی القعده  - Jun 16،2022 - 1443شماره 7502
احمد     رضا سهرابی

تلفن سرپرستی های عصر مرد م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی

روزنامه عصر مرد  م
ساختمان
کوچه 33
مالصد       را -
چهارراه
قصرد       شت -
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را  -نبش
چهارراه
قصرد شت -
نشانی:شیراز -
نشانی:

 19فیلم ،آغازگر دهمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز شدند
داشتن دانش و بینش که برآمده
از خوانش کتابها ،دیدن فیلمها و
آشــنایی با دیدگاهها و نظریههای
گوناگــون در زمینههایی همچون
روانشناسی ،جامعهشناسی ،ادبیات
و ،...میتوانــد فیلمســاز را برای
ورود به زیرالیهها و پیشداســتان،
به توانمندی بسیار باالیی برساند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی
و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس؛ دهمین
جشنواره فیلم کوتاه شــیراز با نمایش
 19فیلم کوتاه داستانی ،مستند ،تجربی
و پویانمایی در ســینما فرهنگ سازمان
اسناد و کتابخانه ملی شیراز ،در دو بخش
کار خود را آغاز کرد.
دومین روز جشــنواره نیز با کارگاه
فیلم و آســیبهای اجتماعی با حضور
محمد برفر ،نویسنده و مترجم آغاز شد.
محمد برفر در ایــن کارگاه هرگونه
رفتــار ناهنجاری که بــا چارچوبهای
اجتماعــی و اخالقــی جامعه ســازگار
نیســت و یــک تن یــا همــه جامعه
را دچــار گرفتــاری میکند ،آســیب
اجتماعی دانســت که همگان به ویژه
فرهیختگان و هنرمندان بایستی برای
کاهش آن ،کنشگری داشــته باشند و
گفت :آســیبهای اجتماعی گاه ریشه

در ناهنجاریهــای خانوادگی همچون
جدایــی ،اعتیاد ،فقر و ...و یا ریشــه در
عوامل اجتماعی همچون تضاد طبقاتی
دارند.
برفر ،آســیبهای اجتماعی را دارای
پیوندهــای ناگسســتنی مســتقیم یا
غیرمستقیم با هم خواند که گاه فشارها
را بــر روی کــس یا کســانی آنچنان
افزایــش میدهــد که به خودکشــی
فــردی یا گروهــی میانجامد و افزود:
ســینماگران با دو رویکرد بیان صرف
یا با دیــدی ژرفنگرانه بــرای یافتن
راهکارهای برونرفت از آســیبهای
اجتماعــی برای فــرد و جامعه ،در این
زمینه کار میکنند.
ایــن منتقد ســینما ،ســیاهنمایی و
زشــتنمایی با نگاهی به آســیبهای
اجتماعی را از کارکردهای ســینماگران
بهویژه سینماگران ایرانی دانست و ادامه

ادامه داد :بر این باور هستم که در
ســینما ،پس از پژوهش ،بایستی
دیدگاههای گوناگــون را در زمینه
پژوهش بررســی کرد تا با یافتن
دیدگاهی درســت ،فیلم برپایه آن
ساخته شود.
وی با اشــاره به این که فرم و
سبک باید متناســب با درونمایه
باشد نه آن که بر پایه فرم و سبک،
درونمایه و داســتان را ساخت تا
بتوان به نوآوری رســید ،خاطرنشــان
کرد :داشتن دانش و بینش که برآمده از
خوانش کتابها ،دیدن فیلمها و آشنایی
با دیدگاههــا و نظریههای گوناگون در
زمینههایــی همچون روانشناســی،
جامعهشناســی ،ادبیــات و ،...میتواند
فیلمســاز را برای ورود به زیرالیهها و
پیشداستان ،به توانمندی بسیار باالیی
برساند.
این نویســنده و مترجــم فیلمهای
این دوره جشــنواره را دارای پیشرفت
و بالندگی در بــه کارگیری از امکانات
و ابزارهای ســختافزاری و نرمافزاری
خواند و بیان داشــت :بسیاری لوکیشن
یا شــلوغی به ویــژه در فیلــم کوتاه،
همیشه پاسخگو نیســت و میشود در
یک جای ثابــت و هزینه کم هم فیلم
خوب ساخت.

سید علی صالحی :شعر "مسعود احمدی" از زندگی سرشار بود
ســیدعلی صالحی درباره مســعود احمدی میگوید:
مسعود مثل شعرش ،از شور زندگی سرشار بود ،شخصیت
خــودش هم همین بــود و پیدا بود هیچ نوع نارســایی
به خالقیت نداشتنش نمیتواند منجر شود.
سیدعلی صالحی ،شــاعر و نویسنده در پی درگذشت
مســعود احمدی در گفتوگویی مکتوب با ایســنا درباره
شعر این شاعر ،سخن گفت.
متن مصاحبه در پی میآید:
 نظر شما درباره شعرهای مسعود احمدیچیست؟
شــعرهای یک عمر شاعری مثل مســعود احمدی و
هر شــاعر حرفهیی دیگر« ،یک دستگاه» معین و منظم
نیســت که بتوان درباره کلیت آن نظر داد .یقین ٌا شعر ناب
و پخته مســعود را باید از دفتر «دونده خسته» به این سو
مورد داوری نهایی قرار داد .شــاعری کــه طبعا در آغاز
راه (هرچند در میانســالگی) توان فرار از تأثیر شــاعران
نامدار دهه چهل را نداشــت ،اما کار و کار و کار و آزمون
و خطا (خاصه در شــعر) سرانجام به استقالل نگاه و زبان
عاقبت مورد احترامی که شــاعر نامبرده
منجر میشــود؛
ِ
سرانجام به اقلیم آن پا گذاشت .معموال و گاهی در دیدار
با محمد حقوقی (قدمزنــان در محله دارآباد) اگر راجعبه
 ۱۰شاعر (مثال) دهه شصت ،صحبتی پیش میآمد ،حتما
مسعود یکی از آن سلسله مطرح یا در حال حضور بود.
اوایل ســال  ۱۳۷۳خورشــیدی بود .زنگ زد ،من هم
میخواســتم او را از نزدیک ببینم ،این دیدار میســر شد
و چند بار هم به دفتر مجله «دنیای ســخن» آمد .جالب
اینجا بود که مســعود موجب آشنایی من با سردبیر مجله
شــد .یکروز در حیاط محل کارم (مهــد کودک) رفتم
برایــش چایی بیاورم ،مقاله من کــه روی میز بود ،توجه
مسعود را جلب کرد .گفت« :مایلی این مقاله در «آدینه»
یا «دنیای سخن» منتشر شود؟» گفتم :حتما! بعد تماس
سردبیر و پیشنهاد کار در مجله و ....

مسعود مثل شــعرش ،سرشار از شــور زندگی بود،
شــخصیت خودش هم همین بود .شادیهایش بر اندو ِه
مزمن و درونی او غلبه داشــت .ســختیها کشیده بود،
بیآنکه تسلیم شود .پیدا بود هیچ نوع نارسایی نمیتواند
به عدم خالقیتاش منجر شود.
 مسعود احمدی در جریان شعر امروز ،چهجایگاهی دارد؟
در پاسخ سوال پیشین اشــاره کردم که وقا ِر واژهها و
جنس زبان و روح شــعرش ،هر منتقــد با انصاف و البته
صاحب تشــخیصی را وامیداشــت که بــدون مکث بر

رویه موافق نیســتم ،زیرا «جایگاه» را سه پدیده همسو
تعیین میکنند :زمان ،تاریخ و مردم .ما با سه داور بیرحم
و غیرقابل پیشبینی روبهرو هســتیم .چه کسانی که در
قید حیات ،شــهره بودند و ظاهرا تصرفکننده جایگاه اما
بعدا این کاخ فرو ریخته و به عکس!
 مســعود احمــدی یکــی از منتقــدان«سادهنویسی در شعر» است ،نظر شما درباره
آراء او در این بخش چیست؟
هیچ آدم عاقلی خود را اســیر یک بُع ِد «سادهنویسی»
نمیکند .آنهــا که غرق این راه شــدند ،هزینهی خطا

مضامین مطرح او ،از فراز شــعرش با شتاب عبور نکند،
برگردد دوباره گوشــهای از گمانهای ذهنی این شاعر را
مظنه کند .دیر آمد اما با پشتکار و اصرار بر کلمه ،خوش
نشســت .همین طرح مصاحبه با من درباره ایشــان خود
کشف
نشانه درستی بر این تعریف است .سؤال شما درباره
ِ
جایگاه شاعری مثل این دوست است .من از اساس با این

خواهنــد داد .اگر بــه یادداشــتها و مصاحبههای من
درباره شــعر گفتار در دو کتاب «شــعر در هر شرایطی»
و «جنبش شعر گفتار» رجوع کنید ،خواهید دید در اوایل
دهه شصت گفتهام« :شــعر گفتار مولود زبان ساده است
انشائیت
و نه سادهنویسی» .من با دیکته ساده موافقم نه
ِ
ســاده که به بالهت ختم میشــود .اصــا راز عظمت

شاعران برجســته همین است« .گفتن» باید ساده باشد،
اما «چگونه گفتن» مدنظر اســت .ذهن سادهلوح سمت
ســرایی کورکورانه میرود ،اما ذهن پیچیده ...مایل
بغرنج
ِ
به
کشــف سادگیهاســت .این عالیترین آموزه حضرت
ِ
حافظ است.
مسعود احمدی با پسزمینهیی سیاسی ،به پیش پرده
فرهنگی رســید ،و در حلقه شــعر متمرکز شد و توانست
آرمان کلمه جامه عمل بپوشــاند ،یعنی
در ایــن پرده به
ِ
توان یک ذهن سیاســی را در اختیار قدرت ادبی گذاشت.
شــاهکار مســعود ایجاد تعادل میان این دو ســویه بود.
نمونه این کردار آرمانی را در ســطح خارقالعاده ،پیشتر
هم داشــتهایم ،احمد شاملو .قصد من قیاس نیست ،بلکه
واکاوی یک روش است.
شعرهای مســعود احمدی به نظر میرسدمخاطب عــام ندارد ،بیشــتر مخاطب خاص
شــعرهای او را دنبال میکند ،با توجه به این
ویژگی او را شاعر موفقی میدانید؟
دلیل نبود اطالع کافی ،من بارها بر این
در گذشته به ِ
«مخاطب خاص» تأکید
«مخاطب عام» و
دو مؤلفه یعنی
ِ
ِ
مخاطب عام
میکردم که غلط است .سوال این است که
ِ
آیا اساســ ًا «شــعر» میخواند؟! آن هم شعر نو ،و آن هم
شــعر سپید؟! عامه شعر میخوانند ،اما آنچه را میپسندند
آیا «شــعر» هســت؟! عبارت موزون و مقفی یا عبارات
«شِ ب ِه قصار» نامید؟! من به این تعریف کهن و درست بر
میگردم« :شــعر ،شعری است که خواص بپسندد و عوام
بفهمد!» با این حال چنیــن فاکتوری ُپر از فرصتطلبی
اســت .پس من برای نجات نهایی باید کجا بایســتم!؟
االن در انتهــای نیــم قــرن کار با کلمــه ،معتقدم این
تعاریف کنکوری ،خاصه در خانه شعر ،به کار ما نمیآید،
ِ
ما با «شــعر» روبهرو هســتیم ،نه یک تِر ِم تعطیل شده،
پس تعریفپذیر نیســت ،چون پندا ِر آزادی است .همین،
نوبت به سلسله دیگر رسید.

دختربچهای که دوربین را اسلحه دید و تسلیم شد
برنامه "عکسهای تکاندهنده" شبکه هیسپان تیوی
در جدیدترین قســمت به نمایش تصویر کودک چهارساله
سوری با عنوان "دختر بیگناه و عکاس" اختصاص دارد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از روابــط عمومی معاونت
برون مــرزی صداوســیما" ،عکسهــای تکاندهنده"
به کارگردانــی کیانوش الطافی که هــر هفته با انتخاب
عکســی تاثیرگــذار و ماندگار در تاریخ به بررســی و نقد
آن میپــردازد ،در این قســمت به بررســی تصویر دختر
چهار ساله اهل سوریه رفته که یک خبرنگار با دوربین به
او نزدیک میشود تا عکسی از او بگیرد و این دختر با تصور
اینکه سالحی به سمت او نشانه رفته است دستان خود را
به نشانه تسلیم باال میبرد.
ایــن عکس بــا واکنشهای متفاوتی در شــبکههای
اجتماعی همراه شد و دنیا را شوکه کرد.
عکــس مربوط به یک دختر آواره ســوری در اردوگاه

"اطمه" است که پس از کشته شدن پدر به همراه مادر و
سه برادرش در این اردوگاه زندگی می کند.
عــکاس ایــن تصویر تأکیــد کرد که ایــن دختربچه
به حدی از دوربین ترســیده بود که دســتان خود را باال
گرفت ،دختر اهل ســوریه نه به اســلحه بلکه نسبت به
دوربین این واکنش را نشان داد زیرا او فقط در این جنگ
اسلحه دیده بود.
"عکسهای تکاندهنــده" کاری از واحد برنامههای
شــبکه اسپانیایی پرس تیوی اســت که برای مخاطبان
اســپانیاییزبان شــبکه هیســپان تــیوی زبانگردانی
شده است.
به گزارش ایسنا ،این برنامه امروز پنجشنبه ۲۶ ،خرداد ماه
ســاعت  ۴و  ۱۵دقیقــه بامــداد به وقت تهــران پخش
میشــود و تکــرار آن نیــز ســاعت  ۱۵و  ۱۵دقیقــه و
 ۱۱و  ۱۵دقیقــه روز پنجشــنبه و روز جمعه ۲۷ ،خرداد

ســاعت  ۱۳و  ۱۵دقیقه برای اسپانیایی زبانهای سراسر

جهان قابل مشاهده خواهد بود.

تقابل گفتمانی حافظ و غزالی
بررسی می شود

نشست علمی مرکز حافظشناسی به موضوع تقابل گفتمانی
حافظ و غزالی اختصاص دارد.
بهگزارش خبرنگارمهر ،ســیصد و چهل و هفتمین نشســت
علمی مرکز حافظشناسی-کرســی پژوهشــی حافظ ،با عنوان
«جــام می خون دل؛ درنگی بر تقابل گفتمانی حافظ و غزالی»
روز سهشنبه ۳۱ ،خردادماه  ،۱۴۰۱ساعت  ۱۹برگزار خواهد شد.
ســیدمهدی زرقانی ،اســتاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
فردوسی مشهد ،در این نشست به بررسی روابط بینامتنی دیوان
حافظ و آثار غزالی خواهد پرداخت.
عالقهمندان میتوانند بهصورت برخط در بســتر شبکههای
مجازی در این نشست شرکت کنند.
این نشســت با همکاری مرکز پژوهشهای زبان و ادبیات
فارسی دانشــگاه شــیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس ترتیب یافته است.

برگزاری آزمونهای جامع و مهارتی هنر
در شیراز و  5شهر دیگر فارس

در ایــن آزمونهــا  2700هنرجوی رشــتههای گرافیک
رایانهای ،عکاســی ،چهرهســازی ،تصویرســازی ،سازسازی،
درودگری ،موســیقی و تذهیب ،توانمندیهــا و دانش خود را
سنجیدند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ سید کریم میری ،مسئول
آموزشــگاههای مهارتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس گفت :دومیــن آزمون جامع مهارتی و ســی و هفتمین
آزمون ادواری رشتههای فرهنگی و هنری خرداد ماه ،همزمان
با سراسر کشــور از  17تا  23خرداد ماه جاری در  5شهرستان
مهــر (گلهدار) ،نورآباد ممســنی ،داراب ،الر ،خرمبید و شــیراز
برگزار شد.
میری افــزود :در این آزمونها  2700هنرجوی رشــتههای
گرافیــک رایانهای ،عکاســی ،چهرهســازی ،تصویرســازی،
سازســازی ،درودگری ،موسیقی و تذهیب ،توانمندیها و دانش
خود را سنجیدند.
وی ادامه داد :بخش کتبی دومین آزمون جامع مهارتی نیز روز
جمعه 27 ،خرداد ماه جاری در شیراز و  5شهرستان گفته شده،
به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت آزموندهندگان از روز  28خــرداد ماه جاری
میتواننــد بــا رفتــن بــه ســامانه آزمــون هنر به نشــانی
 Azmoonehonar.irاز نتیجه آزمون خود آگاه شوند.

بازسازی چهره یک زن عصر برنز

محققان موفق شدند چهره زن
ثروتمندی که در عصر برنز زندگی
میکرد را بازسازی کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از الیو
ســاینس ،محققان چهره یک زن
ریز اندام با موهای تیره را بازسازی
کردهاند کــه حدود  ۴۰۰۰ســال
قبــل به عنوان یک فرد ثروتمند در ســرزمین «بوهم» زندگی
کرده است.
ایــن زن به همراه پنج دســتبند برنز ،دو گوشــواره طال و
سه گردنبند متشــکل از ُ ۴۰۰مهره کهربا دفن شده بود .عالوه
بر این ،باستانشناســان در کنار جسد او سه سوزن خیاطی برنز
کشف کردند .این زن به گروهی از افراد تعلق دارد که در اوایل
عصر برنز در اروپای مرکزی زندگی میکردند و در ساخت ابزار
فلــزی از جمله تبر ،خنجر ،دســتبند و گردنبندهای پیچ در پیچ
فلزی مهارت داشتند.
با اینکه هویت این زن مشــخص نیست اما باستانشناسان
معتقدند او بسیار ثروتمند بوده است.
کارشناسان با اســتفاده از تاریخگذاری رادیوکربن گورستانی
که اســتخوانهای این زن در آن کشف شــده است دریافتند
ایــن زن در فاصله بیــن  ۱۸۸۰و  ۱۷۵۰پیش از میالد زندگی
کرده است.
اســتخوانهای این زن در روستایی واقع در شمال جمهوری
«چک» و در نزدیکی مرز لهســتان کشــف شــده است .این
منطقه و مناطق اطراف آن با نام «بوهم» شــناخته میشــوند.
باستانشناسان با کاوش در گورستانی که در این مکان قرار دارد
و  ۲۷گور را در خود جای داده اســت ،آثار تاریخی ارزشــمندی
از جمله  ۹۰۰اثر تاریخی از جنس کهربا کشف کردهاند.
به گفته «ارنی» ،باستانشــناس موسســه باستانشناســی
آکادمی علوم جمهــوری چک ،در چهل درصد از قبرهای زنان
این گورستان کهربا کشف شده است.
بر حسب اتفاق ،بیشــترین تعداد کهربا در قبری قرار داشت
که اســکلتهای به جای مانده در آن به اندازهای ســالم بودند
که بســتر کافی برای بازسازی چهره را فراهم کردند .در نتیجه
محققان موفق شــدند با اســتفاده از دی ان ای باقی مانده در
استخوانهای این زن ،چهره او را بازسازی کنند .به این ترتیب،
محققان دریافتند موها و چشــمهای ایــن زن قهوهای و رنگ
پوست او روشن بوده است .یک انسانشناس و یک مجسمهساز
نیز در بازسازی استخوانبندی این زن همکاری کردند.
پوشش و زیورآالتی که این زن بر تن دارد نیز با بهرهگیری
از علم بازسازی شــدند .برای این کار یکی از اعضای موسسه
باستانشناسی و آکادمی علوم جمهوری «چک» دستبند کهربا
و گوشوارههای طال را ساخت ،یک حلبساز دستبندهای برنز و
سوزنها را بازسازی کرد و یک باستانشناس متخصص پارچه
و لباس نیز پوشش این زن را طراحی کرد.

