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سالروز رحلت جانسوز حضرت امام (ره) را تسلیت می گوییم

شوراهای مشورتی رسانه های کشور

ظریف:

حمایت مردم از بین برود
توانمان را از دست میدهیم

وزیـر امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه پیـام امـام خمینـی
(ره) ،همانـا پیـام بـاور بـه مـردم و ایـن عقیـده بـود کـه
مسـئوالن ،خدمتگـزاران مـردم هسـتند ،تاکیـد کـرد:
اطمینـان از اینکـه مـردم از مـا حمایـت میکننـد،
بزرگتریـن سـرمایه ماسـت و اگـر این سـرمایه از دسـت
بـرود ،تـوان مـا نیـز از دسـت مـیرود.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از ادارهکل اطالعرسـانی و
امـور سـخنگویی وزارت امـور خارجـه« ،محمدجـواد
ظریـف» بـه دنبـال ادای احتـرام و تجدیـد بیعـت بـا
اندیشـههای بلنـد رهبـر فقیـد انقلاب اسلامی و
بنیانگـذار جمهـوری اسلامی ایـران بـه همـراه جمعی
از معاونـان و مدیـران وزارت امـور خارجـه ،در کنفرانس
بینالمللـی مجـازی گفتمـان سیاسـی از دیـدگاه امـام
خمینـی (ره) بـه سـخنرانی پرداخـت.
وزیـر امـور خارجـه در ایـن سـخنرانی بـا تأکید بـر نقش
انقلاب اسلامی ایـران در تحـول نظـام بینالملـل
گفـت :انقلاب اسلامی ایـران و امـام راحـل (ره) بـه
خوبـی نشـان دادنـد کـه قـدرت مـادی ،تنهـا مولفـه
تشـکیلدهنده قـدرت در جهـان نیسـت و ایـن اراده
مردمـی و نیـروی اتـکا بـر مـردم اسـت کـه میتوانـد در
نظـام بینالملـل نقشـی سرنوشتسـاز ایفـا کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در غـرب و شـرق جهـان هیـچ

قدرتـی نمیخواسـت انقلاب اسلامی ایـران پیـروز
شـود ،اظهـار داشـت :امـام خمینـی نشـان داد کـه
بـا اتـکا بـه خواسـت مـردم ،میتـوان بـر قـدرت مـادی
ابرقدرتهـا فائـق آمـد و سرنوشـتی خلاف خواسـت
آنـان رقـم زد.
بـه گفتـه ظریـف ،هرچقـدر قدرتهـای بـزرگ ،متکـی
بـر قدرتهـای مـادی خـود ،توان آسـیب زدن بـه دیگر
کشـورها و اعمـال فشـار علیـه آنهـا را داشـته باشـند،
امـا ایـن قدرتهـا نمیتواننـد سرنوشـت و اوضـاع
جهـان را بـه طـور کامـل بـه کنتـرل خـود درآوردنـد،
همانگونـه کـه انقلاب اسلامی نشـان داد کـه بـا باور
بـه مـردم و ایمـان بـه قـدرت برتـر الهـی ،میتـوان بـر
طرحهـای ابرقدرتهـا فائـق آمـد.
وی بـا یـادآوری توطئههـای دشـمنان علیـه انقلاب
اسلامی و مـردم ایـران ،تصریـح کـرد :ایـران در
طـول چهـار دهـه گذشـته بـا چالشهـای زیـادی
از جملـه جنـگ تحمیلـی ،تحریمهـای اقتصـادی،
جنـگ اقتصـادی و انـواع تروریسـم از جملـه تروریسـم
اقتصـادی ،تروریسـم نظامـی ،تروریسـم زیسـت
محیطـی و تروریسـم درمانـی روبـهرو بـوده اسـت ،امـا
اکنـون بـا وجـود تمـام ایـن فشـارها ،سـرفراز ایسـتاده
اسـت.

یکی از مخازن گاز
مایع پاالیشگاه تهران
دچار آتش سوزی شد

مهر:منصـور درجاتـی مدیـرکل مدیریـت بحـران
اسـتانداری تهـران ،در خصـوص وقـوع حریـق در
یکـی از خطـوط لولـه ارتباطـی داخل پاالیشـگاه تهران
اظهـار داشـت :علـت حادثـه پاالیشـگاه نفـت تهـران
انفجـار نیسـت.
درجاتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه نشـتی لولههـا علـت آتش
سـوزی پاالیشـگاه نفـت تهـران بـوده اسـت گفـت:
اینکـه علـت انفجـار اسـت اظهار نظر نادرسـتی اسـت
کـه متأسـفانه برخـی اظهـار داشـته انـد.
مدیـرکل مدیریت بحران اسـتاندار تهران بـا بیان اینکه
همـه دسـتگاههای امـداد رسـان و خدماتـی بـه محـل
حادثـه اعزام شـدهاند عنوان داشـت :خوشـبختانه این
حادثه مصدومی نداشـته اسـت.

شجاعت  ،قاطعیت و درایت با انتخاب
ســالگرد ارتحال جانگداز بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی(ره)
و همزمانی این سوگ ملی را با شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام
جعفــر صادق(ع) گرامی داشــته پذیرای قــدوم عزاداران به صرف شــام در محل
حسینیه و خیریه کریم پور اسالمی با مداحی حاج حسین کریمی عالقه بند و سخنرانی
حجت االســام والمسلمین حاج آقا علیرضا کاظمی در سایه رعایت دستورالعمل های
بهداشتی هستیم.

احمدرضا پوراسالمی  -مدیر حسینیه و خیریه کریم پوراسالمی

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

 15خرداد 42
و  15سال بعد
اصالحـات اقتصـادی و اجتماعی که بـه نام انقالب
شـاه و مردم رقـم خورد و بعد از آن انقالب سـفید
نامیـده شـد طـرح آن ابتدا به وسـیله دکتـر امینی
نخسـت وزیـر محمدرضـا شـاه در آمریـکا مطرح
و علـت آن را شـرایط سـخت اقتصـادی و نفـوذ
حـزب تـوده و فشـارهای سیاسـی جبهـه ملـی
عنـوان نمودنـد کـه پس از بازگشـت دکتـر امینی
شـاه آن را بـا اصالحاتـی چنـد در دی مـاه 1341
بـه تصویـب مجلس شـورای ملی رسـاند و همان
زمـان با مخالفت آیـت اهلل روح اهلل خمینی و جبهه
ملـی روبرو شـد و پـس از ابلاغ  ،نظـام فئودالیته
کـه ترکیبـی از خوانیـن عشـایر و بومی بـود علیه
آن قیام مسـلحانه به صـورت پراکنـده نمودند که
بـه وسـیله ارتـش سـرکوب شـد و خوانیـن به پا
خواسـته یاغـی تلقی شـدند و پس از دسـتگیری
اعـدام و زندانی گردیدنـد .در  14خـرداد آیت ا...
خمینـی طـی یک سـخنرانی پرشـور در فیضیه قم
شـاه را نوکـر آمریـکا نامیـد و ایـن اصالحـات را
مورد نقـد و مخالفت شـدید قـرار داد...
مـردم شـهرهای قـم ،تهـران ،ورامین ،شـیراز و
تعـدادی شـهرهای دیگـر بـه خیابانهـا ریختند و
اعتـراض خود را بـا آتش زدن مراکـز و مغازه های
مشـروب فروشـی و سـینماها کـه وسـیله فسـاد
نامیـده شـده بودنـد نشـان دادنـد و با سـربازان
ارتـش درگیـر شـدند کـه تعـدادی از روحانیـون
و مـردم بـازاری دسـتگیر ،زندانـی و بعضـا در
تظاهـرات بـا شـلیک افسـران و سـربازان شـاه
زخمـی و بـه شـهادت رسـیدند.
آیـت ا ...خمینـی هـم توسـط نیروهای سـاواک و
نیروی پلیس به دسـتور شـاه دسـتگیر و بازداشت
و سـپس به ترکیـه و بعدا بـه عراق تبعید شـدند.
بـا سـرکوب اعتراضـات و تظاهـرات خونیـن 15
خرداد  ، 42شـاه اصالحات ارضی را با ارائه اسـناد
زمیـن های خوانیـن و بعضـا زمین های سـلطنتی
بـه رعایا و کشـاورزان درصدد برآمد تـا محبوبیتی
بـرای خـود دسـت و پـا کنـد امـا بـه علـت آنکه
کشـاورزان ابزار و وسـایل کشـاورزی نداشـتند و
نتوانسـتند از زیر بـار قـرض «وام» بانک ها بیرون
آینـد شـرکتی بـه نـام شـرکت سـهامی زراعـی
آریامهـر بـه ریاسـت شـاپور غالمرضـا پهلـوی
«بـرادر شـاه» تأسـیس شـد و مبـادرت بـه خرید
زمیـن هـای واگـذار شـده از کشـاورزانی نمود که
قـادر نبودنـد آنهـا را کشـت کنند.
امـام خمینـی یکـی از دالئـل مخالفـت خـود بـا
اصالحـات ارضـی را نابـودی کشـاورزی در ایران
عنـوان مـی کـرد و آزادی زنـان را مفسـده ای
می دانسـت کـه در حـال شـکل گیـری اسـت.
پـس از سـرکوب مخالفـان یکـی از خبرنـگاران
در عـراق از آیـت ا ...خمینـی سـئوال مـی کند که
پـس طرفداران شـما کجا هسـتند؟ چرا سـرکوب
نشـدند؟ و امـام در پاسـخ مـی گوید :طرفـداران
مـن فعلا در گهـواره ها هسـتند.
با گذشـت  15سـال یعنـی در  1357قیـام عظیم
و همـه گیـر انقالب اسلامی بـا هـدف مخالفت با
شـاه و سـلطنت علیرغـم کشـته و مجروح شـدن
بسـیاری از مردم به پا خواسـته پیروز شـد ،شـاه
از کشـور فـراری شـد ،ارتـش تسـلیم و پادگانها
توسـط نیروهای انقالبی تسـخیر شـدند.
از آن سـال که رهبر انقالب اسلامی نظـام نوپای
جمهوری اسلامی را به همه پرسـی گذاشـت و با
رأی  98/2مـردم ایران به تصویب رسـاند.
 15خـرداد نقطـه عطفـی شـد در تاریـخ مبارزات
و نهضـت انقالبـی مـردم ایـران کـه اینـک 58
سـال از آن روزهـا و  42سـال از پیـروزی انقالب
اسلامی ایران گذشـته اسـت.
امـام خمینـی در سـال  1368بـه دیـار باقـی
شـتافت .علیرغم  8سـال جنگ تحمیلـی ظالمانه،
 42سـال مبـارزه علنـی و رودررو بـا آمریـکا و
تحریـم هـای کمرشـکن کـه در تاریخ بی سـابقه
اسـت انقلاب ایران توانسـته منشـاء یـک تحول
و دگرگونـی در اقتصـاد ،سیاسـت و اصالحـات
و انقلاب هـای مردمـان تحـت سـتم شـود کـه
همگان از شـرایط و وضعیـت آن در منطقه و دیگر
نقـاط آسـیا و آفریقـا آگاهنـد.
 15سـال بعـد از نهضـت خـرداد  42انقلاب
اسلامی ایـران خـار در چشـم و اسـتخوان در
گلـوی دولت هـای سـتمگر و اسـتعمارگر آمریکا ،
اسـرائیل  ،کشـورهای اروپائی و حامیان منطقه ای
آنهـا بوده و ایـران با اسـتقالل و پشـتوانه مردمی
علیرغـم خیانـت هـای بعضـی مدیـران فرصـت
طلـب و فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی بـه
کشـوری قدرتمنـد در منطقـه خاورمیانـه تبدیـل
شـده که علاوه بر ایجـاد امنیت و ثبـات در ایران
بـه کمک کشـورهای تحـت سـتم و مـورد تجاوز
آمریـکا و متحدانـش مانند سـوریه  ،عـراق  ،یمن
و لبنـان هـم شـتافته و آنهـا را یاری داده اسـت.
تحلیـل و تفسـیر وقایـع و رویدادهـای  15سـال
بعـد از خـرداد  42و قریـب بـه  43سـال بعـد از
پیـروزی انقلاب اسلامی در این خالصه نوشـتار
نمـی گنجد.
آنچـه قلمـی شـده صرفـا یـادآوری مختصـر و
گزینشـی اسـت تا خوانندگان و مخاطبـان جوان
کلیـد واژه ای بـرای ورود به تاریخ انقالب داشـته
باشـند .روح شـهدا شـاد و خدایشـان بیامرزاد.
والسالم

Jun 3, 2021

سال بیست و ششم شماره 7209

روحانی:

بعضی ها از همه پرسی خوششان نمی آید
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه راه
حــل امــام (ره) بــرای اداره کشــور از طریــق
انتخابــات و مــردم بــود ،گفــت :یکــی از
ثمــرات مهــم انقــاب اســامی و انقــاب
مشــروطه همیــن صنــدوق رأی و انتخابــات
بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام
والمســلمین روحانــی صبــح دیــروز در جلســه
هیــأت دولــت اظهــار کــرد :امــام (ره) از آغــاز
نهضــت بــا مــردم انقــاب را شــروع کــرد و
پیــش بــرد و همــه جــا گره هــا را بــا کمــک
مــردم بــاز کــرد .کــدام انقــاب را در جهــان
ســراغ داریــد کــه  ۴۷روز بعــد از آن مــردم
پــای صنــدوق رأی بیاینــد.
وی افــزود :صنــدوق رأی نتیجــه و دســتاورد
مهــم انقــاب اســامی و انقــاب مشــروطه
اســت .در نهضــت مشــروطه هــم مــردم
پــای صنــدوق می آمدنــد و حــاال بعدهــا
بــه انحــراف کشــیده شــد .یکــی از ثمــرات
مهــم نهضــت امــام (ره) و انقــاب اســامی و
انقــاب مشــروطه همیــن صنــدوق رأی
ســخنگوی ســرویس سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا در یــک نشســت خبــری بــه
ســواالتی دربــاره رونــد مذاکــرات احیــای
توافــق هســته ای در ویــن پاســخ داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه
یورونیــوز ،پیتــر اســتانو ســخنگوی ســرویس
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در پاســخ
بــه ســوالی دربــاره موضوعــات اصلــی
اختالفــات کــه عبــاس عراقچــی معــاون
وزیــر امــور خارجــه ایــران و سرپرســت
هیئــت مذاکــرات ایــران در ویــن اظهاراتــی
دربــاره آن داشــته اســت ،گفــت :دســتگاه
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان
هماهنــگ کننــده برجــام و مذاکــرات
احیــای برجــام ،همچنــان متعهــد اســت کــه
هــر کاری را کــه ممکــن اســت انجــام دهــد
تــا ایــن توافــق دوبــاره بــه رونــد عــادی
برگــردد.
اســتانو ادامــه داد :فرصــت دادن بــه

و انتخابــات بــود و راه حلــی کــه امــام
(ره) بــرای اداره کشــور داشــت از طریــق
انتخابــات و مــردم بــود.
روحانــی بــا بیــان اینکــه میــزان رأی ملــت
اســت شــعار اصلــی امــام (ره) بــود ،تاکیــد
کــرد :مــا نبایــد از امــام (ره) فاصلــه بگیریــم
بلکــه بایــد روز بــه روز بــه ایشــان نزدیــک
تــر شــویم و نبایــد بگذاریــم خدایــی ناکــرده
یــک ســیر قهقرایــی اتفــاق بیفتــد .نظریــه

امــام (ره) ایــن بــود کــه مــردم نقــش
اصلــی و تعییــن کننــده در قــدرت و اداره
کشــور داشــته باشــند و بــر همیــن نظریــه
هــم جمهــوری اســامی را بنیــان گــذاری
کــرد .بــه همیــن دلیــل خیلی هــا مخالــف
بودنــد و می گفتنــد االن موقــع انتخابــات و
رأی گیری نیست.
رئیــس جمهــور در ادامــه یــادآور شــد :در ۲۲
بهمــن  ۵۷انقــاب اســامی رخ داد و در ۱۰

اتحادیه اروپا:

تعهد داریم برجام را احیا کنیم

دیپلماســی مهــم اســت .تنهــا راه عملــی
بــرای مقابلــه بــا برنامــه هســته ای ایــران،

احیــای برجــام اســت.
وی معتقــد اســت کــه «گفتگوهــا در ویــن

فروردیــن  ۵۸یعنــی  ۴۷روز بعــد از انقــاب
مــردم بــرای همــه پرســی تعییــن نظــام
پــای صنــدوق رأی رفتنــد .حــاال بعضی هــا
از کلمــه همــه پرســی خیلــی خوششــان
نمی آیــد امــا اســاس نظــام و نهضــت مــا بــا
همــه پرســی شــروع شــد و در همــان ســال
اول انقــاب  ۵همــه پرســی و انتخابــات
مهــم انجــام گرفــت کــه دوبــار مــردم در
همــه پرســی و ســه بــار در انتخابــات شــرکت
کردنــد .روحانــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد:
یــک بــار مــردم در همــه پرســی بــرای
تعییــن نظــام جمهــوری اســامی و یــک
بــار در همــه پرســی بعــد از نهایــی شــدن
قانــون اساســی شــرکت کردنــد و ســه بــار
هــم در انتخابــات اعضــای خبــرگان قانــون
اساســی ،ریاســت جمهــوری و مجلــس
شــورای اسالمی شــرکت کردنــد و ایــن پنــج
انتخابــات و همــه پرســی در همــان ســال اول
انقــاب انجــام شــد .ایــن پنــج حضــور مــردم
در ســال اول پــای صنــدوق رأی نشــان
می دهــد کــه ذات ایــن انقــاب چیســت.
ادامــه خواهــد داشــت».
ایــن ســخنگوی اتحادیــه اروپــا در ادامــه
بیــان کــرد کــه بــر اســاس تعهداتــی
کــه نســبت بــه «مذاکــرات محرمانــه»
احیــای برجــام وجــود دارد تاکیــد کــرد کــه
«نمی توانــد جزییــات مفــاد و مــوارد مــورد
بحــث در برجــام را یــک کنفرانــس خبــری
بازگــو کنــد».
او بــا تاییــد ســخنان عراقچــی گفــت:
برخــی از مســائل دشــوار و ســخت هنــوز
باقی مانــده اســت امــا مــا راهمــان بــرای
کســب هــدف نهایــی یعنــی اجــرای کامــل
توافــق هســته ای ســال  ۲۰۱۵توســط همــه
طرفهــا و امضاکننــدگان را ادامــه خواهیم داد.
یــک مــاه پیــش عبــاس عراقچــی اعــام
کــرده بــود کــه مــوارد اصلــی اختالفــات
«رفــع تحریــم بخــش انــرژی ایــران،
تحریــم صنایــع خــودرو ،مالــی ،بانکــی ،بیمــه
ای و بنــادر » در مذاکــرات ویــن هســتند.

واکنش پنتاگون به اخبار مربوط به حرکت کشتیهای ایران به سمت قاره آمریکا
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا در یــک
نشســت خبــری در پاســخ بــه ســواالتی
دربــاره حرکــت دو کشــتی نظامی ایــران بــه
ســمت قــاره آمریــکا گفــت کــه نمی خواهــد
دربــاره آرایــش نظامی کشــوری دیگــر و
اعــزام نیروهایشــان نظــری بدهــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه
اینترنتــی وزارت دفــاع آمریــکا ،جــان کربــی
ســخنگوی پنتاگــون(وزارت دفــاع آمریکا) در
کنفرانــس خبــری در پاســخ به ســوالی درباره
ســفر آتــی بنــی گانتــس ،وزیــر جنــگ رژیــم
صهیونیســتی بــه واشــنگتن مبنــی بــر ایــن
کــه آیــا موضــوع ایــران نیــز در دســتور
کار ایــن گفتوگوهــا خواهــد بــود ،گفــت
کــه مــن اصــا قصــد نــدارم چیــزی را از
پیــش دربــاره دســتور کار ایــن گفتوگوهــا
بگویــم .فکــر میکنــم میتــوان انتظــار
داشــت در بیــن چیزهایــی کــه دربــارهاش

گفتوگــو خواهنــد کــرد ،مســائل امنیــت
منطقــه هــم باشــد و بــه وضــوح تــا حــد
زیــادی انتظــار داریــم کــه ایــران و آن چــه
فعالیتهــای مخــرب ایــران در منطقــه
میخوانــد ،حتمــا مطــرح شــود.
وی ادامــه داد :مســلما ایــن اولیــن بــاری
نیســت کــه وزیــر بــا بنــی گانتــس دیــدار

کــرده اســت .آن هــا چندیــن بــار تمــاس
تلفتــی داشــته انــد .بنابرایــن ،انتظــار داریــم
دیــدار روز پنــج شــنبه ادامــه آن گفتوگوهــا
باشــد امــا مســائل امنیــت منطقــه در اولویت
خواهــد بــود.
کربــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره
حرکــت دو کشــتی نظامی ایــران بــه ســمت

قــاره آمریــکا ،گفــت :از شــما می خواهــم
بــه ایرانیهــا رو کنیــد و دربــاره آرایــش
نیروهــای دریاییشــان گفتوگــو کنیــد
و ببینیــد چــه کار می کننــد و دنبــال بــه
دســت آوردن چــه چیــزی هســتند .از
ایــن جایــگاه دربــاره ایــن مســائل حــرف
نمی زنــم.
ســخنگوی پنتاگــون در پاســخ بــه ایــن کــه
آیــا وجــود دو کشــتی نظامی ایــران را تاییــد
می کنــد ،توضیــح داد :نمی خواهــم تاییــد
کنــم ،تاییــد نخواهــم کــرد .منظــورم ایــن
اســت کــه دربــاره عملیات هــای ادامــه دار
ارتــش آمریــکا ،نیــروی دریایــی آمریــکا
صحبــت نمی کنــم ،مگــر رزمایشــی باشــد
کــه پیــش تــر بــه آن اشــاره کــردم .امــا بــه
موضــوع اعزام هــای کشــوری دیگــر ورود
نمی کنــم ،ایــن کار خودشــان اســت کــه
دربــاره اش توضیــح بدهنــد.

حراست از نظام اسالمی
برعهده شورای نگهبان است

میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰بر اساس
آخرین نظر سنجی

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت :برخــی اوقــات
دوســتان نــاآگاه در داخــل بــا دشــمن در هجمــه بــه
شــورای نگهبــان ،همــراه شــدهاند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــورای نگهبــان،
عباســعلی کدخدایــی در سلســله نشســتهای
"ره بَــر" بــا موضــوع تحلیــل
تحلیلــی گفتمانــی َ
بیانــات رهبــری در موضــوع انتخابــات و شــورای
نگهبــان ،اظهــار کــرد :رهبــر انقــاب تاکیــد
کردهانــد کــه حراســت از نظــام اســامی برعهده شــورای نگهبــان اســت و بــه همیــن خاطــر
بایــد اقتــدار و حرمــت ایــن نهــاد حفــظ شــود و وظیف ـهای کــه برعهــده ایــن شوراســت و
نبایــد بــا هجمههــا ،اقتــدار و حرمــت شــورای نگهبــان شکســته شــود.
وی افــزود :مــا در شــورای نگهبــان همــواره اعــام کردهایــم کــه انتخابــات مجلــس و یــا
حتــی خبــرگان رهبــری ،بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری تفــاوت اساســی دارد
کدخدایــی گفــت :در انتخابــات ریاســت جمهــوری ،فقــط بحــث احــراز صالحیــت مطــرح
اســت یعنــی کســانی کــه ثبــت نــام میکننــد بایــد صالحیتشــان احــراز شــود
ســخنگوی شــورای نگهبــان تصریــح کــرد :در انتخابــات ریاســت جمهــوری اصــ ً
ا
ردصالحیــت نداریــم و ایــن مســئله را بــرای نامزدهــای ریاســت جمهــوری هــم تبییــن
کردهایــم ،امــا در انتخاباتهــای مجلــس و خبــرگان رهبــری ،قانــون اعــام میکنــد کــه
رد صالحیــت و احــراز صالحیــت داشــته باشــیم.
وی گفــت :افــرادی کــه احــراز صالحیــت شــده انــد ،توانمندی هــا و برنامه هــای خودشــان
را بــه مــردم بگوینــد؛ رهبــر انقــاب حتــی فرمــوده انــد کــه ســخنان فریبنــده بیــان نکننــد و
برنامه هایــی کــه قابلیــت اجرایــی نــدارد ،بــه مــردم وعــده ندهنــد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان همچنیــن گفــت :اختیــارات رئیــس جمهــور بســیار موســع اســت
و نیــازی بــه توســعه اختیــارات نیســت.

میــزان تمایــل مــردم بــه
شــرکت قطعــی در انتخابــات
ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰
براســاس آخریــن نظــر
ســنجی اعــام شــد .
بــه گــزارش ایســنا  ،بــر
اســاس آخریــن نظــر ســنجی
ایســپا دربــاره میــزان تمایــل
مــردم بــه شــرکت در
انتخابــات ریاســت جمهــوری
 ٪۱۴۰۰۳۴.۱گفتنــد «قطعــا
شــرکت خواهــم کــرد» ٪۷.۸ ،اعــام کردنــد «احتمــال زیــاد شــرکت خواهــم کــرد»،
 ٪۱۶.۳بیــان کردنــد «هنــوز تصمیــم نگرفتـهام» و  ٪۸.۹اعــام کردنــد «احتمــال کمــی دارد
شــرکت کنــم» ٪۳۲.۴ .اظهــار کردنــد «بــه هیــچ وجــه شــرکت نمیکنــم» و  ٪۰.۵نیــز
بــه ایــن ســوال پاســخ ندادنــد.
در بــرآورد میــزان واقعــی مشــارکت در انتخابــات متغیرهــای متعــددی از جملــه تعــداد
افــرادی کــه بــا پرسشــگران همــکاری نمیکننــد و نســبت تقریبــی مشــارکت کســانی کــه
گفتهانــد احتمــا ًال در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد مؤثــر اســت؛ ایســپا بــا در نظــر گرفتــن
ایــن متغیرهــا و براســاس محاســبات برآمــده از انتخابات هــای گذشــته ریاســت جمهــوری،
در هــر مقطــع زمانــی بــرآوردی از میــزان مشــارکت ارایــه میکنــد .برایناســاس بــرآورد
ایســپا از میــزان مشــارکت در  ۱۱خردادمــاه حــدود  ۳۷درصــد اســت.
ایســپا مــوج هشــتم نظرســنجی انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــا جامعــه آمــاری افــراد
بــاالی  ۱۸ســال کل کشــور از طریــق مصاحبــه حضــوری در میادیــن و معابــر شــهرها و
روســتاها بــا انــدازه نمونــه  ۵۱۵۹نفــر در تاریــخ  ۹تــا  ۱۱خــرداد  ۱۴۰۰اجــرا کــرده اســت.

کدخدایی خبرداد :
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بازدید دبیرکل کمیسیون ملی
یونسکو در ایران از
« رنگی از شرق»

عصرمردم:
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران در حاشــیه
برگــزاری نمایشــگاه «رنگــی از شــرق» گفــت :کمیســیون
ملــی یونســکو از نمایشــگاه نقاشــی های کــودکان حیدرآبــاد
هنــد بــا موضــوع شــیراز حمایــت می کنــد.
دکتــر حجــت اهلل ایوبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نمایشــگاه
«رنگــی از شــرق» بــرای کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران
حایــز اهمیــت اســت ،افــزود :ایــن نمایشــگاه نشــان دهنــده
آمــوزش گفتگــو بــا فرزنــدان بــا زبــان فرهنــگ ،هنــر ،رنــگ و
نقاشــی اســت کــه بــه عنــوان یــک اقــدام بنیادیــن فرهنگــی
شــناخته می شــود.
وی ضمــن بیــان اینکــه در برگــزاری ایــن نمایشــگاه یــک
اندیشــه بلنــد و پرمعنــا وجــود دارد ،اضافــه کــرد :بســیار
خوشــحال شــدم شــهر شــیراز بــا مــدارس حیدرآبــاد همــکاری
می کنــد ،دانــش آمــوزان ایــن مــدارس بــا عالقــه نســبت بــه
شــیراز و میــراث فرهنگــی آن مطالعــه و بررســی کردنــد و
ماحصــل آن برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی ایــن کــودکان بــود.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران ادامــه داد :جــای
بســی خرســندی اســت کــه مدیــران شــهرداری شــیراز بــه
فرهنــگ ،هنــر و ســرمایه فرهنگــی توجــه می کننــد.
ایوبــی در خصــوص همــکاری بــا شــهرداری شــیراز درخصوص
اقدامــات فرهنگــی گفــت :همکاری هــای فراوانــی بــا شــیراز
داشــتیم و خواهیــم داشــت چــون بیشــترین آثــار ثبــت شــده
جهانــی بــه ویــژه در حــوزه میــراث ناملمــوس مربــوط بــه
اســتان فــارس و شــیراز اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :کار بــا کــودکان بــه معنــای ســاختن
روابــط آینــده بیــن دو کشــور ایــران و هندوســتان اســت کــه
ایــن ارتبــاط پیشــینه بســیار کهــن نیــز دارد.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران ضمــن تقدیــر از
عملکــرد اداره امــور بیــن الملــل اداره کل ارتباطــات شــهرداری
شــیراز گفــت :برگــزاری ایــن نمایشــگاه در برقــراری صلــح و
دوســتی بیــن دو کشــور نقشــی ارزنــده دارد.
براســاس ایــن گــزارش ،نمایشــگاه «رنگــی از شــرق» بــه
همــت شــهرداری شــیراز و بــا همــکاری سرکنســولگری
جمهــوری اســامی ایران در حیدرآبــاد هندوســتان برگــزار
شــد .همزمــان بــا آییــن شــب خاتــم و ادب ،از بیــن ۲۰۰
اثــر خلــق شــده توســط کــودکان و نوجوانــان حیدرآبــاد ،بیــش
از  ۴۰اثــر در بــاغ جهــان نمــا بــه نمایــش درآمــد .همچنیــن
ایــن آثــار بــرای بازدیــد عمومی نیــز در گالــری ایســتگاه متــرو
نمــازی اکــران می شــوند.

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم
صهیونیستی شد
رســانههای رژیــم صهیونیســتی گــزارش دادنــد ،کنســت
(پارلمــان رژیــم صهیونیســتی) اســحاق هرتــزوگ را بــه جــای
روون ریولیــن بــه عنــوان رئیــس ایــن رژیــم انتخــاب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از اســپوتنیک ،اســحاق هرتــزوگ
بــا کســب  ۸۷رای از مجمــوع  ۱۲۰رای عضــو کنســت رئیــس
رژیــم صهیونیســتی شــد.رقابت بیــن دو نامــزد یعنــی اســحاق
هرتــزوگ ،رئیــس آژانــس یهــودی و مریــام بیرتــس ،فعــال
اجتماعــی بود.رایگیــری بــرای انتخــاب رئیــس جدیــد رژیــم
صهیونیســتی ســاعت  ۱۱امــروز بــه وقــت فلســطین اشــغالی
انجــام شــد و ایــن رایگیــری بــه شــیوهای کامــا محرمانــه
انجــام گرفت.هرتــزوگ  ۶۰ســاله پســر ششــمین رئیــس ایــن
رژیــم اســت کــه دو دوره یــک دوره از  ۱۹۸۳تــا  ۱۹۹۳را
تجربــه کــرده اســت.

تالش برای نجات شناور خارک
بینتیجه ماند
بــه دنبــال گســترش حریــق در شــناور خــارک و پــس از
انتقــال کارکنــان بــه ســاحل ،تــاش شــناورها و دســتگاه های
کشــوری و لشــکری بــرای اطفــاء حریــق و نجــات ایــن شــناور
بینتیجــه مانــد .بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ارتــش،
بــا وجــود بیســت ســاعت تــاش همــه جانبــه و اســتفاده
از امکانــات امــداد دریایــی ،بــه دلیــل گســترش آتــش در
بخشهــای مختلــف ،عملیــات نجــات شــناور پشــتیبانی
آموزشــی خــارک بــی نتیجــه مانــد و ایــن شــناور در آب هــای
محــدوده جاســک آرام گرفت.شــناور خــارک در بیــش از
 ۴دهــه عمــر خدمتــی خــود در ماموریت هــای عملیاتــی در
حوزه هــای آموزشــی بــه کار گرفتــه شــده بــود.

ترامپ:

ماه اوت رئیسجمهور میشوم!
بــر اســاس گــزارش یــک خبرنــگار نشــریه نیویــورک تایمــز،
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا خطــاب بــه
"چنــد نفــر" گفتــه "تــا مــاه اوت" مجــددا عنــوان رئیــس
جمهــوری آمریــکا را پــس میگیــرد!
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک ،دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا کــه در آخریــن رقابــت
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه جــو بایــدن شکســت خــورد،
از پذیــرش نتیجــه ایــن انتخابــات کــه در نوامبــر ۲۰۲۰
برگــزار شــد خــودداری کــرده و همچنــان بــه ادعاهــای خــود
در خصــوص ایــن کــه پیــروزی بایــدن در ایــن انتخابــات در
نتیجــه تقلــب گســترده بــوده ،ادامــه میدهــد.
مگی هابرمــان ،خبرنــگار نشــریه نیویــورک تایمــز ،در یــک
توئیــت کــه در ضمیمــه آن یــک ویدیــو از یــک گــزارش
ســی.ان.ان در خصــوص درخواســت جنجالــی اخیــر مایــکل
فلــن ،مشــاور امنیــت ملــی دولــت ســابق آمریــکا بــرای وقــوع
کودتــای مشــابه بــا کودتــای میانمــار در آمریــکا قــرار داشــت،
نوشــت :ترامــپ بــه چنــد نفــر از کســانی کــه بــا آنهــا در ارتباط
اســت گفتــه کــه انتظــار دارد تــا مــاه اوت مجــددا در ســمت
ریاســت جمهــوری منصــوب شــود .
هابرمــان در ادامــه متذکــر شــد کــه قــرار نیســت ایــن اتفــاق
"در یــک خــا رخ دهــد" و بــه ایــن اشــاره کــرد کــه چطــور
ترامــپ "بــا امــکان صــدور کیفرخواســت از ســوی دادســتان
منهتــن مواجــه شــود" .ایــن خبرنــگار نیویــورک تایمــز تاکیــد
کــرد ،رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا "تمرکــز مطلــق" روی
بازشــماریهای آرای انتخابــات داشــته اســت.

فارس

پنجشنبه  13خرداد  22 1400شوال 1442

مدیران تافته ی جدابافته نیستند
رئیس مجمع نمایندگان اســتان فارس در مجلس شــورای اسالمی ضمن تاکید بر
لزوم حضوری آگاهانه و با بصیرت در عرصه انتخابات ...
تا انتخابات 1400

Jun 3, 2021

سال بیست و ششم شماره 7209

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

بوروکراسی؛ اصلی ترین مانع در مسیر توسعه سامانه های نوین آبیاری کشاورزی
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان شــیراز با تاکید بر اهمیت توسعه سامانه های نوین
آبیاری در بخش کشاورزی این شهرستان ،گفت ...

هر ساعت استفاده از قلیان ،معادل کشیدن  ۲۰۰نخ سیگار است
متخصص مغز و اعصاب بیمارســتان دکتر علی شریعتی فسا گفت:مصرف قلیان به
علت آسیب به ریهها ،رگها و مغز انسان،جایگزینی ...
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رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس تأکید کرد:

زهرا جعفری /عصر مرد  م

مدیران تافته ی جدابافته نیستند

وقتی انتخابات ما چلوکبابی می شود ،راحت در چاله کارتل های قدرت گرفتار خواهیم شد
وستفالیای ایرانی

*

به سیزده رسیدیم ۱۳،هم سیاسی انتخابات مصادف است با اولین آن در سده جدید خورشیدی و
بر حسب اتفاق پیچیده ترین آن !از شور و حالی که چندان خبری از آن نیست تا نامشخص بودن
قابل تامل کاندیداهای اصلی !
در سایه چنین پیچیدگی خاص ! ششمین انتخابات شوراها شاید بتواند به مدد تكثر همیشگی و
تایید صالحیتهای دقیقه نودی خود به ایجاد شور و حال در این انتخابات خاص کمک نماید.
به رسم دیرین تالش خواهیم کرد در ستون "وستفالیای ایرانی "ضمن پرداختن و ارائه آخرین
اطالعات و اخبار و البته بر اساس ماهیت جذاب خود "حاشیههای "این انتخابات ،در مسیر انتخاب
"شایسته تر "گامی هر چند کوچک اما موثر داشته باشیم !
"حق انتخاب" ،از واالترين حقوق در همه برشهای زندگی انسان هاست و در این میان ایفای این
حقوق در سپهر سیاسی بی شک موثرترین آن در سرنوشت جمعی است !
آینده روشن فردای ایران عزیز غایت و نهایت ما ،در ستون "وستفالیای ایرانی "است .
چنین بادا....
*صلح همه جانبه  ،رسیدن به همگرایی

******

رئیس ستاد مرکزی دولت مردمی ایران قوی  1400در استان فارس ،گفت :با نهضت حکم دادن مخالفیم.
دکتـر مجیـد فروردیـن بـا بیـان ایـن کـه کمپیـن انتخاباتـی دولـت مردمـی ایرانـی قـوی بـا رویکـرد مقابلـه بـا فسـاد ،ایجاد
تحـول ،کارآمـدی و مردمـی بـودن برنامه هـای خـود را تعریـف و دنبال می کنـد ،گفت :دولـت مردمی ایران قـوی ،اعتقاد
دارد؛ زیرسـاخت های ایجـاد تحـول بـه انـدازه کافـی در کشـور وجـود دارد تنهـا باید تحـول در نـگاه مدیران اجرایی شـکل
گرفتـه و نیروهایـی کـه دل در گـرو ایـران سـربلند دارنـد ،به عرصـه بیایند.
وی بـا بیـان ایـن کـه از شـکل گیری سـتادهای مردمـی انفرادی و تشـکیالت شـبکه ای بـرای حمایـت از آیت ا ...رئیسـی
اسـتقبال می کنیـم گفـت :تشـکیالت و شـبکه های مردمـی شـکل گرفتـه در قالـب سـتادهای مردمـی بایـد شـرط اصل
بی طرفـی نسـبت بـه کاندیداهـای شـوراها در ایـن سـتادها و عـدم ورود بـه مسـایل مالـی را رعایـت کنند.
شماره حساب قانونی
دکتـر فروردیـن بـا تأکیـد بـر ایـن کـه تنها یک شـماره حسـاب متمرکـز بـرای حمایت هـای مردمی در اسـتان تعریف شـده
اسـت ،گفـت :عالقمنـدان کمـک بـه سـتاد آیـت ا ...رئیسـی کمکهـای مالـی خـود را تنهـا در قالب شـماره حسـاب بانک
سـامان  9105202673831واریـز نماینـد.
وی تأکید کرده هرگونه اعالم شماره حساب غیر از شماره اعالم شده غیرقانونی است.
رئیـس سـتاد مرکـزی آیـت ا ...رئیسـی در فـارس بـار دیگر تأکیـد کرد :منعـی برای تشـکیل سـتادهای مردمـی نداریم و با
آنهـا با تسـاهل و تسـامح رفتـار می کنیم.
استفاده مردم از «حق خود»
فروردیـن؛ جـو ناامیـدی را دشـمن اصلـی فضـای کنونی جامعه دانسـت و گفـت :مردم از حق خـود بـرای افزایش ضریب
همبسـتگی و امنیـت کشـور با حضـور در پای صندوق هـای رأی اسـتفاده کنند.
وی هـدف از تشـکیل شـورای راهبـردی سـتادهای آیت ا ...رئیسـی در اسـتان را تجمیع ظرفیـت تمام نیروهـای انقالبی و
هم افزایـی در ارکان سـتادها اعلام کرد.
عدم اطالع از خرید و فروش احکام
دکتـر مجیـد فروردیـن همچنیـن درخصـوص برخـی شـنیده ها مبنـی بـر خریـد و فـروش احـکام در سـتادهای انتخاباتـی
آیـت ا ...رئیسـی گفـت :از وجـود چنیـن موضوعـی بی اطالع هسـتم در سـتاد مرکزی فعال تنهـا چندین حکم صادر شـده
کـه بخـش اعظم ان مربوط به رؤسـای سـتادهای شهرسـتان ها اسـت و تلاش کردیم تا سـتاد مرکزی کوچـک و چابک
برنامه هـا و راهبردهـا را دنبـال نماید.
حساسیت و وسواس در انتخاب
وی تصریـح کـرد :در صـدور احکام مسـئولین سـتادها تالش شـده با حساسـیت و وسـواس و مشـورت انتخاب ها صورت
پذیـرد ،اگرچـه در انجـام هـر کاری درصـدی از خطا هم ممکن اسـت وجود داشـته باشـد.
هر پولی را نمی پذیریم
وی بـار دیگـر بـا تأکیـد بـر ایـن کـه در مقابـل دریافـت هرگونه پولی حسـاس هسـتیم و هـر پولـی را نمی پذیریـم ،گفت :با
توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی کشـور و مباحـث مرتبط بـا بیماری کرونا ،سـتاد گرانـی به معنـای آنچه از قبل در سـتادهای
انتخاباتـی مرسـوم بـود ،وجود نخواهد داشـت.
ادعای مافوق بودن نداریم
دکتـر فروردیـن در بخشـی دیگـر از سـخنانش درخصـوص چگونگـی فعالیت سـتادهای مردمـی آیت ا ...رئیسـی در فارس
کـه دارای حکـم از مرکـز می باشـند ،گفـت :تنهـا سـتاد مرکـزی رسـمی آیـت ا ...رئیسـی در فـارس؛ سـتاد دولـت مردمـی
ایران قوی  1400اسـت که حکم مسـئول آن با امضای دکتر نیکزاد به اسـتانداری اعالم شـده اسـت؛ سـایر سـتادها که
بـه صـورت خودجـوش شـکل گرفتـه ،نیز اگرچه رسـمی نیسـت اما مـورد حمایت سـتاد مرکزی اسـت و جهـت هماهنگی
بایـد بـا سـتاد مرکزی همراه شـوند.
تنها ستاد رسمی آیت ا ...رئیسی در فارس؛ ستاد مردمی ایران قوی 1400
وی همچنیـن درخصـوص ایـن کـه برخـی از سـتادها بـه صـورت منطقـه ای تعریـف شـده اند ،گفـت :مـا ادعـای مافـوق
بـودن را نداریـم امـا تنهـا سـتاد رسـمی زیـر نظـر سـتاد مرکـزی آیـت ا ...رئیسـی سـتاد مردمـی ایران قـوی  1400اسـت.
محدودیتی نداریم
دکتـر فروردیـن خاطرنشـان کـرد :کاندیداهـای شـورا در برنامه هـای تبلیغاتی شـان هیـچ محدودیتـی در بحـث اعلام
حمایـت از آیـت ا ...رئیسـی وجـود ندارنـد .فقـط سـتادهای مردمـی نمی تواننـد از ایـن جایـگاه اسـتفاده نماینـد.
زمان تماس با ثبت نام کنندگان
وی در پایـان تأکیـد کـرد :در بحـث شـکل گیری نهضـت «هر خانه» یک سـتاد آیت الله رئیسـی ،سـامانه ثبت نامی شـکل
گرفتـه تـا عالقمندانـی کـه تمایـل بـه راه اندازی سـتاد و تبدیل خانه شـان به سـتاد دارند در آن اقـدام به ثبت نـام نمایند.
وی افـزود :در اسـتان نیـز طـی چند روز آینده سـطح دسترسـی به این سـامانه بازخواهد شـد و با ثبت نام کننـدگان و نحوه
همـکاری تماس گرفته خواهد شـد.
ابالغ های  48ساعته
دبیر شـورای هماهنگی سـتاد حجت االسلام والسـلمین رئیسـی در اسـتانهای فارس ،بوشـهر و کهگیلویه و بویراحمد از
صـدور ابالغ هـای مردمـی ظرف مـدت  48سـاعت خبر داد.
مصطفـی قاسـمی ،در آئیـن گشـایش سـتاد مرکزی شـورای هماهنگـی با بیان این در کالنشـهر شـیراز  35سـتاد مردمی
حامیـان حجت االسلام والمسـلمین رئیسـی سـاماندهی و راه انـدازی شـده اسـت ،افـزود :احـکام مسـئولین سـتادهای
تحـت امـر ایـن شـورا در شهرسـتان های اسـتان نیز صادر شـده اسـت.
وی حضـور حداکثـری در عرصـه انتخابـات و مشـارکت بـاالی مـردم در پـای صندوق هـای رأی را پاسـخ دندان-شـکنی
بـه ادعاهـای معانـدان نظـام دانسـت و گفـت :همـه ی سـتادهای انتخاباتی حجت االسلام والمسـلمین رئیسـی باید این
رویکـرد را در دسـتور کار خـود قـرار داده و بـه جـد آن را دنبـال نمایند.
قاسـمی بـا اشـاره بـه ایـن کـه حجت االسلام والمسـلمین در زمـان ثبت نـام در انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـت
جمهـوری اعلام کردنـد کـه هـر خانـه یـک سـتاد را بـه عنـوان اسـتراتژی انتخاباتـی خـود دنبـال می کننـد؛ افـزود :هیچ
منعـی بـرای اقشـار مختلـف بـرای تشـکیل سـتادهای مردمی در راسـتای حمایت از حجت االسلام رئیسـی وجـود ندارد.
رئیـس شـورای راهبـردی سـتاد آیت الله رئیسـی در فـارس با بیان اینکه چتر این شـورا بـرای حمایت از سـتادهای مردمی
وحرکتهـای خودجـوش بـرای همراهـی بـا آیـت الله رئیسـی فـارغ از هرگونه نگاه سیاسـی باز اسـت ،گفـت :البته برخی
ً
افـراد شـخصا صالحیـت حضـور در مسـئولیت برخـی سـتادها را نداشـته و مـورد تاییـد سـتاد مرکـزی و شـورای راهبردی
سـتاد آیـت الله رئیسـی نیز نمیباشـند.
خط قرمز
حجـت االسلام و المسـلمین محـی الدیـن طاهـری بـا بیـان اینکـه در بحـث کمـک هـای مالی بـه سـتاد مرکز آیـت الله
رئیسـی در اسـتان خـط قرمزهـای داریـم ،افزود :باید نحوه کمکها مشـخص باشـد ،نمیگذاریم هر پولی به سـتاد بیاید.
وی افـزود :در انتخابـات دوره پیشـین ریاسـتجمهوری کمکهـای مردمـی ۲تـا  ۵۰هـزار تومانی هم داشـتیم و به دلیل
عـدم پذیـرش هر نـوع کمک مالـی و پولی تا دو سـال مقـروض بودیم.
وی در بخشـی دیگـری از سـخنانش بـا بیـان اینکـه نـگاه شـورای راهبـردی ایجـاد بسـتر مشـارکت و حضـور حداکثـری
اسـت ،گفـت :امـروز که مردم کشـور مـا در معرض امتحـان بزرگ انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراها قـرار دارد حضور
حداکثـری مـردم بـا سلایق مختلـف تضمیـن کننده آینده کشـور اسـت .
اصالح طلبان پیامک زدند
رییـس شـورای راهبـردی آیـت اللـه رییسـی در فـارس افزود :سـاعت  ۱۲دوشـب پیـش جمعـی از اصالح طلبـان پیامک
زده وخواسـتار فعالیـت در سـتاد اآیـت اللـه رییسـی بودند.ماهـم اعتقـاد داریـم همـه باید زیـر این چتـر قرارگیرند.
واقعیت ندارد
حجـت االسلام و المسـلمین طاهـری با اشـاره به سـابقه  ۴۲سـاله آشـنایی خود بـا ابراهیم رئیسـی گفت :اطمینـان دارم
ایشـان در هـر مسـندي کـه حضـور داشـته بـر اسـاس تکلیـف  ،در مسـیر خدمـت بـه اسلام ،نظـام و سـربلندی ایرانیـان
حرکـت کـرده اسـت ،لـذا مسـائلی کـه در فضـای مجـازی بـه ایشـان نسـبت میدهند اصلا واقعیت نـدارد،
وي اعضـای شـورای راهبـردی سـتاد آیـت اللـه رئیسـی در فـارس را  ۱۴نفـر اعلام کـرد و گفـت؛ تعـدادی از علمـای
شـاخص استان،مسـئولین سـتاد انتخاباتـی شـورای وحـدت وائتلاف ،مدیـر حوزههـای علمیـه ،دبیـر جامعـه مهندسـین
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان ،نماینـده جامعـه اسـاتید در این شـورا حضـور دارنـد و بنا به اقتضـاء و به صـورت موردی
از دیگـر نماینـدگان اسـتان در مجلـس شـورای اسلامی و دیگـر بـزرگان شـهرجهت همفکـری و هـم افزایـی دعـوت بـه
عمـل مـی آید.
وی یـادآور شـد در اسـتان فـارس دکتـر مجیـد فروردین نماینده رسـمی سـتاد مرکـزی و مسـئول هماهنگی سـتاداآیت الله
رئیسـی در فارس می باشـد.

ایسـنا :رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس در مجلـس شـورای
اسلامی ضمن تاکیـد بـر لـزوم حضـوری آگاهانـه و بـا بصیـرت در عرصـه
انتخابـات ،بـه مـردم هشـدار داد که در آسـتانه رویداد بـزرگ انتخابـات ،مراقب
آنچـه او ،جریانسـازیهای دروغ و خلاف واقـع مینامیـد ،باشـند.
ابراهیـم عزیـزی در جمـع فعاالن سیاسـی شهرسـتان زرقـان ،با اشـاره به نقش
انتخابـات طـی بیـش از  4دهـه عمـر بـا برکـت نظـام اسلامی ،بـا بیـان ایـن
مطلـب کـه کشـور مـا امـروز بـا وجـود توفیقـات بـزرگ در بخش هـای مختلف،
در حوزه هایـی نظیـر اقتصـاد ،صنعـت و رفـاه عمومی ،دچار ضعفهایی اسـت؛
ابـراز عقیـده کـرد :مشـکالتی کـه معلـول برخـی پدیدههـا مانند اهمیـت ندادن
بـه انتخابـات و حضـور ناآگاهانـه در ایـن عرصـه به شـمار میرود.
او بـا بیـان اینکـه ضعـف مدیریت هـای امـروز ناشـی از انتخابهـای اشـتباه
اسـت ،افـزود :برخـی مدیـران تنهـا بـه گـزارش دادن اکتفـا می کننـد در حالی
کـه بایـد صادقانـه از کارهایـی کـه نتوانسـتند انجـام دهنـد ،بـا مـردم سـخن
بگوینـد ،چراکـه آنهـا تافتـه جـدا بافتـه از ملـت نیسـتند.
عزیـزی بـا بیـان اینکـه در حوزه هایـی کـه با سـفره مـردم سـر و کار دارد ،خوب
عمـل نشـده و ایـن موضـوع زمینـه نارضایتـی را فراهـم کـرده اسـت ،افـزود:
گرفتاریهـای امـروز دو علت اساسـی دارد کـه قوانین ناکارآمد در سـاختارهای
مختلـف یکی از آنهاسـت.
او ادامـه داد :بیتجربـه بـودن کسـانی کـه قوانیـن را تصویـب کردهانـد ،بـه
اضافـه البیگریهایـی کـه منافـع برخـی را بـه دنبال داشـته و تراکـم قوانین در
طـول این سـالها ،مشـکل بزرگی محسـوب میشـود؛ بـر این اسـاس مدیرانی

کـه نمیخواهنـد کار انجام دهند ،با اسـتناد بـه همان قوانین ،از کار سـرباز زده
و از مسـئولیت شـانه خالـی میکننـد.
نماینـده مـردم شهرسـتانهای شـیراز و زرقـان در مجلـس مشـکل دوم را
مدیرانـی صرفـا سیاسـی و رانتـی دانسـت و گفـت :ایـن مدیـران کمتـر بـرای
خدمـت تلاش میکننـد و تنهـا بـه دنبـال مسـائل قومـی و قبیلهای یا سیاسـی

خـود هسـتند.
او بـا اشـاره بـه ضعـف دولـت در مدیریـت ارز  4200تومانـی ،گفـت :متاسـفانه
برخـی مدیـران ،صالبـت مـورد انتظار مـردم را ندارنـد و عامل ایجاد مشـکالتی
َ
میشـوند؛ اگرچـه نبایـد اجـر مدیـران مردمـی ،مومـن و تالشـگر را ضایـع کرد.
عزیـزی همچنیـن گفـت :اگـر امـروز در صنایـع نظامی مشـکلی نداریـم ،بـه
دلیـل رویکـرد جهـادی و انقالبـی و برخاسـته از نـگاه بلنـدی بـوده اسـت کـه
در برخـی مدیـران شـاهد بودیـم .عزیـزی نسـبت بـه جریـان سـازی های دروغ
در آسـتانه انتخابـات نیـز هشـدار داد و گفـت :مـردم نبایـد تحـت تاثیـر شـایعه
پراکنی هـای ایـام انتخابـات قـرار گیرند ،برخی با انتشـار مطالـب دروغ ،کاله بر
سـر مـردم گذاشـته و آرای آنـان را بـه نفـع خـود تمـام میکننـد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس گفـت :وقتـی انتخابات مـا چلوکبابی
می شـود ،راحـت در چالـه کارتل هـای قـدرت گرفتـار خواهیـم شـد لـذا بصیرت
نیـاز امـروز مـا اسـت ،اگـر میخواهیم آینـده از آن ما باشـد.
رئیـس مجمـع نماینـدگان فـارس تاکیـد کـرد :اگـر بـه واسـطه یـک انتخـاب
خـوب ،یـک دولـت انقالبـی و کارآمـد در کنـار مجلـس باشـد ،اتفاقـات مبارکی
خواهـد افتـاد.
عزیـزی خاطرنشـان کـرد :با احترام بـه همه جریانات سیاسـی ،از مـردم انتظار
مـی رود انتخابـات را جـدی گرفتـه و خویشـاوند سـاالری و قـوم سـاالری را کنار
گذاشـته تـا بدانیم برای پیشـرفت کشـور چه باید کـرد؛ امید اسـت روز 28خرداد
روز ناامیـدی دشـمنان ملـت ایـران باشـد و شـاهد برگـزاری انتخاباتـی سـالم و
اخالقـی باشـیم و در ایـن راسـتا نقـش نخبگان بسـیار مهم اسـت.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز مطح کرد:

بوروکراسی؛ اصلی ترین مانع در مسیر توسعه سامانه های نوین آبیاری کشاورزی
عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا تاکیـد بـر
اهمیـت توسـعه سـامانه های نویـن آبیـاری در بخـش
کشـاورزی ایـن شهرسـتان ،گفـت :بوروکراسـی اصلی
تریـن مانع در مسـیر توسـعه سـامانه های نویـن آبیاری
کشـاورزی اسـت و بررسـی های غیـر فنـی و متعـدد
مـدارک در مبـادی مختلـف اثـر سـوء بسـزایی دارنـد.
ذبیـح اللـه سیروسـی در دومیـن نشسـت سـتاد
سـامانه های نویـن آبیـاری اسـتان فـارس در سـال
جـاری کـه بـه بررسـی اقدامـات انجـام شـده ایـن
شهرسـتان در حـوزه سـتاد موصـوف می پرداخـت،
تصریـح کـرد :بـه طـور متوسـط قریـب بـه چهـار مـاه
زمـان بـرای بـه نتیجـه رسـیدن یـک پرونـده آبیـاری
نویـن صـرف می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکه مدت زمـان مورد
اشـاره طوالنـی اسـت و بیـش از نیمـی از آن در انجمن
صنفـی شـرکت های آبیـاری هـدر مـی رود ،افـزود:

بـرای کاهـش ایـن مـدت زمـان طوالنـی پیشـنهاد
می شـود مـدارک خواسـته شـده از کشـاورز تعدیـل
و پرونـده توسـط یـک تیـم معتمـد و در یـک مرحلـه
به طور کامل و کلی بررسی شود.
سیروسـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته کار
اجـرای سیسـتم های نویـن آبیـاری در  611هکتـار از
اراضـی زراعـی و باغـی شهرسـتان شـیراز بـا ثبـت در
سـامانه سیسـتم های آبیـاری نویـن بـه پایـان رسـیده
اسـت ،ابـراز کرد :بـا توجه بـه معضالت بر سـر اجرای
ایـن طرح هـا ،تنهـا  57درصـد از تعهـدات ابالغی این
شهرسـتان محقـق شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـه منظـور اجـرای سیسـتم های آبیاری
نوین در شهرسـتان شـیراز بیـش از  87میلیـارد و 800
میلیـون ریـال اعتبـارات بالعـوض از طـرف دولـت
بـه کشـاورزان و باغـداران شـیراز در سـال 1399
تخصیـص یافتـه اسـت کـه نقـش بسـزایی در تحقـق
اهـداف مـد نظـر داشـته اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا اشـاره بـه
بهـره منـدی  60هـزار هکتـار از اراضـی قابـل کشـت
ایـن شهرسـتان بـه منابـع آبـی پایـدار و قابلیـت اجرای
سیسـتم های آبیـاری نویـن در ایـن زمین هـا ،بیـان
کـرد :تـا کنـون در سـطحی بالغ بـر  27هـزار هکتار از
اراضـی آبیـاری نویـن اجـرا شـده اسـت؛ عالوه بـر این
سـاالنه حـدود چهـار هـزار هکتار مـازاد نیز بـه صورت
خـود اجرایی به کشـت صیفی و سـبزیجات اختصاص
مییابـد.
ترویـج توسـعه آبیـاری نویـن در  28هـزار
هکتـار از اراضـی شـیراز
وی بـا تاکیـد بـر وجـود ظرفیـت قریـب بـه  28هـزار
هکتـاری اراضـی فاقـد سیسـتم های نویـن آبیـاری در
شهرسـتان شـیراز ،تاکیـد کـرد :تاکیـدی بـر اجـرای
سیسـتم های آبیـاری نویـن در باغ هـای قدیمـی و
کهنسـال نداریم؛ طبق سـرفصل های آموزشـی تدوین
شـده ،کارشناسـان در مراکـز بـه صـورت تخصصـی و

بـا همـکاری شـرکت های مشـاور آبیـاری کالس های
ترویجـی و آموزشـی برگـزار می کننـد.
او بـا ارائـه آمـار پیشـرفت طرح هـای آبیـاری نویـن در
دسـت اجـرای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز در
سـال  1399تشـریح کـرد 93 :طـرح در سـطحی بالـغ
بـر 851هکتـار در مرحلـه تشـکیل پرونـده 63 ،پرونـده
در سـطحی حـدود  713هکتـار در مرحلـه اتمـام
طراحـی 78 ،پـروژه بـا سـطحی معـادل هکتـار671
در مرحلـه انعقـاد قـرارداد و400هکتـار هم از سـنوات
 .قبـل طراحـی شـده اسـت
دومیـن نشسـت سـتاد سـامانه های نویـن آبیـاری
اسـتان فـارس در سـال جـاری بـه ریاسـت احمـد
طمراسـی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس و بـا حضـور امیـر اسلامی مدیر آب و خـاک
و امـور فنـی و زیـر بنایـی ایـن سـازمان وذبیـح اللـه
سیروسـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز و
برخـی از کارشناسـان ایـن مدیریت هـا برگـزار شـد.

هر ساعت استفاده از قلیان ،معادل کشیدن  ۲۰۰نخ سیگار است
ایرنـا :متخصـص مغز و اعصاب بیمارسـتان دکتر علی
شـریعتی فسـا گفت:مصـرف قلیـان به علت آسـیب به
ریههـا ،رگهـا و مغـز انسـان،جایگزینی بـرای سـیگار
نیسـت چون هر یک سـاعت اسـتفاده از قلیـان معادل
کشـیدن  ۱۰۰تا  ۲۰۰نخ سـیگار اسـت.
کاوه کاشـانی چهارشـنبه بـه ایرنـا اظهـار داشـت :بـر
اسـاس بـاور غلـط اکثـر مـردم ،مصـرف قلیـان بهتر از
سـیگار اسـت ،آنهـا فکـر می کننـد اسـتفاده از قلیـان
آسـیبی بـه سلامتی آنهـا وارد نمیکنـد یـا میـزان
آسـیبش نسـبت بـه بقیـه دودهـا کمتـر اسـت.
وی اضافـه کـرد :عـدهای از افـراد هـم ،حتـی آنهایـی
کـه از سـیگار متنفـر هسـتند در تفریحـات خانوادگی یا
دوسـتانه قلیـان را بـه هیـچ وجـه فرامـوش نمیکنند و
بـه ایـن موضـوع مهـم که ضـرر قلیـان به مراتـب بیش
از کشـیدن سـیگار اسـت توجهـی ندارند.
بـه گفتـه وی مصـرف قلیـان و سـیگار باعـث بسـته
شـدن رگهـا و نرسـیدن خـون بـه مغـز و در نهایـت
چشم شیشه ای

باعـث سـردردهای شـدید و در اکثـر مواقـع منجـر بـه

سـکته مغـزی میشـود.

داستان ناتمام سنگ فرش خیابان های شیراز

ایـن متخصـص مغـز و اعصـاب بیـان کـرد:
مونوکسـیدکربن ،ترکیبـات هیدروکربنهـا و نیکوتیـن
بـا مصـرف قلیـان وارد بـدن میشـود و در مقایسـه بـا
سـیگار بـا مضرات بیشـتر خود موجـب افزایش التهاب
ریههـا و مجـاری تنفسـی میشـود.
کاشـانی گفـت :قلیانهـا بـه ویـژه زمانی کـه تنباکوی
آن معطـر و میـوهای باشـد احتمـال وجـود مـواد مخدر
صنعتـی نیـز در آنهـا وجـود دارد و در چنیـن شـرایطی،
عـوارض آن چندیـن برابر اسـت.
وی بیـان کـرد :مصـرف دخانیـات اعـم از سـیگار و
قلیـان باعـث ابتلای بـه بیمـاری برونشـیت مزمـن،
آسـم و همچنیـن افزایـش عفونتهـا ،ویروسهـا،
باکتریهـا و سـرطان ریـه در افـراد میشـود.
بـه گفتـه وی ،مصـرف قلیـان باعـث افزایـش عفونت،
سـینوزیت و التهابـات ریـه میشـود و در افـرادی که از
قلیـان اسـتفاده میکننـد ،تاثیـر مصـرف دارو و درمـان
ُ
آنهـا هـم بـا رونـد کندتـری صـورت میگیرد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس

پنجشنبه  13خرداد  22 1400شوال 1442

افزایش شعب اخذ رای به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی در شیراز
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شــیراز گفت :شعب اخذ رای در شهرستان شیراز از
 ۶۸۳شعبه به  ۸۳۲شعبه افزایش یافته تا میزان زمان معطلی رای ...

Jun 3, 2021

سال بیست و ششم شماره 7209

ظرفیتهای نیروگاهی پتروشیمی در عسلویه میتواند در شرایط
بحرانی به کمک شبکه برق بیاید
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر با بیان اینکه ...

استاندار فارس در مراسم آغاز عمليات اجرايي ساخت  886واحد مسکوني ويژه اقشار آسيب پذير :

ظرفيت خيرين براي تامين مسکن نيازمندان نبايد فراموش شود
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا بيـان اينکـه ظرفيـت خيريـن بـراي تاميـن مسـکن
نيازمنـدان نبايـد فرامـوش شـود اظهارداشـت  :اسـتان فـارس از جملـه
اسـتان هاي پيشـتاز در ايجـاد انجمـن خيريـن مسـکن سـاز اسـت و در
سـالهاي گذشـته بـا سـاخت يـا شـروع عمليـات دو هـزار واحـد مسـکوني
شـاخصي کـم نظيـر در سـاخت مسـکن نيازمنـدان بر جاي گذاشـته اسـت .
عنايـت اللـه رحيمـي روز چهارشـنبه در آييـن اغـاز عمليـات اجرايـي سـاخت
 886واحـد مسـکوني ويـژه اقشـار آسـيب پذيـر و خانوارهـاي داراي دو عضو
معلـول اظهـار داشـت  :بايـد تلاش شـود که ايـن خانوارهـا رنجي بيشـتر از
رنـج پرسـتاري از اعضـاي معلـول نداشـته باشـند .
وي بـا بيـان اينکـه نگهـداري از عضـو معلـول بسـيار سـخت و مشـقت بـار
اسـت گفت :اين سـختي بدون داشـتن خانه و سـرپناه بسـيار بيشـتر خواهد
بـود از ايـن رو همـه کارگـزاران و مسـووالن اسـتان و نماينـدگان و همـه
کسـانيکه دل در گـرو حـل مشـکالت اجتمـاع دارنـد بايـد تلا شـکنند کـه
طـرح احـداث  886واحـد مسـکوني در فـارس بـه سـرانجام برسـد.
اسـتاندار فـارس بـا بيـان اينکـه افـراد مبتلا بـه معلوليـت جسـمي و روانـي
مشـکالتي را بـراي والديـن و خانـواده در پـي دارنـد و اغلـب ضايعـات
و اثـرات جبـران ناپذيـري بـر وضعيـت خانـواده وارد مي کننـد گفـت :
خانواده هـاي داراي فرزنـد معلـول از نظـر عملکـردي و سـازگاري نسـبت بـه
خانواده هـاي فاقـد فرزنـدان معلـول دچـار مشـکالتي هسـتند.خانواده هاي
داراي فرزنـد معلـول ،داراي مشـکالت اجتماعـي ،عاطفي،مالـي ،برقـراري
ارتبـاط مي باشـند .بنابرايـن ايـن خانواده هـا بـه خدمـات آموزشـي ،مشـاوره
اي و حمايت هـاي روانـي و مالـي نيـاز دارنـد و جهـت کاهـش مشـکالت
خانواده هـاي داراي فرزنـد معلـول نيازمنـد حمايت هـاي همـه جانبـه
مي باشـند.
اسـتاندار فـارس بـر لـزوم اسـتفاده از ظرفيت هـاي قانونـي بـراي تاميـن
مسـکن خانوارهـاي نيازمنـد تاکيـد کـرد و گفـت :خانـواده يـک نظـام
اجتماعـي اسـت کـه به عنوان رکن اساسـي تربيـت ،نقش مهمـي در حفظ و
ارتقـا جامعـه دارد .فرزندانـي کـه از نظر جسـماني يا ذهني کم توان هسـتند،
مسـايل و مشـکالتي را بـراي خانواده هـاي خـود بـه وجـود مي آورنـد .از
يـک طـرف نگـرش نادرسـت جامعـه بـه معلـوالن و نـگاه ترحـم آور مـردم به
آنهـا،و از طـرف ديگـر نگرانـي خانواده نسـبت بـه اينده کـودک از عمده ترين
معضلات خانـواده بـا کـودک معلـول ذهنـي محسـوب مي گـردد.
رحيمـي در ادامـه گفـت :بنيـاد مسـکن در راسـتاي عمـل بـه منويـات
رهبـر کبيـر انقلاب از زمـان تاسـيس تاکنـون ماموريـت خـود مبنـي بـر
سـاخت مسـکن بـراي محروميـن ،عمـران روسـتايي و بازسـازي خانههـاي
آسـيب ديـده از باليـاي طبيعـي را بـا موفقيـت بـه انجـام رسـانده اسـت .و
اکنـون نيـز سـاخت  886واحـد مسـکوني در اسـتان فـارس را کليـد زده کـه
بيشـتر اين واحد هاي مسـکوني بـا وام هاي بالعوض و رايگان و تسـهيالت
کـم بهـره در اختيـار خانواده هـاي داراي عضـو معلـول قـرار مي گيـرد.
در ايـن آييـن کلنـگ سـاخت  42واحـد مسـکوني ويـژه مددجويـان تحـت
پوشـش بهزيسـتي اسـتان فـارس با هزينـه  22ميليـارد و  386ميليـون ريال
بـه زمين زده شـد.
عملیـات اجرایـی سـاخت  886واحـد مسـکونی ویـژه اقشـار آسـیب پذیـر در
فـارس آغاز شـد
بـا حضـور نماینـده ولی فقیه در بنیاد مسـکن کشـور عملیات اجرایی سـاخت
 886واحد مسـکونی ویژه خانوارهای نیازمند و اقشـار آسـیب پذیر در اسـتان

فارس آغاز شـد.
حجـه االسلام حسـین روحانـی نـژاد حضـور نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد
مسـکن کشـور روز چهارشـنبه در ایـن آییـن کـه بـه صـورت نمادیـن بـا آغـاز
عملیـات اجرایـی  42واحد مسـکونی ویژه خانوارهـای دارای دو عضو معلول
در شـیراز انجـام گرفـت بـر لـزوم اسـتفاده از ظرفیـت خیریـن بـرای تامیـن
مسـکن نیازمنـدان و مددجویـان تاکیـد کـرد .
نماینـده ولـی فقیه در بنیاد مسـکن کشـور با برشـمردن ماموریت هـای بنیاد
مسـکن با مشـارکت خیرین و حسـاب  100امام راحل اظهار داشـت  :تامین
مسـکن نیازمنـدان و مددجویان از ماموریت های اصلی بنیاد مسـکن اسـت
 ،بنیـاد مسـکن سـاخت  100هـزار واحـد مسـکونی را بـا اعطای تسـهیالت
کـم بهـره  50میلیـون تومانـی و کمک رایـگان  30میلیون تومانی در سـطح
کشـور کلید زده است.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد مسـکن انقالب اسلامی گفت :احداث مسـکن
محرومـان یکـی از مطالبـات جـدی مقـام معظـم رهبـری از بنیـاد مسـکن
انقلاب اسالمی اسـت کـه ایـن بنیـاد بـا تمـام تـوان سـعی در اجـرای ایـن
مطالبـه دارد.
وی اضافـه کـرد  :در حـال حاضر در بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اقدامات
بسـیار خوبـی در سـایه همدلـی و همراهـی بـا مجموعـه مدیـران اسـتانی به
وجـود آمـده و حمایت هـای خوبـی هـم از سـوی مسـووالن و دولـت انجـام
شـده کـه مطلـوب ارزیابی می شـود.
وی بـا اشـاره اینکـه نتیجـه ایـن همدلی ارائـه خدمات بسـیار زیاد و برجسـته
در همه اسـتان های کشـور و اسـتان فارس بوده اسـت ،گفت :خوشـبختانه
هـم اکنـون کار سـاخت  886واحـد مسـکن محرومـان شـهری در اسـتان
فـارس آغـاز شـده کـه بـزودی بـه پیشـرفت بسـیار خوبـی خواهـد رسـید و
امیدواریـم طـی سـه سـال آینـده ایـن طرح هـا بـه بهره بـرداری برسـد.
ایـن مسـوول افـزود :در زمینـه احـداث مسـکن روسـتایی هـم پیشـرفت
قابـل قبولـی در همه اسـتان ها حاصل شـده و ایـن امیدواری وجـود دارد که
در آینـده ای نزدیـک مقـدار تعهد شـده بنیاد مسـکن بـه بهره برداری برسـد.
اسـتان فـارس در ایـن حوزه سـاخت  3500واحد مسـکونی بـرای نیازمندان
را کلید زده اسـت .
روحانـی نـژاد اضافـه کـرد :در طـرح اقـدام ملـی مسـکن هـم احـداث

یـک هـزار و  ۳۰۰واحـد بـا قـدرت آغـاز شـده اسـت و ایـن بنیـاد بـا توجـه به
اعطـای تسـهیالت بـه متقاضیـان آمادگـی همـکاری درحـد باالتـر را دارد.
وی اظهـار داشـت :مقـام معظـم رهبـری  ۲مطالبـه جـدی از نمایندگـی
ولـی فقیـه در بنیـاد مسـکن انقالب اسلامی دارند کـه این  ۲مطالبه شـامل
احـداث مسـکن محرومـان و برطرف شـدن مشـکالت مردم پـس از بالیای
طبیعی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی گفت :ایـن نهـاد
احـداث مسـکن بـادوام را در سیاسـتهای اصلـی خـود قـرار داده و تاکنـون
بیـش از  ۲میلیـون واحـد مسـکن روسـتایی را سـامان بخشـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه این نهاد موظف اسـت که بـرای محرومان سـرپناه ایجاد
کنـد افـزود :خوشـبختانه تاکنـون فعالیتهای خوبی در این راسـتا داشـته و
توانسـته در اکثر روسـتاهای باالی  ۲۰خانوار نقاط مختلف کشـور اقداماتی
انجام دهد.
وی اظهـار داشـت :علاوه بـر عمـران روسـتایی ،مشـارکت در بخشهـای
مختلـف همچـون ایجـاد جدارههـا و موانـع در حـوادث و بالیـای طبیعـی،
سـاختن پلهـا جـزو برنامههـای ایـن بنیـاد قـرار دارد و همچنیـن بازسـازی
مناطـق حادثـه دیـده در روسـتا و شـهر را برعهـده گرفتـه اسـت.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس نیـز در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه
از همـه ظرفیت هـای قانونـی بـرای حمایـت از خیریـن مسـکن سـاز بهـره
گیـری می شـود اظهـار داشـت  :نهادهـای حمایتـی تامین هزینه سـاخت 5
واحـد مسـکونی از  886واحـد ویـژه نیازمنـدان را پذیرفته اند کـه این واحد ها
به صورت رایگان به اقشار آسیب پذیر واگذار می شود .
عطـا اللـه زمانـی از کمـک بالعـوض  140میلیـون تومانـی بـه خانوارهـای
نیازمنـد درایـن طـرح خبـر داد و گفـت :زمیـن ایـن واحد هـای مسـکونی
توسـط دولـت تامیـن شـده و از محـل حسـاب  100امـام راحـل کمک هـای
رایـگان بـه خانوارهـای نیازمنـد و مددجویـان داده می شـود .
مدیـر کل بنیاد مسـکن اسـتان فار سـاضافه کرد  :سـطح اشـغال واحد های
ایـن طـرح حـدود  27درصـد سـت و طـی سـه سـال اینـده بـه بهـره بـرداری
می رسـد  ،متـراژ مفیـد هـر واحـد  75متر مربع اسـت  ،عالوه بر این سـاخت
 72واحـد مسـکونی در شـهر صـدرا شـیراز هـم کلیـد خـورده اسـت کـه بـه
نیازمنـدان و اقشـار آسـیب پذیـر واگـذار خواهد شـد .

افزایش شعب اخذ رای به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی در شیراز
مؤلفـه سلامت و ایمنـی فـردی رأی دهنـدگان،
داوطلبیـن و مجریـان هـم بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
امیـری بـا برشـمردن برخـی از ویژگیهـای خـاص
ایـن دوره از رقابتهـا ،موضـوع میـزان مشـارکت را
یکـی از ایـن ویژگیهـا دانسـت و گفـت :موضـوع
میـزان مشـارکت مردمی بـه عوامـل متعـددی مرتبـط
و البتـه تلاش بـرای افزایـش مشـارکت مـردم تکلیف
همگانیسـت.
رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان شـیراز خاطرنشـان
کـرد کـه مشـارکت گسـترده مـردم ،پشـتوانه
تصمیمگیـری در عرصههـای داخلـی و حضـور
مقتدرانـه در عرصههـای بینالمللـی خواهـد بـود.
امیـری ویژگـی دوم در ایـن دوره از انتخابات را شـرایط
شـیوع بیمـاری کرونـا بیـان و اضافـه کـرد :شـیوع

بیمـاری کرونـا بـر نـوع برنامهریزیهـا و تصمیمـات،
تأثیـرات جـدی داشـته کـه یکـی از آنها افزایـش حدود
 ۲۵درصـدی تعـداد شـعب اخـذ رأی در شهرسـتان
شـیراز اسـت.
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز ،گفـت :شـعب اخـذ رأی
از  ۶۸۳شـعبه بـه  ۸۳۲شـعبه افزایـش یافتـه تـا میزان
زمـان معطلـی رأی دهنـدگان در هر شـعبه ،به حداقل
ممکـن کاهـش یافتـه و امـکان رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی در باالتریـن سـطح ممکـن باشـد.
امیـری خاطرنشـان کـرد :طبـق برنامـه ریـزی انجـام
شـده و در راسـتای پایـش رعایـت دسـتورالعملهای
بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی ،در هـر شـعبه
اخـذ رأی ،یکـی از اعضـای شـعبه مسـئولیت کنتـرل
موازیـن بهداشـتی را برعهـده خواهـد داشـت.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر :

ظرفیتهای نیروگاهی پتروشیمی در عسلویه میتواند در شرایط بحرانی
به کمک شبکه برق بیاید
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای فارس و بوشـهر بـا بیان
اینکـه قابلیت هـای درخشـان و کـم نظیـری در واحدهـای
پتروشـیمی و صنایع وابسـته بـه آن در منطقه عسـلویه وجود
دارد کـه تولیـد بـرق دارنـد اظهار داشـت  :ایـن ظرفیتهای
نیروگاهـی بـی بدیـل پتروشـیمی در عسـلویه میتوانـد در
شـرایط بحرانـی بـه کمک شـبکه بـرق بیایـد و تامیـن کننده
بـرق بخشـی از جنـوب اسـتان بوشـهر و شـبکه سراسـری
باشد.
غالمرضـا نصیـری در نشسـت هماهنگـی و کارشناسـی
کـه درایـن ارتبـاط در فرمانـداری عسـلویه بـا حضـور معـاون
عمرانـی اسـتانداری بوشـهر ،فرمانـدار عسـلویه و برخـی
مسـووالن محلـی برگـزار شـد افـزود :پتروشـیمی های
مبیـن ،دماونـد ،نیـروگاه بعثـت ،نیـروگاه ایـران  LNGو
منطقـه پـارس جنوبـی ظرفیت هایـی بـی بدیـل در تولیـد
انـرژی دارنـد و انتظـار ایـن اسـت کـه در شـرایط بحرانـی
بتوانیـم بـا تفاهـم و هـم افزایـی از تـوان تولیـد انـرژی ایـن
پتروشـیمی ها بـرای تامیـن بخشـی از برق شـبکه سراسـری
اسـتفاده نماییـم.
مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه ای فـارس و بوشـهر دراین
نشسـت کـه بـا حضـور معـاون برنامهریـزی بـرق فـارس و

ظرفيت خيرين براي تامين مسکن نيازمندان نبايد فراموش شود
اســتاندار فارس با بيان اينکه ظرفيت خيرين براي تامين مســکن نيازمندان نبايد
فراموش شود اظهارداشت  :استان فارس از جمله استان هاي ...

شهردار شیراز:

پروژه باغ ایرانی فرصت گردشگری جدیدی را فراهم می کند
عصرمردم:
شـهردار شـیراز اعلام کـرد :پـروژه بـاغ ایرانـی یـک مجموعـه فاخـر و زیبـا برای شـهر شـیراز اسـت کـه فرصت
گردشـگری جدیـدی را بـرای ایـن کالنشـهر فراهـم می کند و بـا توجه به وسـعت و امکاناتی کـه دارد به مجموعه
باغـات ارم ،عفیـف آبـاد و  ...اضافه می شـود.
حیـدر اسـکندرپور سـه شـنبه یازدهـم خـرداد مـاه در بازدید از پـروژه باغ ایرانـی گفت :این بـاغ در بولـوار امیرکبیر
بـه مسـاحت  ۱۰هکتـار بـا الگوگیـری از طراحی باغـات ایرانی در حـال احـداث و دارای هزار متر آبنما ،کوشـک
میانـی و گالری ورودی اسـت.
وی اضافـه کـرد :شـیراز دارای مجموعـه باغـات قصردشـت و باغ هـای تاریخـی عفیـف آبـاد ،ارم ،جهـان
نمـا ،دلگشـا و  ...بـه عنـوان مراکـز گردشـگری اسـت امـا طـی دهه هـای گذشـته بـاغ جدیـدی بـا ویژگـی ایـن
مجموعه هـای ارزشـمند همچـون طراحـی الگـو گرفتـه از باغ هـای اصیـل ایرانـی به داشـته های شـیراز افزوده
نشـده است.
شـهردار شـیراز نویـد داد :مجموعـه امکانات بـاغ ایرانی ،آن را تبدیل به یکی از مراکز گردشـگری شـیراز می کند
و گردشـگران در کنـار بازدید از سـایر مراکـز ،از این باغ نیـز بازدید می کنند.
اسـکندرپور افـزود :عملیـات اجرایـی پروژه بـاغ ایرانی به خوبـی پیش می رود و تلاش داریم طـی ماه های آینده
ایـن پـروژه به بهره برداری برسـد.

گشایش دبیرخانه شهر خالق شیراز

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز خبر داد

مهر:رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان شـیراز گفت:
شـعب اخذ رای در شهرسـتان شـیراز از  ۶۸۳شـعبه به
 ۸۳۲شـعبه افزایـش یافتـه تا میزان زمـان معطلی رای
دهنـدگان در هـر شـعبه ،بـه حداقـل ممکـن کاهـش
یابد.محمدرضـا امیـری بعـد از ظهـر چهارشـنبه در
جمـع رؤسـا و مسـئوالن مراکـز سـیزدهگانه انتخابـات
شهرسـتان شـیراز ،برگـزاری انتخابـات را بـه عنـوان
یـک نمـاد بـارز مردمسـاالری از افتخـارات جمهـوری
اسلامی ایران برشـمرد و گفـت :اولویـت و دغدغـه
اصلـی جایـگاه مجریـان و کیفیـت برگـزاری انتخابـات
اسـت تـا بتوانیـم انتخاباتـی خـوب ،سـالم و قانونمنـد
برگـزار کنیـم.
وی گفـت :در انتخابـات پیـش رو علاوه بـر توجـه بـه
مؤلفههـای سلامت ،امنیـت ،مشـارکت و رقابـت،
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مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بوشـهر برگـزار شـد ادامـه داد
 :بـا اسـتفاده از ظرفیـت نیروگاههـای فعـال تولیـد بـرق
پتروشـیمی در جنـوب اسـتان بوشـهر می تـوان بـه حـل
معضـل قطعـی برق امیـدوار بود و اسـتفاده از این ظرفیت ها
موجـب به حداقل رسـیدن خاموشـی برق در اسـتان بوشـهر
و در بخـش گسـترده ای از جنـوب کشـور خواهـد شـد .
نصیـری بـا اشـاره بـه اینکـه کاهـش بـارش بـاران بـر روی
منابـع آب زیرزمینـی اثـر نامطلوبـی گذاشـته و بـارش بـاران
امسـال در جنـوب اسـتان بوشـهر بـه زیـر  ۱۰۰میلیمتـر
رسـیده اسـت افـزود :هـر چنـد کاهـش بارندگی هـا ظرفیت
تولیـد بـرق در نیروگاههای برقابی را کاهش داده و از سـویی
گرمـای زود رس موجـب افزایـش فشـار بـر مصـرف بـرق
شـده اسـت در عیـن حال بـا مدیریت بـار و مدیریـت مصرف
و جابجایـی برخـی از قابلیت هـا و توزیـع بهینـه بـار بـر روی

ایسـتگاهها و پسـت های بـرق بایـد بتوانیـم از تابسـتان پـر
مصـرف امسـال عبـور کنیـم.
مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه ای فـارس و بوشـهر خاطر
نشـان کـرد  :افزایـش دمـای هوا و روشـن شـدن زودهنگام
وسـایل سرمایشـی ،خشکسـالی و فعالیـت بیـش از حـد
چاههـای برقـی آب بـه همـراه خـارج شـدن نیروگاههـای
برقآبـی اصلیتریـن دالیـل خاموشـی بـرق در سـال جـاری
تلقـی میشـوند از اوایـل خـرداد مـاه امسـال تاکنـون شـاهد
تشـدید بحـران خاموشـی در بسـیاری از مناطـق هسـتیم و
ایـن قطعـی بـرق بـا اعلام قبلـی و در مواقعـی بـدون اعالم
قبلـی رخ میدهـد .در شـرایط کنونی ،بسـیاری از امتحانات
آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عالـی کشـور نیـز بـه صـورت
مجـازی و بـا وابسـتگی  100درصـدی بـه انرژی بـرق انجام
میشـود .بنـا بـر ایـن برنامـه ریزی بـرای کاهش مشـکالت

تامیـن و انتقـال بـرق ضـرورت دارد و می بایسـت بـر اسـاس
شـرایط و تنش هایـی کـه بـه وجـود می آیـد بـا مدیریـت بار و
مدیریـت مصـرف از روزهـای پـر تنـش کنونـی عبـور کنیـم.
مهنـدس نصیـری اضافـه کـرد  :تسـریع در اجـرای
پروژههـای عمرانـی در تولیـد بـرق اسـتان بوشـهر را بـه
عنـوان یـک اولویـت مهـم در دسـتور کار داریـم  ،در حـوزه
بـرق نـگاه ویـژهای بـه اسـتان بوشـهر صـورت می گیـرد و
نیازهـا رفـع می شـود .اسـتان بوشـهر دارای ظرفیتهـای
بسـیار باالیـی در حـوزه تامیـن و انتقـال بـرق اسـت کـه بایـد
همـکاری الزم بـا مراکـز صنعتی و کشـاورزی و فعـاالن این
حـوزه در تامیـن بـرق مـورد نیـاز انجـام شـود.
معـاون عمرانـی اسـتانداری بوشـهر نیـز درایـن نشسـت بـر
لـزوم اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای قانونـی بـرای تامیـن
و انتقـال بـرق و انـرژی تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت :
ظرفیت هـای تولیـد بـرق در واحد هـای پتروشیمی عسـلویه
و جنـوب بوشـهر مـواردی اسـت کـه بایـد بیشـتر مـورد توجه
قـرار گیرد  ،اسـتان بوشـهر یکـی از مراکز عمـده تولید برخی
محصـوالت دریایـی از جمله میگو اسـت  ،در صـورت تامین
بـرق بـه عنـوان یکـی از زیرسـاختهای اصلی ایـن صنعت،
زمینـه بـرای افزایـش ایـن میـزان تولیـد تـا سـقف  ۵۰هـزار
تـن وجـود دارد.

عصرمردم:
بـا حضـور دبیـرکل کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایـران ،مدیـر بخـش فرهنگ کمیسـیون ملی یونسـکو ،شـهردار
شـیراز ،رییـس مرکـز اسـناد و کتابخانه ملی فارس ،رییـس بنیاد ملی نخبـگان فارس و مدیران شـهری دبیرخانه
شـهر خالق شـیراز در مرکز شـیراز شناسـی افتتاح شـد.
دبیـرکل کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایـران در مراسـم افتتاح دبیرخانه شـهر خالق با اشـاره به برخـی ظرفیتهای
شـهر شـیراز گفت:شـیراز را همـه دیـده انـد و دیگـر جایـی بـرای صحبت نیسـت ،آنچـه در ایـن دو روز در شـیراز
دیدیـم  ،از آثـار رحمـت الهـی اسـت کـه در وجـود شـیرازیها و ایرانیـان اسـت و خلـق اینگونـه آثـار کار هـر کسـی
نیست .
حجـت ا ..ایوبـی افـزود :ملتـی کـه درونـش پر از بوسـتان وگلسـتان باشـد نتیجـه اش میشـود خلق آثـاری زیبا و
مفاخـری چـون حافـظ و سـعدی ،این خاک حاصلخیز اسـت ،امروزکشـورهای دیگـری هم اطراف ما هسـتند اما
خلـق ایـن بـاغ وبوسـتان یـکفرهنـگ و تمدن چنـد هزار سـاله و یک پشـتوانه مهـم می خواهد.
وی تصریـح کـرد :آنچـه در ایـن یکی دو روزه در شـیراز دیدیم همه زیبایی و نشـانه یک گروه عاشـق اسـت ،آنچه
مـا دیدیـم در ایـن یکی دو روزه به قول شـمس کار پیشـانی نبـود کار دل بود.
ایوبـی بـا اشـاره بـه بازدیـدی کـه از محلـه نارنج داشـتند اظهار داشـت :ایـن محله خیلی حـرف برای گفتـن دارد،
محلـه ای مهجـور کـه امـروز سـامان یافته و درسـت شـده و ایـن کار در جهان قابل عرضه اسـت.
وی افـزود :سـال گذشـته کارگاهـی در یـک شـهر یادگیرنـده در فرانسـه داشـتیم که یـک روز تنها به بررسـی یک
میـدان کـه در آنجـا سـاخته بودند ،اختصاص داشـت و ویژگـی آن میدان این بـود که برای سـاخت آن نظر مردم
را پرسـیده بودنـد و آن کار در مقابـل چیـزی کـه امـروز در شـیراز دیدیـم بسـیار کوچـک بـود .کاری کـه امـروز در
محلـه نارنجسـتان دیدیـم فـوق العـاده زیبـا بـود حتی در نـگارش اشـعار روی دیـوار از مـردم و خانواده ها پرسـیده
بودنـد و حتـی کـودکان آنجـا آن را از آن خود میدانسـتند.
دبیـرکل کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایـران ادامـه داد :در ایـران از اینگونـه آثـار زیـاد اسـت امـا چیزی کـه برایم
مهـم بـود ایـن بـود کـه حتـی بازاریها هـم به این آثـار توجه داشـتند و یـک بـازاری میگفت نگـران آینده ایـن آثار
هسـتیم ،امـروز دیـدم بـازار هـم در ایـن کار مشـارکت داشـته و حس زیبایی شناسـی بازاریهـا هم قابـل توجه بود.
ایوبـی گفـت :معتقدیـم بنایـی کـه بـا جـان دل مـردم سـاخته شـود خـراب نمیشـود ایـن خیلـی بـا ارزش اسـت،
امـروزه یکـی ازمشـکالت مـا این اسـت که با سـنت دیرینه خودمان و از شـناخت سـنت خود فاصلـه گرفته و بین
تجمل گرایی و ستایش ،هنر اشتباه گرفتیم.
وی خطـاب بـه کاندیداهـای آینـده شـوراهای شـهر نیـز گفت :آنهایـی که میخواهند کرسـی شـورا را فتـح کنند
بایـد بداننـد جابجایـی و تغییـر کار مشـکلی نیسـت امـا دلیل نـدارد که کارهایـی را که خوب اسـت ادامـه ندهند و
آن را خـراب کننـد ایـن در حالی اسـت که در برخی کشـورهای خارجـی حتی گاه یک شـهردار را چند دهه عوض
نمی کننـد و امیدواریـم بـه ایـن پختگی برسـیم که شـاهد اینموارد باشـیم.
ایوبی گفت :برای تأسیس دفتر یونسکو در شیراز آمادگی داریم ،همانگونه که دفتر اکو را راه انداختیم.
وی اظهـار داشـت :پـس از افتتـاح نخسـتین بـاغ فرهنـگ ایـران در کـرج ،دومین بـاغ فرهنگ نیز بـه زودی در
شـیراز افتتاح می شـود.
ایجاد دبیرخانه شهر خالق در شیراز باید با عملکرد خاص نیز همراه باشد
رئیـس کتابخانـه ملـی و مرکـز اسـناد اسـتان فـارس اظهـار کـرد :شـیراز علاوهبـر بهرهمنـدی از نگاهی تـوام با
توسـعه فرهنگـی ،پیشـینهای تاریخـی نیز دارد؛ جز ایـن باید به ایجاد دبیرخانه شـهر خالق ادبی و سیاسـتهای
الزمـه آن اشـاره کـرد کـه بایـد با اندیشـیدن و برنامهریـزی و عملکـرد خالقانه همراه باشـد.
کـوروش کمالـی سروسـتانی در ایـن آییـن بـا اشـاره بـه سـابقه فعالیـت یونسـکو بـه عنـوان نهـادی بینالمللی در
حـوزه حمایـت از آمـوزش ،آزادی ،صلـح و توسـعه فرهنگـی ابـراز داشـت :ایـران در  ۳۰اردیبهشـتماه  ۱۳۲۵به
پیشـنهاد و پیگیـری علیاصغرخـان حکمـت عضویـت در یونسـکو را پذیرفـت و بدینترتیـب اولین ارتباط یونسـکو
بـا فـارس ،بنیانگـذاری ایـن نهـاد فرهنگـی در ایران توسـط یک اسـتان فارسـی اسـت.
وی افـزود :اسـتاد حکمـت خدمـات بسـیار دیگـری نیـز در حـوزه فرهنگـی ارائه کرده اسـت کـه از جملـه آن باید
بـه ایجـاد اولیـن مـوزه سـازمانی در دانشـگاه تهـران و نقشداشـتن در تاسـیس بنیاد سـعدی و فردوسـی و حافظ
اشـاره کرد.
رئیـس کتابخانـه ملـی و مرکـز اسـناد اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه مطالـب کتـاب اسـناد ایـران و یونسـکو و نیـز
خاطـرات علیاصغـر خـان حکمـت عنـوان کـرد :نخسـتین اثـری کـه در فهرسـت جهانـی یونسـکو ثبـت شـد،
تختجمشـید اسـت و از قضـا آخریـن اثـری نیـز کـه دو سـال پیـش در فهرسـت جهانـی یونسـکو بـه ثبـت رسـید
منظـر باسـتانی ساسـانی فارس اسـت؛ افزون بر ایـن از  ۲۴اثر ثبت جهانی در یونسـکو ،پنج اثـر معادل ۲۰درصد
آثـار از فـارس اسـت؛ همچنیـن در فهرسـت آثـار مسـتند  ۹اثـر از ایـران بـه ثبـت رسـیده کـه  ۲اثـر ،یکـی کلیـات
سـعدی و دیگـری مسـالکالممالک اسـتخری از گنجینههـای فـارس بهشـمار مـیرود.
کمالـی سروسـتانی بـا اشـاره بـه اینکـه یونسـکو همایشهـای مختلفـی را دربـاره شـخصیتهای بـزرگ ایرانـی
برگـزار کـرده اسـت ،افـزود :چهـار همایـش بینالمللـی در شـیراز و دیگـر نقـاط جهـان دربـاره سـعدی ،حافـظ،
قطبالدیـن شـیرازی و سـیبویه برگـزار شـده اسـت کـه نشـاندهنده پیوند فرهنگی اسـتان فارس و شـهر شـیراز
با سـازمان یونسـکو اسـت.
وی همچنیـن از امـکان انعقـاد تفاهمنامـهای بنـا بـه درخواسـت شـهردار شـیراز و تاییـد دبیرکل کمیسـیون ملی
یونسـکو در ایـران یـاد کـرد کـه منجر بـه بازگشـایی نمایندگی یونسـکو در شـهر شـیراز خواهد شـد.
کمالـی سروسـتانی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـف نـوآوری ،ایجـاد کنجـکاوی و بیـان ضـرورت فرهنگمـداری در
شـهرهای خلاق ،بیـان کـرد :در ایـن راسـتا نیازمنـد تغییـر در نـگاه ،ذهـن و برنامهریـزی هسـتیم .تغییـری کـه
شـهروندان را بـه عاملان تغییـر بـدل کنـد.
او ادامه داد :با توجهبه امکاناتی که در شـهر شـیراز وجود دارد و نیز سـرمایه غنی اجتماعی ،انسـانی ،فرهنگی
و مالـی ایـن شـهر ،همـه آنچه که امـروز نیاز داریم توجه به مکتب شـیراز اسـت.
بـه گفتـه رئیـس مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملـی فـارس مکتـب ادبـی شـیراز با سـعدی شـکل گرفـت ،بـا حافظ به
بـار نشسـت و و زمانـی کـه شـعر نـو در ادبیـات معاصـر پیـدا شـد ،مکتـب بازگشـت بهمعنـای بازگشـت بـه مکتب
شـیراز ایجاد شـد؛ همچنین در ادبیات مدرن نیز در نسـل اول داستاننویسـان کشـور چهرههایی مانند سـیمین
دانشـور و ابراهیـم گلسـتان دیـده میشـود و امـروز هـم داستاننویسـان بزرگـی همچـون ابوتـراب خسـروی،
شـهریار مندنیپـور ،محمدعلـی کشـاورز ،اکبـر صحرایـی و بسـیاری دیگـر ایـن هویتبخشـی را ادامـه دادهانـد.
وی در زمینـه شـعر معاصـر نیـز از بزرگانـی همچـون اسـتاد منصـور اوجـی ،مهـدی حمیـدی شـیرازی ،فریـدون
توللـی و بسـیاری دیگـر یـاد کرد.
کمالـی سروسـتانی همچنیـن اهـدای جوایز ادبی چندگانه را سـاالنه و دو سـاالنه را از نقاط قوت شـیراز دانسـت
و اظهـار کـرد :جایـزه داسـتان شـیراز ،جایزه ادبی شـیراز ،جایزه سـیمین که شـهرداری آن را بنیانگـذاری کرده
اسـت و جایـزه ادبـی ریحانـه که به متـون مذهبی پیرامـون حضرت زهـرا (س) می پردازد و همچنیـن بهرهمندی
از نشـریات و مطبوعات بسـیار از شـاخصههای شـهر خالق اسـت که شـیراز به خوبی از آن برخوردار اسـت.
رئیـس کتابخانـه ملـی و مرکـز اسـناد اسـتان فـارس در ادامـه بـه ایجـاد مـوزه مشـاهیر ادب جهان در کالنشـهر
شـیراز اشـاره کـرد و گفـت :سـاخت ایـن مـوزه سالهاسـت که در جـوار آرامـگاه حافظ آغاز شـده اسـت و تاکنون
نزدیـک بـه ۶۰درصـد پیشـرفت دارد .در ایـن مـوزه ،از نویسـندگان  ۲۰کشـور جهـان و ایـران مجسـمه وجـود
خواهـد داشـت و افـرادی نظیـر سـروانتس ،ویکتورهوگو ،پوشـکین و متنبی جایـگاه اختصاصی خواهند داشـت؛
همچنیـن معرفـی آثـار بـه زبـان هـر نویسـنده ،زبـان فارسـی و زبان انگلیسـی صـورت خواهـد پذیرفت.
براسـاس ایـن گـزارش ،دبیرخانـه شـهر خلاق شـیراز با حضـور دکتر ایوبـی؛ دبیرکل کمیسـیون ملی یونسـکو در
ایـران ،دکتـر مسـتکین؛ مدیـر بخـش فرهنگ کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایران و جمعی از مسـئولین اسـتانی و
شـهری افتتاح شـد.
ایـن دبیرخانـه قـرار اسـت بـا توسـعه سـرمایه انسـانی خلاق و بهرهگیـری از منابـع پایـدار فرهنگـی ،زمینهسـاز
فرصتهـای پویـای اقتصـادی و اجتماعـی باشـد و مسـیر توسـعه پایـدار شـهر شـیراز را همـوار سـازد.
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روغنی نابودگر برای چربیهای بدن

باشــگاه خبرنگاران :بیش از  ۱۵۰۰مطالعه وجود دارد که نشــان میدهد روغن نارگیل ،که
از قســمت سفید میوه نارگیل یا به اصطالح گوشــت نارگیل گرفته میشود ،یکی از سالمترین
خوراکیهاســت .در این مطالعات اثرات مثبت مصرف منظم این ماده خوراکی به اثبات رسیده و
برای رفع بســیاری از مشــکالت تغذیهای توصیه شده است .متخصصان تغذیه از این روغن به
شکل گسترده برای درمان چاقیها استفاده میکنند.
روغن نارگیل چربیسوز است
علیرغــم این که روغن نارگیل یک نوع چربی به حســاب میآیــد ،اما خود این ماده چرب
باعث الغری انســان میشود .حدود  ۹۰درصد از روغن نارگیل را چربیهای اشباع شده تشکیل
میدهند؛ چربیهایی که عالوه بر اینکه چاقی ایجاد نمیکنند ،باعث کاهش وزن هم میشوند،
زیرا که چربیهای اشــباع شــده به سرعت توسط بدن جذب شــده و در سوخت وساز مصرف
میشوند.
روغن نارگیل حاوی مقادیر زیادی ( MCTتریگلیســیرید زنجیرهای) است که میتواند در
کاهش وزن موثر باشدMCT .ها فرایند متابولیسم در بدن را تقویت میکنند و هضم را بهبود
میدهند .وقتی غذا خوب هضم شود ،احتمال جمعشدن چربی در بدن کاهش مییابد.
مطالعات نشان دادهاســت که روزانه مصرف  ۲۸گرم روغن نارگیل به کاهش  BMIکمک
میکند .از این طریق چربی ناحیه پهلوها کاهش مییابد.
روغن نارگیل اشتها را کم میکند
چربی موجود در روغن نارگیل شما را سیر نگه میدارد ،بنابراین پس از مصرف روغن نارگیل
کمتر احساس گرسنگی میکنید .اشتها به خوردن غذا کم میشود و از این طریق به الغر شدن
کمک میکند .همیشــه نیم ساعت قبل از وعده غذایی روغن نارگیل را مصرف کنید تا به شما
احساس سیری دهد؛ بنابراین غذای کمتری خواهید خورد و به کاهش وزن میانجامد.
محافظت از دندان و لثهها در برابر پوسیدگی
روغن نارگیل میتواند یک سالح قدرتمند در برابر باکتریهای دهان از جمله «استرپتوکوک
موتانس» باشــد که باعث ایجاد پالک دندان ،پوســیدگی و بیماریهای لثه میشــود .در یک
مطالعه تحقیقاتی مشــخص شد که شستشوی دهان با روغن نارگیل ،که به عنوان روغن جاذب
شناخته میشود ،به اندازه شستشــو با دهانشویه ضدعفونیکننده ،باعث کاهش این باکتریها
میشود .در مطالعه دیگری مشخص شد ،شستشوی روزانه دهان با روغن نارگیل باعث کاهش
چشمگیر التهاب و پالک به خصوص در نوجوانان مبتال به بیماریهای التهاب لثه میشود.
ویتامینها و موادمعدنی
روغــن نارگیل حاوی مــاده معدنی آهن بوده که به انتقال اکســیژن در بدن کمک میکند.
همچنیــن مقدار کمــی ویتامین  Kدارد که باعث ممانعت از انعقاد خون در بدن میشــود .این
روغن حاوی ویتامین  Eاست که مانع از آسیب سلولها توسط رادیکالهای آزاد خواهد شد.
کمک به درمان اسهال شدید
روغــن نارگیل خالص دارای خواص ضد باکتری اســت که به درمان عفونت کمک میکند.
یک مطالعه آزمایشــگاهی صورت گرفته در این زمینه نشــان داد که رشد باکتریهای رودهای
«کلستریدیوم دیفیسیل» ،که باعث اسهال شدید میشود با مصرف روغن نارگیل متوقف خواهد
شد .همچنین به نظر میرسد که روغن نارگیل با مخمرها مبارزه میکند یعنی همان تأثیری که
معمو ًال به اسید لوریک ،اسید چرب اصلی در روغن نارگیل ،نسبت داده میشود.
روغن نارگیل و بهداشت پوست و مو
تأثیر روغن نارگیل بر پوست صورت بینظیر است .روغن نارگیل درماتریت و التهابات پوستی
را حداقل به اندازه ســایر روغنهای معدنــی و مرطوبکنندههای قوی کاهش میدهد .در یک
مطالعه انجام شده روی کودکان مبتال به اگزما مشاهده شد که  ۴۷درصد از بیماران تحت درمان
با روغن نارگیل پیشرفتهای اساسی در روند درمان خود داشتهاند.
تأثیر خواص و فواید روغن نارگیل درمانی بر مو و پوســت از قدی م مورد توجه پزشکان طب
ســنتی بوده اســت .روغن نارگیل هم مثل روغن آرگان میتواند به سالمت موهای شما کمک
کند .محققان به این نتیجه رســیدهاند که ساختار منحصر به فرد اسید لوریک ،اسید چرب اصلی
در روغن نارگیل ،میتواند به بافت و بدنه مو نفوذ کند به گونهای که اغلب روغنهای دیگر قادر
به انجام این کار نیستند .برای تقویت مژه هم از روغن نارگیل استفاده کنید.
روغن نارگیل یک خوشبو کننده طبیعی است
در حالــی که عرق بدن به خودی خود بویی ندارد اما باکتریهایی که روی پوســت زندگی
میکنند باعث بوی نامطبوع عرق میشوند .خواص ضد باکتری قوی روغن نارگیل آن را تبدیل
به یک دئودورانت طبیعی و بدون مواد شیمیایی تبدیل میکند.

خطرات مرگبار زیادهروی در مصرف هلو

باشگاه خبرنگاران :طبق گزارش «سایت کنسولتو» ،هلو حاوی عناصر مختلفی از ویتامینها،
مواد معدنی ،آنتی اکســیدانها ،فیبرهای غذایی و مواد مغذی گیاهی است .اگرچه هلو سرشار از
این عناصر است اما در صورت مصرف بیش از حد ،آسیبهای زیادی به بار میآورد.
اولین آســیب این است که هلو سرشار از آنتی اکسیدانهایی مانند ویتامین  ،Cویتامین  Aو
سایر ترکیبات آنتی اکسیدان است .با این حال ،مصرف بیش از حد هر چیز ،حتی اگر مفید باشد،
منجر به نتایج معکوس میشود ،به گونهای که سطح باالی آنتی اکسیدان در بدن میتواند خطر
ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و همچنین خطر سکته مغزی خونریزی دهنده را افزایش دهد.
در مطالعهای که در سال  ۲۰۱۱انجام گرفت ،مشخص شد که ُدز باالی ویتامین  Eمیتواند
خطر ابتال به ســرطان پروستات را  ۱۷درصد افزایش دهد ،و به همین ترتیب در مطالعه دیگری
در سال  ۱۹۹۶مشخص شد که سطوح باالی رتینول و بتاکاروتن  -نوعی ویتامین  - Aمیتواند
خطر ابتال به سرطان ریه را افزایش دهد.
مصرف بیش از حد هلو که سرشار از پتاسیم است ،میتواند باعث فشار خون خطرناک شود و
عالئمی مانند خستگی ،سرگیجه ،افسردگی و تاری دید را به دنبال داشته باشد.
عالوه براین ،خوردن بیش از حد هلو خطر ســرطان را افزایش میدهد ،زیرا یونهای ناپایدار
که در طی فرآیند اکسیداســیون در بدن ایجاد میشــوند ،با آسیب رساندن به سلولهای سالم
بدن ،الکترونها را از مولکولهای مجاور خود میدزدند و به آنها آســیب اکسیداتیو میرسانند؛
بنابراین خطر ابتال به انواع سرطان مانند سرطان پوست ،سرطان پستان ،سرطان ریه و سرطان
معده را افزایش میدهد.
اگرچه هلو سرشــار از منیزیم اســت که برای حفظ سالمت سیســتم عصبی مؤثر است ،اما
مصرف زیاد آن میتواند منجر به عوارضی مانند اسهال ،حالت تهوع ،خستگی ،ضعف عضالنی،
ضربان قلب نامنظم ،فشار خون پایین و مشکالت تنفسی شود.

تاثیر داروی نقرس
در کاهش برخی عوارض کووید۱۹

مهر :محققان در مطالعات آزمایشــگاهی پی بردند داروی ضدالتهابی و خوراکی موســوم به
«کلشی سین» در کاهش برخی عوارض بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان موثر است.
محققان مؤسســه قلب مونترال کانادا عنوان میکنند با توجه به کمبود درمانهای خوراکی
موجود برای جلوگیری از عوارض کووید  ۱۹در بیماران سرپایی و همچنین مشاهده مزیت کلشی
ســین در بیماران مبتال به کووید  ،۱۹این داروی ضد التهاب را میتوان به عنوان درمانی برای
افرادی که در معرض عوارض این بیماری هستند در نظر گرفت.
این مطالعه که در برزیل ،کانادا ،یونان ،آفریقای جنوبی ،اســپانیا و آمریکا انجام شده است به
ارزیابی توانایی کلشــی ســین در کاهش خطر عوارض مربوط به کووید  ۱۹در بیماران سرپایی
باالی  ۴۰سال با حداقل یک عامل خطر برای پیشرفت بیماری پرداخته است.
دکتر «ژان کلود تاردیف» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :با توجه به پاندمی
فعلی ،در حالی که منتظر مصونیت جمعی از طریق واکسیناســیون در سراسر جهان هستیم ،نیاز
به درمانهای برای پیشــگیری از عوارض کوویــد  ۱۹در بین بیمارانی که به این بیماری مبتال
میشــوند ،همچنان باقی اســت .مطالعه ما نشــان داد که میتوان از کلشی سین برای کاهش
عوارض برخی بیماران مبتال به این بیماری استفاده کرد».
داروی کلشــی ســین یک داروی ضدالتهاب ارزان قیمت و به راحتی در دســترس است .به
صورت خوراکی و برای درمان نقرس ،تب مدیترانه ای و پریکاردیت تجویز میشود.
این مطالعه شــامل  ۴۴۸۸بیمار سرپایی باالی  ۴۰ســال مبتال به کووید  ،۱۹با حداقل یک
عامل خطر شناســایی شــده برای عوارض این بیماری (به عنوان مثال دیابت ،فشار خون باال،
بیماری تنفسی شناخته شده ،چاقی) بود .بیماران به صورت تصادفی کلشی سین ( ۰.۵میلی گرم
دو بار در روز به مدت ســه روز و بعد از آن یک بــار در روز) یا دارونما به مدت  ۳۰روز دریافت
کردند .همچنین محققان مشــاهده کردند خطر ذات الریه التهابی ویروسی در بیماران کرونایی
دریافت کننده این دارو کمتر شد.

 22شوال  1442

Jun 3، 2021

سال بیست و ششم     شماره 7209

معرفی خوراکی های غنی از ویتامین که به کاهش استرس کمک می کنند
مهــر :به گفته محققــان گنجانــدن برخی مواد
خوراکی در رژیم غذایی به مقابله با اســترس کمک
می کند.
رژیــم غذایــی ســالم ،ورزش ،یــوگا ،مراقبه،
گوش دادن به موســیقی یا انجام برخی سرگرمیها،
همه از شیوههای کاهش استرس هستند .ویتامینها
یک عنصر ضروری در تالش شــما برای داشــتن
پوست درخشــان و همچنین ســایر فواید سالمتی
هســتند .ویتامینها سیســتم ایمنی بدن را تقویت
کرده و توانایی بدن در مقاومت در برابر موقعیتهای
استرس زا را افزایش میدهند.
متخصصان چند ماده غذایــی غنی از ویتامین را
کــه باید در رژیم غذایی به منظور کاهش اســترس
و اضطراب گنجانده شــوند را به شــرح زیر عنوان
میکنند:
پرتقال :پرتقال که سرشــار از ویتامین  Cاست
میتواند به کاهش هورمونهای اســترس و تقویت
سیســتم ایمنی بدن کمک کند .طبق تحقیقات روی
بیماران فشار خون باال ،افزایش مصرف ویتامین C
میتواند فشار خون و ســطح کورتیزول یا هورمون
استرس را کاهش دهد.
اســفناج :اسفناج یک ســبزی پهن برگ سبز
مغذی و سرشار از کلسیم ،ویتامینهای گروه  ،Bآهن
و آنتی اکسیدان است .یکی از غذاهایی که میتواند
به اضطراب کمک کند اســفناج اســت .منیزیم در
تبیان :اول با یک احســاس ناراحتی مبهم شروع
میشود ،اغلب در اطراف شقیقهها یا جایی پشت سر
و نزدیــک به گردن .در عرض مــدت کوتاهی ،این
احساس ناراحتی بیشتر شــده و تبدیل به یک فشار
ضرباندار و دردی عمومی میشود .برای کسانی که
میگرن یا ســردردهای شدید دارند ،این درد میتواند
همراه با عالئــم زیاد دیگری هم باشــد ،مث ً
ال یک
درد تقریب ًا غیرقابل تحمل ،حالت تهوع ،اســتفراغ و
مشکالتی در بینایی .گاهی این درد کوتاهمدت است
و مث ً
ال در عرض نیم ســاعت برطرف میشــود؛ اما
گاهــی و برای عدهای ایــن درد میتواند یک هفته
یا حتی بیشتر هم تداوم پیدا کند .برای بیشتر افرادی
که از سردردهای مکرر رنج میبرند ،ماههای تابستان
فقط موقعیت را بدتر میکند.
ماههای تابســتان معمو ًال زمانی برای تعطیالت
بچههاســت که اغلب انتظار میرود در فضای باز به
تفریح مشغول شوند .ضمن اینکه در این زمان روزها
هم بلند هستند و برای خیلی از افراد موقعیتی فراهم
میشــود تا وقت آزاد بیشتری پیدا کرده و ساعاتی را
در بیرون از خانه سپری کنند .اما عدهای هم هستند
که ماههای تابستان برایشان چندان خوشایند نیست
و دالیلــی هم برای آن وجود دارد؛ بیش از  20درصد
از خانمهــا و  10درصد از آقایان و بعضی از کودکان
حتی دچار سردردهای مرتبط با هوای گرم میشوند.
چرا هوای گرم باعث سردرد میشود؟
بدن شــما مانند هر ماشین دیگری جوری ساخته
شده که بتواند در شرایط ایده آل ،دمای خود را تنظیم
نماید .بدن به واســطهی تعریق ،لرز و تطبیق جریان
خــون ،ابزارهایی دارد که میتوانــد دمای بدن را در
ســطح مناســبی تنظیم و حفظ کند .اگر دمای بدن
خیلی زیاد شــود جــوری که ایــن ابزارهای طبیعی
قادر به تنظیم دما نباشــند ،گرما نمیتواند با سرعتی
که باید دفع شــده و جذب بدن میشود و در نتیجه
گرمازدگی رخ میدهد .گرمازدگی مراحلی دارد و اگر
اقدامی برای پایین آوردن دمای بدن نشــود میتواند
ُکشنده باشد .سردرد عالمتی است که هشدار میدهد
در مرحلهی گرمازدگی هستید و باید هر چه سریعتر
کاری کنید تا دمای بدن پایین بیاید.
بدن به سختی میتواند دمای باال را پایین بیاورد،
به همین دلیل ســردردها در ماههای تابستان تکرار
میشوند .سردردهای تابستانی دالیل زیادی دارند.
معمولترین دالیل ســردردهای تابستانی شامل
موارد زیر میشوند:
 .دهیدراته شدن بدن :بدن میتواند در هوای
ایسنا :در حال حاضر بسیاری از کودکان تعطیالت
تابســتانی خود را آغاز کردهاند امــا والدین به دنبال
بررسی سالمت کودکان خود هســتند .سال گذشته
والدیــن با مــوردی غیرعادی در ســامت کودکان
روبرو شــدند .با وجود اینکه بســیاری از کودکان و
جوانان به دلیل دوری از ویروس کرونا در خانهنشینی
بســر میبردند و مشغول یادگیری از راه دور بودند اما
مطالعه اخیر خبر بدی در مورد ســامت آنان منتشر
کرده است.
در مدت خانهنشــینی و مقابله با کرونا مراجعه به
چشمپزشکان افزایش یافته است.
محققان اظهــار کردند :بهنظر میرســد ترکیب
خانهنشینی و تماشــای زیاد صفحه نمایش دیجیتال
به شدت بر دید کودکان تاثیر گذاشته است.
گــروه بینالمللی از ایاالتمتحــده و چین میزان
نزدیکبینی در بین کودکان خردســال را ســه برابر
بیشتر از پنج سال گذشته اعالم کرده است .محققان
بیش از ۱۲۳هزار کودک بین  ۶تا  ۱۳ســاله را مورد
بررســی قرار دادند .نتایج نشــان میدهد که موردی
قابلتوجه در موارد بینایی کودکان بین  ۶تا هشــت
سال وجود دارد.
محققان تاکید کردند :نزدیکبینی یک مسئله مهم
بهداشتی در سراســر جهان است و سازمان بهداشت
جهانی تخمین زده اســت که نیمی از جمعیت جهان
ممکن است تا سال  ۲۰۵۰نزدیکبین باشند.

 ۱۵۷میلی گرم در هر فنجان اســفناج یافت میشود
کــه  ۴۰درصد نیاز روزانه اســت .در حقیقت ،کمبود
منیزیم میتواند باعث ســردرد ،خســتگی و عالئم
مربوط به اســترس شود .این ســبزی ،کربوهیدرات
کمی دارد ،میتواند به عنوان بخشی از رژیم الغری
اســتفاده شود و برای افرادی که فشارخون باال دارند
مفید است.

تخم مرغ :تخم مرغ بــه دلیل محتوای باالی
مواد مغذی ،اغلــب به عنوان مولتی ویتامین طبیعت
شناخته میشــوند .یکی از منابع طبیعی ویتامین D
تخم مرغ اســت .تخم مرغ کامل دارای ویتامینها،
مواد معدنی ،اســیدهای آمینه و آنتی اکسیدان است
که همه آنها برای واکنش ســالم به اســترس الزم
هســتند .تخم مرغ کامل به ویــژه دارای کولین باال

سردردهای تابستانی و پیشگیری از آنها

گرم به ســرعت آب از دست بدهد که در موارد شدید
میتواند باعث شــود مغز دچار کمآبی شــده و جمع
شود .تعجبی ندارد که این اتفاق با درد شدیدی همراه
است!
 .آلودگــی محیط :با گرم شــدن هــوا ،مواد
شــیمیایی و آالیندههایی که در هوا هســتند ،مقدار
قابل توجهی گاز ازون تولید میکنند که خیلی از افراد
به آن فوقالعاده حساساند.
 .رطوبت باال و تغییر شرایط آب و هوایی:
هرچند هنوز کام ً
ال مشخص نیست اما تئوری که در
حال حاضر وجود دارد میگوید تغییرات ســریع آب و
هوایی میتواند برانگیزانندهی واکنشهای شیمیایی
و الکتریکی در مغز باشــد که نتیجهی آن ســردرد
خواهد بود.
 .زیــاد در معرض نور قرار گرفتن :به این
حالت فتوفوبیا میگویند که عدهای دچارش هســتند.
این افراد اگر زیاد در معرض نور درخشان قرار بگیرند
دچار سردرد میشوند.
چگونه از خود در برابر هوای خیلی گرم
مراقبت کنید؟

هرچند روش خاصی وجود ندارد که بتواند از شما
در برابر سردردهای تابستانی محافظت کند اما نکات
زیر به شــما کمک میکنند این احتمال را به حداقل
برسانید:
 .نوشیدن آب کافی در اولویتتان باشد :به
فواصل منظم آب بنوشید تا بدنتان هیدراته باشد .اگر
احساس تشــنگی کردید ،یعنی بدنتان در حال حاضر
کم آب شــده است .شــما باید آنقدر آب بنوشید تا
هرگز تشنه نشوید ،البته حتم ًا این موضوع را میدانید
اما یادآوری الزم اســت .برای هیدراته نگه داشــتن
بدن باید مصرف نوشیدنیهای کافئینی را به حداقل
برسانید.
 .مستقیماً زیر نور خورشید نباشید :هرچند
مقداری نور خورشــید برای ســامتی الزم است اما
زیاد در معرض نور مســتقیم خورشید قرار گرفتن هم
باعث میشــود دمای بدن به سرعت باال برود .کاله
لبه پهن و چتر آفتابی کمک میکنند در سایه باشید.
ســبک هم میتواند مکانیســم
لباسهای خنک و
ُ
تنظیم طبیعی دمای بدن را حفظ کند.
 .از شرایط آب و هوا مطلع باشید :به اخبار

تاثیر کروناویروس بر بینایی کودکان
چه عواملی باعث نزدیکبینی میشود؟
محققان بیان کردند :در ســالهای اخیر شــواهد
بیشتری یافتند که نشان میدهد گذراندن وقت کمتر
در خــارج از منزل ممکن اســت موجب نزدیکبینی
شــود .عالوه بر این ،میزان زمان و شدت کار بهویژه
استفاده از صفحههای دیجیتال نیز در کاهش بینایی
نقش دارند.
در تحقیقات پیشــین اشاره شده اســت ،استفاده
روزافزون از تلفنهای هوشمند ،رایانه و سایر وسایل
دیجیتال نقش اساسی در عدم سالمت چشم به ویژه
در کــودکان دارد .حتی پیــش از همهگیری و تغییر
روش آمــوزش به آمــوزش از راه دور در گزارشــی
مشــخص شــد ،میزان نوجوانان نیازمند به عینک از
سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۸تقریبا دو برابر شده است.
افزایش مشــکالت چشــمی در دوران
خانهنشینی
محققان در چین این تحقیق را در ســال  ۲۰۱۵و
با اســتفاده از روش عکسبرداری برای بررسی چشم
دانشآموزان در آغاز هر سال تحصیلی در ماه سپتامبر
آغــاز کردند .این گروه ارزیابــی جدید خود را پس از
بازگشــایی مدارس در ماه ژوئــن  ۲۰۲۰پس از یک

قرنطینه پنج ماهه انجام داد.
محققــان گفتند :به دلیل بیمــاری کووید۱۹ -در
ســال  ،۲۰۲۰کودکان مدرســهای از ژانویه تا مه در
خانههای خود بودند و دورههای آنالین ارائه میشد.
برای جمعیت غربال شده ،ساعات دوره روزانه آنالین
بودن بــرای پایــه اول و دوم یک ســاعت و زمان
پایههای سوم تا ششم  ۲ساعت و نیم بود.
محققان افزودند :فعالیتهای داخل خانه کودکان
و زمان مشاهده صفحه نمایش افزایش و فعالیتهای
آنان در فضای باز کاهش یافته است.
نتایج نشان داد ،جهشی خیرهکننده از نزدیکبینی
در میان کوچکترین کودکان در این مطالعه وجود دارد.
محققان از سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۹فقط نزدیکبینی در
 ۵.۷درصد از کودکان  ۶ســاله را تشخیص دادند ،اما
یافتههای سال  ۲۰۲۰نشان میدهد که  ۲۱.۵درصد
از کودکان  ۶ســاله نزدیکبین هستند .عالوه بر این
 ۲۶.۲درصد از کودکان هفت ســاله و  ۳۷.۲درصد از
کودکان هشت ساله نیز بینایی ضعیفی دارند.
محققــان خاطرنشــان کردنــد :بیشــتر مــوارد
نزدیکبینــی خفیف بوده اســت .همچنین کودکان
 ۹ســاله باالترین میــزان نزدیکبینی ( ۴۵.۳درصد)

است .ثابت شــده که کولین برای سالمت مغز مفید
بوده و ممکن است عامل حفاظتی در مقابل استرس
باشد.
مغزیجات آجیلی :آجیلها دارای مواد مغذی
زیــادی از جمله ویتامینهای گروه  Bو اســیدهای
چرب امگا  ۳هســتند .ویتامینهای گروه  Bبخشی
اساســی از یک رژیم غذایی سالم است و میتواند به
کاهش استرس کمک کند .بادام ،پسته و گردو حتی
ممکن است به کاهش فشار خون کمک کنند .مغزها
و دانهها سرشــار از منیزیم هستند و منیزیم با بهبود
کنترل اضطراب ارتباط دارد.
آووکادو :ویتامینهای گروه  Bبرای ســامت
اعصاب و سلولهای مغزی ما ضروری است و کمبود
ویتامین  Bممکن است باعث اضطراب شود .آووکادو
سرشــار از ویتامینهای گروه  Bاست که به عنوان
کمک کننده در کاهش اســترس شناخته میشوند.
آنها همچنین سرشــار از چربی اشباع نشده و پتاسیم
هســتند که هر دو به پایین آوردن فشار خون کمک
میکنند.
بلوبری :بلوبری سرشــار از آنتی اکســیدان و
ویتامین  Cاســت و باعث تســکین مؤثر اســترس
میشــود .بدن ما برای ترمیم و محافظت از سلولها
در هنگام اســترس به ویتامین  Cو آنتی اکســیدان
نیاز دارد.

هواشناســی توجه کنید .اگر خبرها حاکی از تغییراتی
در دمای هوا هستند برای اقدامات الزم برنامهریزی
کنید یا حتی اگر الزم اســت برنامهی فضای بیرون
خود را تغییر دهید.
 .اگر به نور حساســیت داریــد :حتم ًا در
محیطهای ُپرنور از عینک آفتابی مناســب اســتفاده
نمایید.
 .روتین فعالیتهای خود را تنظیم کنید:
اگر مرتب ًا در فضای باز ورزش میکنید حتم ًا برنامهتان
را با توجه به ســاعات گرم روز جــوری تنظیم کنید
که دچار گرمازدگی نشــوید .اگر کارها و فعالیتهای
روزانهتان ایجاب میکنند ساعتهای طوالنی بیرون
باشــید ،حتم ًا اقدامات و تغییراتی انجام دهید که در
صورت امکان ســاعات گرم روز را بیرون نباشــید.
نوشیدن آب فراوان فراموش نشود.
چه کارهایی بایــد انجام دهید اگر دچار
سردرد شدید؟
راههای زیادی برای تسکین سردرد ناشی از گرما
وجود دارد؛ اما رفتن به جای خنک و نوشیدن مایعات
قطع ًا ضروریترین کاری است که باید انجام دهید.
داروهای مســکن و برخــی از روغنهای طبیعی
مانند روغن نعنا فلفلی ،روغن اســطوخودوس ،روغن
ریحان و یا روغن اکالیپتوس نیز احتما ًال میتوانند تا
حدودی سردردتان را تخفیف دهند.
برای سردردهای شــدید ممکن است نیاز به یک
درمان پزشکی داشته باشید تا از درد و ناراحتی نجات
پیدا کنید.
رویکردهای مناسبی به شما پیشنهاد میکنیم که
میتوانند عالئم سردرد ناشی از گرما را تسکین دهند.
متداولترین رویکردها شامل موارد زیر میشوند:
 .پیالتس :اگر دردتان ادامهدار شــد ،انجام چند
سبک میتواند با افزایش ذهنآگاهی،
حرکت ساده و ُ
تســکین تنش و اســترس و بهبــود وضعیت بدن و
تراز کردن آن ،دردتان را کم کند .تمرینات ســادهی
پیالتس حتی میتوانند در بلندمدت به شــما کمک
کنند از بروز سردردهای بعدی پیشگیری کنید.
 .ماساژ :مطالعــات نشــان دادهاند تکنیکهای
مناســب ماســاژ نه تنها عالئم ســردرد و میگرن را
کاهش میدهند بلکه میتوانند از تکرار ســردرد نیز
جلوگیری کنند.
 .طب سوزنی :طب سوزنی نیز مانند ماساژ نه
تنها میتواند تســکین فوری ایجاد کند بلکه از تکرار
سردردها در آینده نیز پیشگیری مینماید.

را داشــتند و این میزان نســبت به سال  ۲۰۱۸فقط
۲درصد افزایش داشت.
این نگرانی مطرح شــده است که آیا ممکن است
خانهنشــینی نزدیکبینی را بدتر کند؟ طبق اطالعات
ما اولین شــواهد در رابطه با توجیه این نگرانی ارائه
شده است.
والدین برای محافظت از بینایی فرزندان
خود چه کاری انجام دهند؟
اگرچه واکسیناســیون به بازگشــایی کشورها در
سراســر جهان کمک میکند اما مقامات بهداشــت
همچنان در مورد تهدید جهشهای کووید هشــدار
میدهند و ممکن است دوباره خانهنشینی ادامه داشته
باشد .با توجه به این نکته ،محققان میگویند :والدین
باید تا آنجا که ممکن اســت زمان استفاده از صفحه
نمایش را کنترل کننــد و بچههای خود را به فضای
باز برگردانند.
محققان افزودند :این تغییر چشمگیر نزدیکبینی
در هیچ مقایســه سال به سال دیگری مشاهده نشده
اســت و علت آن احتماال وقوع غیرعادی خانهنشینی
در سال  ۲۰۲۰است.
این گروه تاکید کرد :نتایج نشــان دهنده کاهش
سطح سالمت چشــم در کودکان بین  ۹تا  ۱۳سال
نیســت .این یافتهها ما را به این فرضیه سوق داد که
کودکان کوچکتر نسبت به کودکان بزرگتر نسبت به
تغییر محیط حساستر هستند.
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نویسندگی هنر است ،اما آداب دارد .همان طور که هنرهای دیگر هم عالوه بر
تخیل و خالقیت ،بر مبانی و مبادی یی استوار است .وحید جلیلی سال هاست
که درس های نویسندگی برای روزنامه نگاران و نوقلم ها برگزار می کند .نکات
زیر توسط یکی از هنرجویان حاضر در کالس های وی تدوین شده که دانستن
آن ها برای کسانی است که می خواهند نویسنده های خوبی برای بیان آرمان ها
باشند مفید است .این نکات را از نظر می گذرانید:
 -۱در توصیف باید تصویرسازی کرد ،خود را نباید نشان داد .پیام را باید در
موقعیت و قصه و شخصیت پردازی گفت ،نه با بی تفاوتی نسبت به جزئیات
آنها.
 -۲ما در توصیف باید شهود و علم حضوری برای مخاطب ایجاد کنیم نه اینکه
فقط اطالعات بدهیم تا خودش چیزی سر هم کند و بفهمد.
 -۳تحلیل ها باید از نوشته حذف شوند .طوری باید توصیف و تصویر کرد تا
خواننده خود به علت ها پی ببرد.
 -۴چون حس مجموعه در هر جزئی از آن وجود دارد ،چه بسا توصیف دقیق
اجزاء کل مجموعه را از توصیف بی نیاز می کند.
 -۵هر چه کمتر توضیح بدهی و بیشتر تصویر بسازی به شخصیت خواننده
احترام گذاشته ای و این باعث جذاب شدن اثر می شود ،هم چنین اگر خروج از
مطلب را به شرط اینکه ادامه اش معلوم باشد باز بگذاری.
 -۶اضافات یا نواقص زبانی داللت مطلب ،به عمق یا ضعف نگاه باز می گردد.
اگر حس کامل باشد در لفظ ظاهر می شود.
 -۷وقتی وارد محیطی می شوید ،نمی توان گفت رنگ و شکل محیط روی
شما تاثیری نگذاشته ،گرچه هیچ ربطی به سوژه ندارد برای انتقال حس باید
آنها را خوب توصیف کرد.
 -۸توصیف درعین متنوع بودن نباید ازهم گسیخته باشد.
 -۹شما باید طوری تصویرسازی کنید تا خواننده تجربه یک روزه را در ده
دقیقه به دست آورد .در عالم واقع آدم یک بار فرصت زندگی دارد ولی باید بقیه
حاالت را تجربه کرد.
 -۱۰سعی کنید واقعیت عریان را نشان دهید ،اظهار فضل نکنید .در جنگ
چون بچه ها برای موضوعات واقعی کار می کردند ،رشد می کردند .االن همه
کاغذی شده اند ،اهل مانور هستند .تحلیل ها و توصیف های ما منطبق بر
واقعیت نیست ،کلیشه ای است.
 -۱۱گفت وگو یا موسیقی خوب آن است که به یاد نماند و شنیده نشود.
 -۱۲طوری باید یک موضوع را توصیف کنید تا برای مخاطب تصویر شود
و آن را تجربه کند ،بیشتر فیلمبردار باشید تا گزارشگر .در توصیف رابطه هم
باید وصف صورت بگیرد ،نه اینکه با مثال یا تمثیل سعی در نشان دادن داشته
باشیم.
 -۱۳محوریت در نوشته با حس است که باید از واقعیت حکایت کند .برای
تولید معنا اتکا به اطالعات کافی نیست ،باید با احساس وارد عرصه شد.
 -۱۴دفترچه خاطرات شیوه ای برای روایت از واقعیت است؛ در عین لفظ قلم
سخن بگویید.
 -۱۵وقتی نوشته شما اصل نباشد ممکن است متن خوبی درآید ولی دیگر
پیشرفت نمی کنید.
 -۱۶از ویژگی های نزدیک به واقعیت این است که همه چیز سر جای خودش
است و قابل حذف نیست .هماهنگی با محیط و افراد دارد بر خالف مکالمه
های تلویزیونی.
 -۱۷اشیاء جزئی از معنا و حس سازها هستند و با اتفاقات اطراف پیوستگی
دارند ،باید جزئیات را دید .واقعیت اجتماعی برای کسی دقیق می شود که
تجربه داشته باشد.
 -۱۸آن چه از سرگرم بودن در این سنین می نویسیم نه براساس تجارب
واقعی که خطی کردن تایپی هاست.
 -۱۹دریافت برای مشاهده از طریق حواس است ،ولی برای هر کس یک
چیزی مهم است .وقتی ما به یک موضوع توجه می کنیم از دیگر سوژه ها
منصرف شده یا آنها را حذف می کنیم.
 -۲۰حذف در مشاهده خودآگاه یا ناخودآگاه صورت می گیرد .نویسنده الاقل
در بیان باید آن را خودآگاه جلوه دهد.
 -۲۱وقتی نگاه در مشاهده منقح شد ،زبان و کلمات و جمالت زائد هم پاک
می شود.
 -۲۲انتخاب صحیح زاویه دید و اجزاء ،حس را خوب منتقل می کند.
 -۲۳باید مثل بیهقی نرم نگاه کرد و زیبا.
 -۲۴کلمات زائد در متن نشان دهنده وجود زوائد در نگاه ماست .باید بتوانیم
با نگاهی قاطع عکس بگیریم تا خود مخاطب بفهمد.
 -۲۵آدم ها وموقعیت ها را ،نوع دیدن نویسنده می سازد.
 -۲۶اشتراکات انسانی تیپ و امتیازات آنها «شخصیت» را می سازند.
شخصیت پردازی یعنی کشف و بیان این امتیازات .خیلی از اثار هنری تیپ را

گسترده شود امکان گفت وگو با مردم هست.
 -۶۷اینجاست که در مشاهده ،لفظ «حذف کردن» مناسب نیست .باید گفت
هر چیزی «ضریب خاص» خود را می یابد.
 -۶۸وقتی به مجموعه پدیده ها نگاه طولی بکنی ،سایر مجموعه را هم ادراک
می کنی «فاینما تولوا فئم وجه اهلل» با یک چنین دیدی با گذشت زمان دیدت
عمیق تر می شود .خالصه این که مشاهده با دل و ارزش ها صورت می گیرد.
 -۶۹مشاهده یعنی دیدن آنچه نیست و ندیدن آنچه هست .الزمه مشاهده
خوب داشتن ایده ال ذهنی است.
 -۷۰ورود موقعیت گاه از اول یا وسط ماجراست .ولی بدون از دست دادن
مطلبی .در این حالت بارشی مطلب به سبب حجم کم باالتر می رود.
 -۷۱الزم است فایل انتقادی تهیه شود.
 -۷۲کالس رفتن برای نویسندگی نه شرط الزم است نه کافی .حداکثر مفید
است .بقیه اش به خودت و تمرینت بر می گردد.
 -۷۳شما باید مثل دانشمندان شبیه ساز شوید که با دیدن یک صحنه حوادث
قبل و بعد آن را در آورید.
 -۷۴نویسنده کسی است که نتواند ننویسد.
 -۷۵نویسنده خوب کسی است که خوب خط بزند.
 -۷۶قابلیت ها را باید قابله ها کشف کنند ،قابله باید قابل باشد.
 -۷۷روایت به تناسب مخاطب یا زمان تغییر می کند .حتی می توان راوی
را تغییر داد.
 -۷۸چگالی یعنی یک کلمه که چند معنی بدهد ،نه اینکه که توی یک جمله
کلی کلمه بچینی .نویسنده باید چگالی مطلبش باال باشد.
 -۷۹سبک یعنی مجموعه اشتراکاتی که در کالم خود هست به عالوه
امتیازات کالمی فرد.
 -۸۰مشکل بعضی آثار نداشتن لحن است.
 -۸۱انسان با همه دیدگاه هایش حضور دارد .لذا کسی که دیدگاه ها و
نقل هایش متفاوت است ،ممکن نیست دیگری مثل او بنویسد.
 -۸۲ایجاد کردن صمیمیت فقط به شکستن کلمات نیست باید این حس را
ایجاد کنی.
 -۸۳کلمات زائد در توصیف باید حذف شود .وجود این کلمات سر چشمه
گرفته از نگاه ماست .باید کلمات توصیفی را واقع ًا توصیف کرد نه این که آنها
را به کار برد.
 -۸۴شخصیتی که در آغاز داستان با وی آشنا شدیم دیگر نباید در متن
خطاب شود.
 -۸۵یک کلمه ممکن است معنا نداشته باشد .اما در راستای انتقال حس آن
متن ،با توجه به موقعیت خاص ،معنای خاصی می یابد.
 -۸۶متن را نباید بتوانیم در چند سطر خالصه کنیم و جمله ای را حذف کنیم،
هر کلمه باید سر جای خود به کار رفته باشد.
 -۸۷به کار بردن مترادف کلمات ،وقتی بتوانند بارهای حسی مختلف در تصور
نویسنده را برسانند توجیه صحیحی می یابند واال وجودشان زائد است.
 -۸۸کلمات و جمالت باید آهنگ داشته باشند ،تا خواننده دچار اشتباه معنایی
نشود نه اینکه نویسنده ضمیمه متن شود.
 -۸۹کار هنر ایجاد یک تجربه درونی خارج ار تجارب بیرونی شخصی است.
مخاطب تجربه آدمی بی تجربه است .برای نهضت فرهنگی هم انباشت تجربه
در قالب هنر باید بوجود آید تا در مقابل سیستم های پیچیده آگاه وارد عمل
شود.
 -۹۰برای کار هنری باید با تمام زندگی وارد بحث شد .باید دید یک آدم
واقعی چه لحن ها ،فکرها و ...دارد.
 -۹۱حدیث نفس و خود را نشان دادن ،به خواننده هیچ ربطی ندارد ،باید
طوری وصف کنی که خواننده حست را لمس کند.
 -۹۲شهود بی واسطه با مسائل و یافتن رابطه میان آنها از ویژگی هنرمند
است .اگر مطلب مال خود نویسنده باشد کلیشه نمی شود .سیاه و سفید کردن
آدم ها را مخاطب می فهمد و نمی پذیرد.
 -۹۳سعی کنید حدیث نفس نکنید ،آنچه باعث تفسیر و تحلیل شما می شود
تصویر کنید تا مخاطب هم حس و تفسیر شما را داشته باشد .بنابراین سعی
کنید تخیل تان از واقعیت جلو نزند .تخیل جایی خوب است که تجربه اجتماعی
وجود داشته باشد واال سخنرانی می شود.
 -۹۴همه مطالب را نمی توان در یک نوشته گفت.
 -۹۵هنرمند تا می تواند باید خودش را بکشد بیرون ،تا مخاطب با یک تجربه
دسته اول روبرو شود ،هر چه بی واسطه تر ،موثرتر.
 -۹۶نویسنده باید مثل جمله توی متن جا افتاده باشد ،آدم ها وموقعیت ها را
نویسنده می سازد.
ویرایش و تدوین :عباس عسلی

وحید جلیلی

تعیین می کنند و لذا پخته نیستند.
 -۲۷ارزش شخصیت پردازی به پرداختن ارزش ها درمقام تحقق خارجی
است و اال پیام غیرمستقیم فیلم ارزشی هم این است که ما برای یک نوع آدم،
نسخه داریم و بس!
 -۲۸مطلق بودن ارزش به تجلی اش در شرایط مختلف معلوم می شود.
 -۲۹پیوستگی روش ها را با منش ها باید نشان داد .این که کسی آن کار را
نکرده نه به دلیل نداشتن است بلکه به دلیل منش خاص اوست.
 -۳۰اگر با تیپ خاصی وارد یک محیط یا یک ارتباط شوید ،محیط را تغییر
داده اید و آن دیگر طبیعی نیست.
 -۳۱در هالیوود سوژه می فروشند ،مهم پرداخت آن است .سوژه زدگی مانع
چفت کردن قالب و محتوا می شود .مثال درسینمای ایران که سینمای سوژه
است ،هنر نویسنده در داستانی کردن سوژه ها مهم است.
 -۳۲همچنان که کلمه جایگاه ویژه ای در جمله دارد .کلمه گزینش و پرداخت
می شود .که این گزینش مبنائی دارد.
 -۳۳الزمه ترتیب صحیح برای انتقال معنا و حس ،داشتن محور است.
 -۳۴ساده ترین محور ،زمان است .گذشت زمان گاهی در نوشته هیچ
موضوعیتی ندارد( .الزم نیست خیلی مشهود باشد).
 -۳۵اگر الزم باشد از ابتدای متن اطالعات یا حس های الزم یا متضاد را برای
سوژه ی محوری که خواهد آمد را باید طرح کرد.

 -۴۷توجیه گران به خاطر ساده انگاشتن مطلب یک دفعه می برند .هنرمند
مسائل را ساده نمی کند بلکه پیچیدگی ها را با ظرافت نشان می دهد.
 -۴۸بی دغدغه و انگیزه ای که معنا را برای مان حاضر کند ،نمی توان در
نوشتن موفق بود.
 -۴۹یک نوع آرمان خواهی و دغدغه داشتن برای کارمان الزم است .اعتقاد
کافی نیست.
 -۵۰الزمه تصرف در معنا اراده قوی است .سبک بودن از بعضی چیزها و
داشتن بعضی چیزهای دیگر.
 -۵۱همه اش همت را رمان کردن فایده ای ندارد .باید شهرام جزایری را
رمان کنی.
 -۵۲برای نشان دادن تضادها باید کار هنری تر و عمیق تر کرد .تضادهای
سیاسی را باید به سطح فرهنگی ببریم.
 -۵۳گفت وگو بیش از یک طرف دارد .نویسنده مجبوراست ،با بیش از یک
زاویه دید به موضوع بنگرد.
 -۵۴از فواید گفت وگو شکستن عادت زاویه نویسی است.
 -۵۵گفت وگو انواعی دارد :دو نفره .چند نفره .دو شیء با هم .آدم با شیء و...
« -۵۶موضوع» گفت وگو می تواند طریقیت داشته باشد یا موضوعیت.
 -۵۷باید موضوع را حالجی کرد و مصادیق و موقعیت های مختلف برایش در
نظر گرفت که با خالقیت میسر است.

 -۳۶در یادآوری ماجراها به ذهن ،ترتیب زمانی مهم نیست ،آنچه را که مهم تر
است ،اول می آوریم.
 -۳۷نویسندگی ما از باالست ،دور از جامعه .باید با جامعه ای که می خواهیم
با او صحبت کنیم ،آشنا شویم.
 -۳۸کار ما سزارین معناهاست از دل جمالت و صحنه ها ،اشیاء حامله اند.
مثل جاروبرقی پلنگ صورتی که زمین را قورت می دادند.
 -۳۹قالب هر چه غیرمستقیم تر باشد بهتر است .هم هنری تر است هم برای
مردم شعار شنیده ما بهتر و مستندتر است.
 -۴۰مخاطب در دوره حاضر در معرض همه نوع اطالعاتی است .او دچار
بمباران اطالعاتی است و با قالب های مختلف روبروست .قالب های هنری
بسیار.
 -۴۱فرم و محتوا به راحتی قابل تفکیک نیست .شما کار خودتان را هنری
ارائه دهید :مضمون و فرم باید با هم متناسب باشند.
 -۴۲فرم ادامه محتواست ،اگر محتوا پخته بود فرم هم درست می شود.
 -۴۳فرم زاویه ای است که شما برای دیدن محتوا انتخاب کرده اید .در
«آژانس شیشه ای» شعار در قالب جذب شده است .سلحشور کلی حرف منطقی
می زند که از آن سو تامل و جوابی می طلبد.
 -۴۴اگر شعارزده شوید هول شده و فرم را از دست می دهید.
 -۴۵هنر آن است که در شرایط بغرنج بتوانیم جواب دهیم ،نه اینکه مطلب
را ساده کنیم.
 -۴۶ما اوال بالذات دغدغه حقیقت داریم پس برای این الزم است حرف مقابل
را مطرح کنیم و نشان دهیم که سوال سخت است و بعد جواب واقعی را بگوییم.

 -۵۸دومین عنصر «موقعیت» است .که ممکن است یک موقعیت برای
نوشتن داشته باشیم یا برای پیام مان دنبال موقعیت بگردیم.
 -۵۹عنصر سوم «کالم» است .لحن ،تکه کالم و دستور زبان همه باید
متناسب با طرفین باشد.
 -۶۰الزم نیست ما طرفین گفت وگو را توصیف کنیم ،افراد باید خودشان را
در کالم شان بروز دهند.
 -۶۱هر کلمه در گفت وگو باید موضوعیت داشته باشد .لحن و موسیقی کالم
افراد ،نوع واژه ها ...عالوه بر پیش بردن گفت وگو چیزی در مورد گوینده هم
می گوید.
 -۶۲هنری ترین قالب ،قالب طبیعی است که پیاده کردن گفت وگو بهترین
آن است.
 -۶۳در مشاهده ،غیر از اجزاء ،نسبت ها نیز مورد توجه اند .مث ً
ال در یک اتاق
فاصله اشیاء از هم و جایگاه هر شیء اگر تغییر کند حس و معنای متفاوتی ارائه
می دهند ولو اینکه اجزاء تغییر نکرده باشد.
 -۶۴ارزش ها در حذف چیزها موثرند .پدیده های مادی اگر به عنوان ایده
دیده شوند و روی شان تامل شود روزنه ای به عالم معنا گشوده می شود
«فلینظر االنسان الی طعامه» مث ً
ال با دیدن یک گدا در کوچه :حال و آینده و
گذشته او چه بوده و چه خواهد شد؟
 -۶۵اگر بتوانیم همه پدیده های به ظاهر نامربوط را با هم مرتبط بدانیم ،دیگر
نگاه مان به یک چیز منحصر نمی شود .یعنی با نگاه به یک شیء از چیزهای
دیگر منصرف نمی شویم .کار هنرمند ارتباط میان بی تناسبات است.
 -۶۶اگر شرح صدر در انسان بوجود آید ،از انسان عقده حل می شود .اگر روح
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افقی:
-1ســنگینی -از چهره های ملــی در تاریخ
معاصر ایران
-2رطوبت -نام قومی هند و اروپایی -منفصل
-3دهنه -شفاف -وسیله ای در آشپزخانه
-4چین و چروک صورت -شهری در ترکیه-
از عوارض پوستی -از پیامبران تبلیغی
-5حزب آلمانــی در زمان جنگ جهانی دوم-
صدای گوسفند -یکصد مترمربع
-6مرکز ایران -بسته در زبان انگلیسی
-7دردها -شــهرکی در غرب شیراز -حواری
خائن به مسیح
-8از بازی هــای کودکانــه -ناخوب -عدد
خیطی -از توابع الرستان بزرگ
-9بی همتا -کشوری آفریقایی -پاداش
-10پیش خرید بلیت -حرکت هوا در اتاق را
گویند -تاقچه
-11بادبــزن برقی -اثــری پیرامون جنگ
تحمیلی -لباسی زنانه -مایه حیات
-12غذا -مادر -شکنجه -برای بیان حسرت
می گویند
-13چپ -تخت -کشته شده به دست قاتل
-14از بیماری های خطرناک -نام گرامی مادر
حضرت محمد(ص) -پهلو
-15یکسویه -نام قطعه شعری از «رازهای»
المارتین
عمودی:
-1شکوه -داستان نویس معاصر شیرازی
-2شــکوه -خار و گیاه بیابانی و آتش گیر-
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فارس و در نزدیکی کوار
-4ظاهر ســاختمان -کوچــک تر از
مولکول -پیش -سود غیر شرعی
-5صوم -از پادشــاهان ساســانی-
ضمیر اشاره به دور
-6اشکال و انتقاد -تک خال
-7منبع -بن مضارع از مصدر آوردن-
ضال
-8اکنون -از بین برنده اساس -دریا
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چابک و فعال
-10هنــوز لوس نشــده -از مصالح
ساختمانی قدیمی -از صفات مبهم
-11ماه -زن شاکی -مرکز ایتالیا
-12باال -شش -از مجالس مشورتی-
افراد گوژپشت دارند
-13حبّه -پروانه -ذخیره کننده انرژی
الکتریکی
-14از مشــتقات شــیر -دایره ای
شکل -تکرار یک حرف
-15گهواره -پرنده ای مهاجر -نامی
قدیمی برای دختران

7

آگهی
پنجشنبه  13خرداد 1400
آگهی
بدینوسیله به اطالع آقای مهدی سخاوتی فرزند محمد مجهول المکان
می رســاند به موجب دادنامه شــماره  140012390000575793مورخ
 1400/1/31شــعبه محترم  120دادگاه کیفری 2شیراز خانم آسیه امیری
فرزند جهان بخش درخواســت ثبــت ازدواج از این دفترخانه نموده
است .بدینوسیله به نامبرده اعالم که ظرف مدت پانزده روز پس از
نشر آگهی به این دفترخانه واقع در شیراز خیابان قصرالدشت چهارراه
زرگری دفتر ازدواج  9شــیراز مراجعه واال طبق مقررات نســبت به
خواسته نامبرده اقدام می گردد.
/1727م الف
سردفتر ازدواج شماره  9شیراز
مشکین قلم
استشهاد محلی
اینجانبان امضاءکنندگان زیر گواهی می دهیم دانشنامه دائم گواهینامه
موقت صــادره از آموزش عالی زند به شــماره  97/3124505مورخ
 1396/10/9متعلــق به خانم محیــا حبیب فرد فرزنــد محمد دارای
شناسنامه شــماره  2281915727صادره از شــیراز متولد 1374/4/1
ساکن شهر شیراز خیابان شهید آقائی خیابان حدیث -حدیث  5درب
سفید رنگ مفقود شده است.
-1نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول :محمد حبیبی فرد
شناسه یکتا 140002150680000031 :رمز تصدیق 210134 :به شماره ترتیب:
 4226مورخ 1400/2/28
-2نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر دوم :خلیل حبیبی
-3نام و نام خانوادگی و نشــانی محل سکونت نفر سوم :شهربانو رحیم
پور
محل تأیید یکی از مراجع رســمی :محضر اسناد رسمی /کالنتری محل/
یکی از سازمان های دولتی یا یکی از نهادهای انقالبی
/189م الف
سردفتر اسناد رسمی  282شیراز
احسان رضازاده
آگهی اخطار اجرایی
کالسه پرونده92-42-11 :
مشخصات محکوم له (شاکی) :سعید اکبری فرزند لطف اله شغل آزاد
به نشانی شیراز شهرک گلستان میدان امام علی بلوار کشاورز کوچه 5
پالک  65با کد ملی 0440229979
مشخصات محکوم علیه :میثم غالمی
محکــوم به (محکومیــت) :به موجــب دادنامه شــماره  552مورخ
 92/12/23صادره از شورای حل اختالف شعبه  42که به مرحله قطعیت
رسیده محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان
به انضمام خسارت تأخیر و تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 92/11/29
لغایت زمان اجرای حکم
محکوم علیه به موجــب ماده  19آیین نامه اجرایــی ماده  189قانون
برنامه ســوم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران مکلف است:
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأســ ًا نسبت به اجرای مفاد
حکم اقدام نمایــد در غیر اینصورت حکم جهت اجــرا به اجرای احکام
دادگستری شیراز ارسال خواهد شد.
/1728م الف
شورای حل اختالف شعبه  42حوزه قضایی مجتمع دو شیراز

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  140060311034000666مــورخ  1400/1/30هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمدرضــا داراب زاده
فرزند منصور به شماره شناسنامه  435صادره از خرامه در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مســاحت  119/31مترمربع پالک  14115فرعی از
 2070اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1822فرعی از  2070اصلی
واقع در بخش  4شــیراز اعیانی ملک مــورد تقاضا در یک قطعه زمین
وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه رسمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/13 :
/766م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول1400/3/6 :
نوبت دوم1400/3/13 :
شهرداری سورمق به استناد بودجه مصوب سال جاری
و مصوبه شــماره  1مورخ  1400/2/5شــورای محترم
اسالمی شهر در نظر دارد انجام عملیات خدمات شهری و فعالیت های
قابل واگذاری به صورت مدیریت پیمان از طریق مناقصه عمومی یک
مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای مجوز از اداره کل تعاون،
کار و امور اجتماعی واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس فارس،
آباده ،شهر سورمق ،خیابان معلم ،خیابان آزادگان ،امور مالی شهرداری
سورمق مراجعه نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن
 07144374300آماده پاسخگویی می باشد.
-1مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ  1400/4/1لغایت 1401/3/31
می باشد.
-2مبلغ برآورد اولیه ساالنه  12/600/000/000ریال می باشد.
-3تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ  630/000/000ریال می باشد که
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در مصرف آب و برق
صرفه جویی کنیم
آگهی حصر وراثت
آقای محمد احمدی دارای شناســنامه شــماره  5140026392متولد
 1372به شــرح دادخواست به کالســه  1400ح ش ک از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان عصمت احمدی کمال آبادی به شــماره شناسنامه  19در
تاریخ  1395/10/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2هاشم احمدی کمال آبادی به شماره شناسنامه  3صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
 -3حامد احمدی کمال آبادی به شــماره شناسنامه  358صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفیه
 -4مینا احمدی کمال آبادی به شماره شناسنامه  37صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
 -5طلعت جوکار کمال آبادی به شماره شناسنامه  8صادره از حوزه
سروستان مادر متوفیه والغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1735م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی
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  140060311034000995مورخ  1400/2/13هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افتاب ارمی فرزند
محمدیار به شــماره شناسنامه  2صادره از مرودشت در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  105/25مترمربع پالک  12720فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083از اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای بهزاد دهقانی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/13 :
/767م 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  140060311034000971مــورخ  1400/2/11هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید غالمی ابســردی
فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه  457صادره از شــیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  153مترمربع پالک  2267فرعی
از  2148اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  149فرعی از  2148اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی آقای کرامت اله
صادقی 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 اول1400/2/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/13 :
/768م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
می بایست سپرده به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد.
-4برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند ،سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
-6آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در
روزنامه عصرمردم به مدت ده روز کاری می باشد.
-7تاریخ بازگشایی پاکتها ،حداکثر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تسلیم
پیشنهادها می باشد.
-8به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ،دارای قلم خوردگی و بعد از تاریخ
اعالم تحویل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9هزینه درج آگهــی در روزنامه عصرمردم به عهده برنده مناقصه
می باشد.
-10شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
شناسه آگهی1141447 :
/1915م الف
محمدحسن نعمت اللهی
شهردار سورمق

آگهی مناقصه عمومی 1400-01
نوبت دوم1400/3/13 :
نوبت اول1400/3/6 :
شهرداری بهمن به استناد بودجه مصوب سال جاری و مصوبه شورای اسالمی شهر ،در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری
و فعالیت های قابل واگذاری به صورت مدیریت پیمان ،از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدالشرایط و دارای
مجوز اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس:
شهرستان آباده ،شهر بهمن ،خیابان شهید بهشتی ،امور مالی مراجعه نمایید.

ردﻳﻒ
1

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت

واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري

ﻣﺪت

ﻳﻚ ﺳﺎل

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ

14/940/000/000

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

747/000/000

-1ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی
-2برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-4شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-5به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ،دارای قلم خوردگی و بعد از تاریخ اعالم تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ده روز کاری می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-8در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  44382020و  071-44383300تماس حاصل فرمائید.
/1921م الف
شناسه آگهی1141445 :
شهردار بهمن  -محمدهادی رحیمی

سال بیست و ششم شماره 7209

آگهی تغییرات شرکت کیمیاگران هنر طبیعت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  54267و شناسه ملی 14009689136
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/12/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شــدند :خانم زهرا هنرپیشه فرد به شماره ملی  2281605043عضو اصلیهیئت مدیره و خانم کیمیا جاودانی به شماره ملی  2281792900عضو اصلی هیئت مدیره ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم
فاطمه هنرپیشه فرد به شماره ملی  2282258797عضو اصلی هیئت مدیره همگی به مدت نامحدود می باشند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاءزهرا هنرپیشه فرد یا کیمیا جاودانی هر یک مستقال ،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی()1144678
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت فدک سیر پارسه شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  28420و شناسه ملی 10530405472
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1400/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای محمد محمدی کدملی
 2291978470و آقای حمید محمدی کدملی  2297783469و
خانــم پروین دعائی کدملی  0036818046برای مدت  2ســال
انتخاب گردیدند.
 - 2آقــای علی اکبر نژاد اســاملو کدملــی  2300415038به
ســمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل یوســف خواه کدملی
 2291295535به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب شدند.
 - 3روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی()1144679
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای ذاکر حســین فخرپور با تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140002155281000025مورخ  1400/3/3دفترخانه  176شیراز و اقرارنامه
شــماره  23265مورخ  1400/3/6دفترخانه مذکور مدعی اســت که
تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  8/2922واقع در بخش  3شیراز
که ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  236/25مترمربع ذیل دفتر
 624صفحه  59و شماره ثبت  106777به نام ذاکر حسین فخرپور ثبت
و سند مالکیت شــماره چاپی -177205الف 85صادر شده سپس طی
سند قطعی شــماره  320763مورخ  90/10/13دفتر  39شیراز از طرف
عیسی زارعت پیشه به ذاکر حسین فخرپور که به علت جابجایی مفقود
گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است
مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آییــن نامه قانون ثبت آگهی
میشــود 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 تسلیم نماید
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم 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.
/1730م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
چاپ اول1400/3/13 :
چاپ دوم1400/3/23 :
شــهرداری کوپن در نظر دارد به استناد مصوبه
جلســه شــماره  1مورخ  1400/1/9شورای اسالمی
شــهر کوپن و آئین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها ،امور ذیل را از
طریق مناقصه به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ ،نگهداری و توسعه فضایسبز
نظافت معابر شــهر و عملیات جمع آوری و حمــل زباله به صورتحجمی
لذا از کلیه شــرکت های دارای صالحیــت از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی دعوت می شــود ظرف مدت  10روز از انتشــار نوبت اول
آگهــی با توجه به موارد ذیل ،جهت دریافت اســناد مناقصه تا تاریخ
 1400/3/22و به مدت  10روز از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت
اسناد مناقصه تا تاریخ  1400/4/1به شهرداری کوپن مراجعه نمایند.
شرایط:
-1مبلغ برآورد اولیه جهت واگذاری امور خدمات شــهری و ...به طور
سالیانه به مبلغ  7/560/000/000ریال می باشد.
-2مدت قرارداد یک سال می باشد.
-3میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان  5درصد مبلغ برآورد
اولیه ( 378/000/000ریال) خواهد بود که شرکت کننده می بایست به
حساب سپرده شهرداری کوپن به شــماره  3100005450002نزد بانک
ملی شــعبه مصیری واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه
دیگر مدارک تسلیم نمایند.
-4متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد شــرکت در مناقصه و
کسب اطالعات بیشــتر به دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا به شماره
تلفن  0714266-4300تماس حاصل نمایند.
-5بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام باشد
و کلیه پاکت های الک و مهر شــده را تا آخر وقت اداری  1400/4/2به
انضمام مدارک که به تأیید (امضاء و مهر) شرکت متقاضی رسیده و
به دبیرخانه تحویل و تسلیم نمایند.
-6ســپرده نفرات اول ،دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-7به پیشنهادات مبهم ،مشــروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از
موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
-9هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-10تاریخ بازگشایی پاکت ها 1400/4/3 ،می باشد.
-11ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه درج شده
است.
/2004م الف
شناسه آگهی1144681 :
سیروس رضائی
شهردار کوپن

آگهی مزایده فروش امالک
نوبت دوم1400/3/20 :
نوبت اول1400/3/13 :
شهرداری فســا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر به شماره /99/744ص مورخ  1399/12/9نسبت به
فروش نقدی دو قطعه زمین با کاربری مســکونی -تجاری به شرح ذیل اقدام نماید .از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت
به عمل می آید با توجه به اطالعات ذیل در مزایده شــرکت نمایند متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره
تلفن  09177311070و  09173326537تماس حاصل نمایند.
ردﻳﻒ

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

1

 10573و

2

 10574و

ﺷﻤﺎره

ﻣﺴﺎﺣﺖ

-

329/97

ﻗﻄﻌﻪ

2867/10700
2867/10699

-

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

310/12

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ

50/000/000

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ

50/000/000

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

824/925/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

775/300/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
جلسه کمیسیون مزایده مورخ  1400/3/30ساعت  15در محل شهرداری برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع است.برنده مزایده مکلف است ظرف مدت  7روز پس از اعالم کتبی شهرداری وجه آن را به حساب درآمد شهرداری فسا واریز نماید.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا همه آنها مختار است.در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده ،سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.متقاضیان بایســتی سپرده خود را در پاکت «الف» و اســناد خود را در پاکت «ب» و قیمت پیشــنهادی خود را در پاکت «ج» جداگانه تسلیمشهرداری نمایند.
ســپرده شــرکت در مزایده متقاضیان ،بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا سه ماهه در حق شــهرداری فسا و به حساب شماره 0209012278004به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و جی میل متقاضیان الزامی است و ابالغ به برنده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد.مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده را نقدا به حساب شهرداری واریز نمایند./1957م الف
شناسه آگهی1142925 :
حسن برات
شهردار فسا
آگهی مزایده فروش زمین
نوبت دوم1400/3/13 :
نوبت اول1400/3/6 :
شــهرداری دهرم د ر نظر دارد به اســتناد مجوز فروش شماره  92مورخ  99/12/28شــورای محترم اسالمی شهر دهرم تعداد یک
قطعه زمین با کاربری تجاری و تعداد ســه قطعه زمین با کاربری مســکونی تحت مالکیت خود از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
شرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به مبلغ های ذیل به حساب شماره 0107266549001
نزد بانک ملی شــعبه فراشبند در پاکت سربسته و مهر شده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مالی شهرداری دهرم تحویل
نمایند.
-1شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
-2کلیه هزینه های کارشناسی ،آگهی ،نقل و انتقال ،سند و ...که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-3به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا بعد مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-4برنده در مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی نسبت به پرداخت هزینه زمین اقدام نماید ،در غیر این صورت سپرده
متقاضی به نفع شهرداری ضبط می گردد.
-5سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-6متقاضیان می توانند جهت اطالع و بازدید از محل و موقعیت امالک مورد مزایده در ساعات اداری به شهرداری مراجعه نمایند.
-7بازگشایی پاکت ها یک هفته پس از اتمام موعد مزایده خواهد بود.
-8شــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شــهرداری موضوع ماده ده تأمین منابع مالی طبق آئین نامه معامالت
می باشد.
-9سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.
-10متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ  1400/3/22در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ )رﻳﺎل(

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

17/600/000

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

2

ﻗﻄﻌﻪ 91

360/9

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

1/950/000

703/755/000

35/187/750

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

3

ﻗﻄﻌﻪ 184

198

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

1/950/000

386/100/000

19/305/000

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

4

ﻗﻄﻌﻪ 192

196/62

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

1/800/000

353/916/000

17/695/800

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

1

ﻗﻄﻌﻪ 58

شناسه آگهی1141425 :

32

ﺗﺠﺎري

11/000/000

/1918م الف

352/000/000

آدرس

روﺑﺮوي ﭘﺎﺳﮕﺎه

روﺑﺮوي ﭘﺎﺳﮕﺎه

روﺑﺮوي ﭘﺎﺳﮕﺎه

روﺑﺮوي ﭘﺎﺳﮕﺎه

خلیل ثابت  -شهردار دهرم

گردشگری
پنجشنبه  13خرداد 1400

آسیابها یا آسبادهای نشتیفان از جاذبههای زیبای روستای نشتیفان هستند.
نشتیفان در جنوب شرقی خواف قرار دارد و از جاهای دیدنی استان خراسان
رضوی محسوب میشود .این شهر به خاطر وجود آسیابهای بادی قدیمیاش
مشهور است .نام شهر از دو جزی نش به معنی نیش و تیفان به معنی توفان
تشکیل شده است .وزش بادهای موسمی منطقه سیستان که همه ساله بهمدت
حدود  ۱۲۰روز ادامه دارد ،موقعیت خاصی را برای ابداع آسیابهای بادی
منحصربهفرد در این شهر به وجود آورده است .مردم محلی آسیاب بادی را
«آس باد» مینامند .پیشینه ساخت آسیابهای بادی در ایران به قبل از ورود
اسالم میرسد؛ اما سابقه ساخت آسیابهای بادی نشتیفان به عصر حاکمیت
صفویه برمیگردد.
 .۱آسیابهای بادی همان طور که نام آنها پیدا است ،با حرکت باد کار
میکنند و سابقه آنها به ایران باستان میرسد.
 .۲قدیمیترین و مهمترین منبع مستند در زمینه سابقه آسیابهای بادی در
ایران تاریخ ابن خلدون است .این منبع تاریخی سابقه آسیابهای بادی در
ایران را به پیش از اسالم میرساند.
 .۳آسیابهای بادی نشتیفان در استان خراسان رضوی و شهرستان خواف ،در
دوره صفویه ساخته شده و از آن زمان برجای ماندهاند.
 .۴آسیابهای بادی نشتیفان شاهکار مهندسی ایرانی را نشان میدهند.
 .۵ساختار آسیابهای بادی نشتیفان معماری خاصی دارد و به آسیابهای
بادی دیگر که بهصورت چرخشی کار میکنند ،شباهت ندارند.
 .۶در شهر نشتیفان در حال حاضر بقایای  ۴۰آسیاب بادی وجود دارد که
منظرهای بیبدیل را خلق کردهاند.
 .۷مهمترین آسیابهای بادی نشتیفان مرمت و بازسازی شده و قابلیت
استفاده را دارند.
 .۸برخی از آسیابهای بادهای نشتیفان در حال حاضر فعال هستند و برای
آسیاب کردن از آنها استفاده میشود.
 .۹آسیابهای بادی این منطقه را آسباد نیز میگویند.
 .۱۰اصلیترین منبع انرژی آسبادهای نشتیفان ،باد  ۱۲۰روزه سیستان است
که نه فقط در همان  ۱۲۰روز ،بلکه در تمام مدت سال اثرات آن وجود دارد.
ناگفته نماند که بادهای دیگری مانند باد نیشابور نیز محرک این آسیابها
هستند.
 .۱۱وزش بادهای  ۱۲۰روزه سیستان در دوره گرم سال از اردیبهشت تا پاییز
است و منشا این بادها که به بادکوه معروف هستند ،ارتفاعات پربرف کوه بابا
در هندوکش هستند.
 .۱۲بنای آسبادها از سادهترین مصالح موجود ،یعنی از خشت ،گل و چوب
ساخته شده و ساختمان آن از دو طبقه اصلی تشکیل شده است.
 .۱۳طبقه همکف آسباد سالن اصلی آن است که محل قرار گرفتن سنگ
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حقایق آسیاب بادی نشتیفان
شاهکار مهندسی عصر صفویه

بزرگ و مدر آسیاب است و کار اصلی آسیاب غالت در آنجا انجام میشود .این
طبقه را برخالف جهت حرکت باد ساختهاند تا هنگام وزش باد ،مشکلی برای
ادامه فعالیت نداشته باشد .از این طبقه بهعنوان انبار غالت استفاده میشود.
 .۱۴پرههای آسیاب از چوب ساخته شدهاند ،در قسمت فوقانی قرار دارند و
سبک هستند تا بهراحتی حرکت کرده و بتواند سنگ بزرگ طبقه زیرین را به
حرکت درآورد.
 .۱۵در آسباد خوانشرف نهبندان برای پرهها از شاخههای نخل استفاده شده
است .نکته جالب در معماری آسباد ،قرار گرفتن درب ورودی آسباد ،پشت به
باد است.

آشنایی با امامزاده عباس ساری

بیتوته :امام زاده عباس ساری در استان مازندران بین شهرستان ساری و
بهشهر واقع شده است .زیارتگاه امام زاده عباس یکی از نمادهای معماری قرن
نهم هجری است .بدنه اصلی بنا هشت ضلعی و آجری است .امامزاده عباس
ساری یکی از اماکن مذهبی و جاذبه های گردشگی ساری است و از لحاظ
معماری یکی از بناهای معروف مازندران است.
امام زاده عباس در جاده ساری به بهشهر ،بلوار امام رضا بعد از پل تجن،
محله آزاد گله و خیابان امامزاده عباس قرار گرفته است.
موقعیت جغرافیایی و ساختمان امامزاده عباس
این شاهکار معماری قرن نهم در موقعیت جغرافیایی  36درجه و 30دقیقه
عرض جغرافیایی و  52درجه و  258دقیقه طول جغرافیایی و در ارتفاع  18متری
از سطح دریا واقع شده است .ارتفاع این بنا  30متر میباشد.
بدنه اصلی بقعه امام زاده هشت ضلعی است که باالی اضالع آن
قرنیس های سینه کفتری و باالی آن کمربندی هشت ضلعی است که در
باالی آن گنبد هرمی شکل هشت ضلعی قرار گرفته است .روی نوک گنبد
یک قندیل طالکاری شده قرار گرفته است.
در ورودی امامزاده ،چوبی و نفیس است که باالی آن پنجره مشبک دارد
و باالی این پنجره کتیبه ای وجود دارد با این مضمون“ :ظهور و بروز قبر
امامزاده معصوم عباس ابن موسی الکاظم در پنج شنبه اول ماه رمضان ،سنه
سبع عشرین و ثمان مائه و اجازه فرمودند سید امیر بن سید شرف الدین حسینی
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در شب مذکور به ظهور وجود عام“.
ضریح و تزئینات داخلی امامزاده عباس
از قدیم یک ضریح مشبک چوبی داخل امامزاده قرار داشته است که اکنون
در انبار موزه اداره اوقاف نگهداری می شود.
ضریح مشبک فلزی توسط مردم و هیات امنا وقت در سال  1352نصب
شده است که جلوه زیبایی به بقعه داده است .در قسمت باالیی ضریح که با
آب طال و نقره آبکاری شده است ابیاتی زیبا با خط نستعلیق فضایلی و در گوشه
شمال غربی ضریح آیات قرآن ،حکاکی و تزئین شده است.
سفارش ساخت این ضریح به استتاد حسن پرورش در اصفهان سپرده شد
و کارهای قلم زنی روی ضریح کار استاد سید علی خسروانی و نجاری اخوان
خالق زادگان است .نقاشی های داخل ضریح کار صفر علی امامی است.
داخل ضریح فلزی یک صندوق نفیس به ابعاد  150 * 250و بلندی
 120سانتی متر قرار دارد که آیاتی از قرآن روی حاشیه ن نوشته شده است.
شجره نامه امامزاده عباس با عباراتی روی بدنه شمالی صندوق حک شده است.
تاریخچه امامزاده عباس ساری
با توجه به متون به جا مانده ظاهرا در روز پنج شنبه اول ماه رمضان سال
 827هجری قمری زمان حکومت سید امیر ابن شرف الدین حسینی ،قبر این
بزرگوار مکشوف شده و بقعه ای روی آن بنا نمودند.
شجره نامه امامزاده عباس با سه واسطه به امام موسی کاظم (ع) می رسد.

 .۱۶آسیابهای بادی نشتیفان برخالف آسیابهای بادی که معمول است،
پرههای دایرهای ندارند و چرخش آنها بهصورت دایرهای حول مرکز خود
نیست.
 .۱۷آسیابهای بادی نشتیفان بهشکل ایستاده ابداع و ساخته شده و پرههای
آن بهصورت عمودی حول محوری استوانهای شکل و چوبی با ساختاری ساده
به طبقه زیرین و روی سنگهای آسیاب متصل میشود.
 .۱۸در حفرهای که زیر سنگها وجود دارد ،دستگاهی است خیلی قدیمی و
ابتدایی که بر اساس کار اهرم میتواند بهجای ترمز ،سنگها را به هنگام لزوم
از حرکت بازدارد.
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 .۱۹در آسبادها ابزاری به نام «تخت وحشت» وجود دارد که از پایین و از داخل
آسیاب حرکت سنگها را کند میکند ،پس از آن بالفاصله چرخ و پر را در باال با
اهرم دیگری به نام «نیباد» کامال مهار کرده و کار تعطیل میشود.
 .۲۰محور و چرخ پر در حفرهای به نام «کلوسی» با «خرپل» ارتباط مییابد
و میلهای خراطی شده با نام «قلندرک» حرکت محور را در داخل کلوسی
تسهیل میکند.
 .۲۱بینظمی باد ،خللی در کار آسیاب بهوجود نمیآورد و کار بهآرامی پیش
میرود.
 .۲۲در آسبادهای نشتیفان یک جوال گندم  ۳۰تا  ۴۰منی (کیسه گندم
۱۵۰کیلویی) در پرخو (مخزن گندم) ریخته میشود و تا آرد شدن گندم نیازی
نیست آسیابان ،آسیاب بادی را کنترل کند .اگر باد بوزد آسیاب کارش را انجام
میدهد.
 .۲۳کار آسبادهای نشتیفان را تنها نبودن و نوزیدن باد میتواند مختل کند.
برعکس آن ،هرچه باد بیشتر و تندتر بوزد حرکت آسبادها نیز سریعتر انجام
میشود.
 .۲۴جالب است بدانید که سیستم طراحی آسبادها در عین سادگی ،کارایی
فوقالعادهای داشته و نیروهای طبیعی را بدون صرف هزینه به کار میگرفته
است .این آسبادهای طبیعی هیچگونه آلودگی برای طبیعت ایجاد نمیکرده و
هیچ آسیبی به چرخه طبیعت وارد نمیکردند.
 .۲۵وجود آسبادها نقش اساسی در زندگی و معیشت مردم نشتیفان برجای
گذاشته است.
 .۲۶در روزگارانی که هیچ نیروی خاصی برای رفع نیازهای بشر وجود نداشت،
مهار باد و استفاده از آن جهت آرد نمودن گندم سبب افزایش کارایی نشتیفان
و اقتصاد آن شده بود.
 .۲۷در نشتیفان در فصول کم باد از رودخانههای جنوب نشتیفان که در این
زمان از جریان آب برخوردار بودند ،جهت به کارگیری آسیابهای آبی استفاده
میشد .بقایای آسیابهای آبی در نشتیفان قابل رویت است.
 .۲۸امروزه آسیابهای نشتیفان مرمت شده و از آنها استفاده میشود ،این
آسیابها امروزه در حال فعالیت هستند.
 .۲۹متاسفانه تا به امروز تالش جدی برای معرفی آسبادهای نشتیفان صورت
نگرفته است .در حال حاضر مسئوالن میراث فرهنگی تالش میکنند تا از
طریق رسانههای موجود ،این آسیابها را به جهانیان بشناسانند.
ت آسبادهای موجود در نشتیفان و دیگر آثار تاریخی،
 .۳۰استفاده از ظرفی 
برای گسترش گردشگری در این منطقه ،میتواند موجب رونق اقتصادی در
منطقه شود.
 .۳۱در حال حاضر آسبادهای نشتیفان بهعنوان یک اثر تاریخی شگرف در
حال فعالیت است و بهعنوان یکی از جاذبههای توریستی قابل بازدید است.
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شناسایی  ۱۱۶۲۰مبتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۶۱تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم روابط عمومی   وزارت بهداشــت،
در طی  24ســاعت در کشــور  ۱۶۱تن به دلیل
بیمــاری کرونا جان خود را از دســت دادند و در
این بازه زمانی  ۱۵۲۷بیمار نیز در بیمارســتانها
بستری شدند.
به گزارش ایسنا ،مرکز روابط عمومی   و اطالع
رســانی وزارت بهداشــت ،تاکنون سه میلیون و

 ۹۱۲هــزار و  ۸۷۹نفر ُدز اول واکســن کرونا و
 ۵۳۰هــزار و  ۱۱۷نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده
اند و مجموع واکسن   های تزریق شده در کشور
به  ۴میلیون و  ۴۴۲هزار و ُ ۹۹۶دز رسید.
از روز سه شــنبه تا دیروز  ۱۲خرداد  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار
و  ۶۲۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور

شناســایی که هزار و  ۵۲۷نفر از آنها بســتری
شدند.
مجمــوع بیماران کووید ۱۹در کشــور به دو
میلیون و  ۹۳۵هزار و  ۴۴۳نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۶۱ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختگان این بیماری بــه  ۸۰هزار و ۴۸۸
نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون دو میلیون و  ۴۹۴هزار و
 ۱۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
چهــار هــزار و  ۵نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش هــای مراقبت هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۲۰میلیــون و  ۱۸۳هــزار و ۵۱۰
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام
شده است.
در حال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۱۴ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۱ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

کشف  ۳۹۰کیلو حشیش در فارس

ایسنا :پلیس اســتان فارس از کشف بیش از
 ۳۹۰کیلوگرم حشــیش و دستگری  ۵قاچاقچی
طی سه عملیات جداگانه در این استان خبر داد.
فرمانده انتظامی   استان فارس گفت :سه شنبه
شــب ماموران پلیــس مبــارزه بــا موادمخدر
ایــن اســتان ،موفق به کشــف یــک محموله
 ۱۸۸کیلوگرمی   حشیش و دستگیری قاچاقچیان
و مرتبطین این محموله شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از پلیس فارس ،سردار
رهامبخش حبیبی گفت :ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر اســتان فارس با انجام اقدامات فنی
و تخصصی مطلع شــدند تعدادی قاچاقچی قصد
انتقال مقادیری موادمخدر به شیراز را دارند.
حبیبی گفــت :ماموران مبارزه بــا موادمخدر
پلیس فارس ضمن هماهنگی با مقام قضایی ،در
محور سروستان به شــیراز تور ایست و بازرسی
ایجاد و سه دســتگاه خودروی سواری متعلق به
قاچاقچیان را شناسایی کردند.
وی با بیان اینکــه قاچاقچیان بدون توجه به
دستور ایســت پلیس ،اقدام به فرار کردند ،گفت:

ماموران که آمادگی الزم را داشتند پس از مسافتی
تعقیب و گریز ،سواری پژو  ۴۰۵را متوقف و از آن
 ۱۸۸کیلوگرم حشیش کشف کردند.
حبیبی یادآور شد ۲ :خودروی پژو  ۴۰۵و پراید
نیز کــه عهده دار اســکورت محموله موادمخدر
بودند ،توقیف و سه سرنشین آنها بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی   استان فارس خاطرنشان کرد
که در این رابطه  ۴متهم بازداشت و تحویل مقام
قضایی شدند.
کشف  ۱۸۴کیلوگرم حشیش در کوار
جانشــین فرماندهی انتظامی   اســتان فارس
گفت :ماموران پلیس آگاهی شهرستان کوار حین
نظارت بر وسایل نقلیه در ورودی این شهرستان،
به یک دستگاه سواری پژو مظنون شده و دستور
ایست صادر کردند.
ســردار یوســف ملکزاده با اشــاره به اینکه
راننده خودروی یاد شده ،تالش کرد که از دست
ماموران پلیس فــرار کند ،گفت :ماموران پس از
مسافتی تعقیب و گریز ،خودرو را متوقف و راننده
را دستگیر و مقدار  ۱۸۴کیلو و  ۳۰۰گرم حشیش

از این خودرو کشف کنند.
کشف حشیش در ممسنی
فرمانده انتظامی   شهرستان ممسنی نیز اعالم
کــرد که مامــوران کالنتــری  ۱۱نورآباد ،حین
گشــت زنی به یک خودروی پژوی  ۴۰۵که در
حاشیه خیابان متوقف شده بود ،مشکوک شدند.
ســرهنگ محمد نیکبخت ادامه داد :ماموران
بعد از هماهنگی با مقام قضایی ،از خودرو بازرسی
و مقدار  ۱۹کیلوگرم حشیش کشف کردند.
این مقام انتظامی   خاطرنشــان کرد که تالش
و تحقیقات پلیس برای شناســایی و دستگیری
قاچاقچــی محموله موادمخدر کشــف شــده،
ادامه دارد.

ضارب معاون امامزاده صالح(ع) تجریش دستگیر شد
ایرنــا :پلیس تهران بزرگ اعــام کرد :ضارب
مرحوم "ســعید طاهری" معاون عمرانی امامزاده
صالــح (ع) تجریــش ،عصر روز سهشــنبه و تنها
سه روز پس از وقوع سوقصد ،دستگیر شد.
به گزارش ایرنا ،صبح یکشنبه  ۹خرداد ماموران
کالنتــری  ۱۰۱تجریش در جریــان تیراندازی در
یکی از خیابان های شمال پایتخت قرار گرفتند که
با اعالم این خبر یک تیم از پلیس راهی محل شده
و با بدن نیمه جان مردی مواجه میشوند.
ایــن مرد که از ناحیه شــکم با شــلیک گلوله
زخمی شــده بود به بیمارســتان شهدای تجریش

منتقل شد اما دقایقی بعد فوت کرد.
قتل این مرد به بازپرس کشــیک قتل پایتخت
اطالع داده شــد و پس از آن کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی و تیم تشــخیص هویت راهی محل
وقوع سوقصد شدند.
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد مقتول
"ســعید طاهری" ،یکی از کارمندان حرم آســتان
امامزاده صالح (ع) است که از سوی فردی ناشناس
با اصابت گلوله به شــکمش به قتل رسیده است.
در بررسی میدانی سه پوکه به دست آمد که  ۲تیر
به او اصابت کرده است.

بــا بازبینــی دوربینهای اطــراف محل حادثه
مشــخص شــد مردی با لباس مبدل در حالی که
عصای نابینایان را به دســت داشت در مقابل خانه
مقتول به کمین ایســتاده بود .بــه محض خروج
مقتول او با اســلحه کلت کمری اقدام به تیراندازی
کرده و سوار بر خودرویی متواری میشود.
تحقیقات برای دســتگیری متهم متواری ادامه
داشــت تا اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخت موفق شــدند  ۱۱خرداد ضارب را دستگیر
کنند؛ متهــم در تحقیقات پلیســی انگیزه خود را
اختالفات شخصی عنوان کرد.

کالهبرداری با نماد اعتماد جعلی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
تهران بزرگ از شناســایی و دستگیری فردی
که برای جلب اعتماد کاربران فضای مجازی،
نماد اعتماد را جعل کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ داود معظمی
گــودرزی در این بــاره اظهار کــرد :تعدادی
از شــهروندان بــه پلیــس فتــای تهــران
بــزرگ مراجعــه و اظهار کردند کــه از آنها
کالهبرداری شــده اســت .آنها اعالم کردند
کــه در فضای مجازی قصــد خرید تجهیزات
دیجیتالــی را داشــتند کــه بــا یک ســایت
فــروش آنالین مواجه می شــوند .آنها از این

سایت که "نماد اعتماد الکترونیک" نیز داشته
خرید انجام دادند اما پس از واریز وجه کاالیی
دریافــت نکردند و متوجه شــده اند که در دام
کالهبرداران قرار گرفته اند.
وی با اشــاره به تجمیع پرونده های مشابه،
گفت :کارشناسان در بررسی های اولیه متوجه
شدند که نماد اعتماد بارگذاری شده در سایت
فروشــگاه ،جعلی اســت و متهــم برای جلب
اعتماد کاربران فضــای مجازی از نماد اعتماد
جعلی استفاده کرده است.
رئیــس پلیس فتــای تهران اظهــار کرد:
هویــت واقعــی و مخفیگاه متهــم در یکی

از مناطق شــرقی تهــران بزرگ شناســایی
و متهــم پــس از انجــام هماهنگــی های
قضایــی در مخفیگاهــش دســتگیر شــد.
وی ادامــه داد :متهم در پلیس فتا به  6فقره
کالهبــرداری بــه همین شــیوه اقــرار کرد.
کارشناســان ارزش ریالی مبالغ کالهبرداری
شده را یک میلیارد ریال اعالم کردند.
وی گفت :مشخصات فروشگاه های معتبر
در سایت  Enamad.irقابل مشاهده است
و کاربــران فضای مجازی بایــد قبل از واریز
وجه در ابتدا به نشانی اعالمی مراجعه و اعتبار
سایت و یا فروشگاه را بررسی کنند.

بین الملل

انفجار مین در مسیر اتوبوس مسافربری
در افغانستان

بس حامل افراد ملکی در والیت پروان
پلیس پروان اعالم کرد یک موتر ِ

هدف انفجار مین قرار گرفته است.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری
اســپوتنیک ،عبدالواسع رحیمی ،مسئول امنیت پلیس والیت پروان با تایید
خبر انفجار مین در مسیر اتوبوس به رسانهها گفت که این حادثه تلفاتی را
در پی نداشته است.
در همین حال ،قاسم سنگین ،رئیس بیمارستان تخصصی پروان میگوید
که از این رویداد یک زخمی   به بیمارستان منتقل شده است.
منابع محلی گزارش میدهند که یک موتر بس ِ نوع کاســتر حامل افراد
ملکی که از دره غوربند به ســوی کابل در حرکت بود ،ساعت  ۶:۳۰بامداد
روز سهشنبه ،یازدهم جوزا ،در منطقه روی آب ولسوالی سالنگ و در مسیر
شاهراه غوربندها هدف انفجار یک مین مغناطیسی قرار گرفته است.
در چند روز گذشــته این ســومین حمله به موتر افراد ملکی و کارمندان
دولتی است که در والیت پروان رخ میدهد.

احتمال وقوع فاجعه زیست محیطی با غرق شدن
کشتی باری در آب   های سریالنکا

غرق شدن یک کشتی باری در آبهای سریالنکا نگرانی   هایی را در مورد

محیطی دریایی به همراه داشته است.
وقوع فاجعه زیست
ِ
به گزارش ایسنا ،یک کشــتی باری حامل چندین تن مواد شیمیایی در
حال غرق شــدن در آبهای سریالنکاســت که یکی از جدیدترین حوادث
دریایی در این کشور است.
این کشتی سنگاپوری حامل  ۱۴۸۶کانتینر از جمله  ۲۵تن نیتریک اسید
و دیگر مواد شیمیایی بوده است که در  ۲۰ماه مه پس از آنکه آتش گرفت
در ســواحل غرب ســریالنکا لنگر انداخت .از آن زمان مقامات در تالش
برای مهار آتش بوده اند چرا که مواد قابل اشــتعال موجود در آن شــدت
آتش سوزی را تشدید کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،به گفته کارشناسان ،هزاران
گلوله پالستیکی ساحل این کشــور و مناطق ماهیگیری آن را فراگرفته و
یکی از بزرگترین بحران   های زیست محیطی در دهه   های گذشته را ایجاد
کرده است.
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شماره 7209

فارس

مسمومیت با نوشیدنی  ۱۲نفر را راهی
مراکز درمانی فارس کرد

ایرنا :رئیس مرکز حوادث و فوریت   های پزشــکی اســتان فارس گفت:
 ۱۲نفر به دلیل مصرف نوشیدنی فاسد مسموم و راهی بیمارستان شدند.
محمد جواد مرادیان شــامگاه سهشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت:
ســاعت  ۱۴و  ۴۴دقیقه ظهر سهشنبه با اعالم تماس با مرکز فوریت   های
پزشــکی  ۱۱۵اســتان فارس مبنی بر مســمومیت برخی افراد ،امدادگران
اورژانس به محل حادثه واقع در یکی از باغهای اطراف شیراز اعزام شدند.
او با بیان اینکه  ۱۲نفر به دلیل مصرف نوشــیدنی فاسد دچار مسمومیت
شــدند ،افزود ۶ :نفر از افراد مســموم به بیمارســتان نمــازی ،یک نفر به
بیمارســتان کوار و  ۵نفر دیگر به بیمارســتان شهید فقیهی منتقل و تحت
مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.
مرادیان با بیان اینکه در بین مســموم شدگان مورد فوتی گزارش نشده
است ،ادامه داد :برای امدادرسانی به این افراد مسموم  ۵دستگاه آمبوالنس
و اتوبوس آمبوالنس اورژانس به محل اعزام شد.
رئیس اورژانس اســتان فارس تصریح کرد :علت مســمومیت مشخص
نیســت و به منظور بررسی دقیق تر نوشــیدنی مورد مصرف مورد آزمایش
قرار گرفت.

کشف موتورسیکلت میلیاردی قاچاق در فیروزآباد

فرمانده انتظامي فیروزآباد از توقيف یک دســتگاه موتورسيكلت قاچاق
به ارزش  5میلیارد و  500ميليون ريال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکاردر گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راســتای اجرای طرح برخورد با قاچاق ،ماموران پلیس آگاهی اين
فرماندهی موفق شــدند یک دستگاه موتورســيكلت قاچاق که در یکی از
محورهای مواصالتی این شهرستان در حال تردد بود را توقیف کنند.
وي با اشــاره به اينكه راكب دســتگير و تحويل مراجع قضایي شــد،
تصريح كرد :كارشناسان ارزش موتورسيكلت قاچاق مكشوفه را  5میلیارد و
 500ميليون ريال برآورد كردند.

کشف  24تن رب گوجه فرنگی غیر بهداشتی
در آباده

فرمانده انتظامی   آباده از کشف  24تن رب گوجه فرنگی غیر بهداشتی و
فاقد هرگونه مجوز به ارزش  3میلیارد و  600میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــريح اين خبر بيان كرد :در اجرای طرحهای مبارزه با كاالي
قاچاق ،ماموران انتظامی   شهرستان آباده هنگام نظارت بر محور مواصالتی
شــيراز -اصفهان به یک دســتگاه کاميون يخچال دار حامل بار مشكوك
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي اظهار داشت :در بازرســی از اين کامیون  24تن رب گوجه فرنگی
غیربهداشتی و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف و راننده نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامی   آباده با بیان اینکه برابر نظركارشناســان ارزش محموله
غيربهداشتي كشف شــده  3میلیارد و  600میلیون ریال برآورد شده است،
تصريح کرد :راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

قاچاقچی دام در آباده  ۱۳میلیارد ریال جریمه شد

ایرنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان فــارس اعالم کرد :فردی که
اقدام به قاچاق گوسفند در شهرستان آباده میکرد براساس حکم دادگاه به
پرداخت  ۱۳میلیاردریال و ضبط دامها محکوم شد.
برپایــه مطلب دریافتــی از روابط عمومــی   اداره کل تعزیرات حکومتی
فارس ،غالمرضا ســاالری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار
داشــت :این موضوع مربوط به قاچاق  ۶۵۷راس گوسفند است که به قصد
قاچاق به خارج از کشــور در یک دامداری واقع در حومه شهرســتان آباده
نگهداری می   شدند.
وی به بازداشت یک نفر در این رابطه اشاره کرد و افزود :با تشکیل پرونده
ای در شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آباده ،تحقیقاتی پیرامون
موضوع انجام شد و نهایتا مشخص شد که متهم پرونده غیربومی   است و با
اجاره دامداری   های غیرفعال در منطقه ،با همکاری یک شــبکه قاچاق دام،
اقدام به خریداری و خروج غیرقانونی دام از کشور می   کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس با اشاره به محرز شدن تخلف
متهم اضافه کرد :شــعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط دام   های مکشوفه و
جریمه  ۱۳میلیارد ریالی وی صادر کرد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در جهرم

فرمانده انتظامي جهرم از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با تشــديد
اقدامات پليسي در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر اظهار داشت :طي  10روز گذشته در سطح شهرستان
جهرم طرح ارتقاء امنيت اجتماعي به مرحله اجرا درآمد که موجب دستيابي
به توفيقاتي در زمينه کشف و دستگيري شد.
وي افــزود :در اجــراي اين طرحهــا ،ماموران انتظامي موفق شــدند
13سارق و  35نفر متهم تحت تعقيب را دستگير و  21فقره انواع سرقت را
کشف كنند.
فرمانده انتظامي جهرم گفت :پلمب  8واحد صنفي متخلف ،دســتگيري
 5خــرده فروش و كشــف  4كيلو انــوع مواد مخدر ،توقيف  43دســتگاه
موتورسيكلت و  38دستگاه خودرو از ديگر نتايج اجراي اين طرح بود.
ســرهنگ رزمجويي با اشاره به رضايتمندي مردم از اجراي اين طرحها،
از شهروندان خواست در صورت اطالع از هرگونه فعاليت مشكوک به ويژه
در زمينه توزيع انواع مواد مخدر ،مراتب را به مركز فوريتهاي پليسي 110
اعالم كنند.

 2كشته و  2مجروح حاصل برخورد پژو با پيكان

رئيس پليس راه شــمالي اســتان ،گفت :در برخورد سواري پژو  405با
خودرو پيكان در محور مواصالتي داراب 2 ،نفر كشــته و  2نفر نيز مجروح
و راهي بيمارستان شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110يك فقره تصادف فوتي
در محور مواصالتي داراب به ماموران اعالم شد و ماموران سريعا به همراه
ديگر نيروهاي امدادي به محل مورد نظر اعزام شدند.
وي افــزود :ماموران پليس راه در بررســيهاي اوليه مشــاهده کردند
يك ســواري پژو با  3سرنشــين با خودرو پيكان با  5سرنشــين به شدت
برخورد كرده است.
رئيس پليس راه شــمالي اســتان با بيان اينكه در ايــن حادثه  2نفر از

سرنشــينان پژو فوت و رانندگان هر دو خودرو مصدوم و راهي بيمارستان
شدند ،تصريح كرد :كارشناسان در صحنه حاضر و علت وقوع اين حادثه را
انحراف به چپ از سوي راننده پژو اعالم كردند.

تکه سنگ طال استخراج شده از حفاران غيرمجاز
كشف شد

فرمانده انتظامي آباده از توقيف يك ســواري پرايد و كشــف  3دستگاه
گنج ياب قاچاق و یک تکه ســنگ طال استخراج شده به ارزش  7ميليارد
ريال خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران پليس مبــارزه با مواد مخدر آباده هنگام نظارت
بر خودروهاي عبوري در محور صغاد-خســرو شيرين به يك سواري پرايد
مظنون شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي با بيــان اينكه در بازرســي از اين خودرو 3 ،دســتگاه گنج ياب و
یک تکه ســنگ طال استخراج شده قاچاق كشف شد ،بيان كرد :برابر نظر
كارشناسان ارزش اموال مكشوفه 7 ،ميليارد ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامي آباده با بيان اينكه در اين راســتا  3نفر متهم دســتگير
و تحويل مراجع قضایي شــدند ،از شهروندان خواست در صورت اطالع از
فعاليتهاي اين دســته از افراد ســودجو ،مراتب را در اسرع وقت از طريق
تماس با شماره تلفن 110به پليس اطالع دهند.

کشف  13دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق

فرمانده انتظامي شهرســتان المرد از کشف  13دســتگاه استخراج ارز
دیجیتال قاچاق به ارزش  15میلیارد و  525میلیون ريال خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارع پور در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشريح اين خبر اظهار داشــت :ماموران پليس آگاهي المرد با اقدامات
فني و تخصصي از وجود تعدادي دســتگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در
 2واحد دامداری و مرغداري در يكي از محلههاي شهرستان مطلع شدند و
بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افزود  :ماموران انتظامي ضمن هماهنگی با مقام قضایی به محل   های
مورد نظر اعزام و در بازرســی از آن مکان   ها موفق شــدند  13دســتگاه
ماینر قاچاق کشف کنند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان المرد با اشــاره به اینکه در این خصوص
 5نفر دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شــدند ،تصريح كرد :کارشناسان
ارزش ماینرهای کشف شده را  15میلیارد و  525میلیون ريال برآورد کردند.

كشف  19كيلو تریاک از چمدان مسافر اتوبوس

فرمانده انتظامي داراب از كشف  19كيلو ترياك و دستگيري يك سوداگر
مرگ توسط ماموران ايست و بازرسي قالتویه اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :ماموران انتظامي مســتقر در ايست و بازرسي قالتویه داراب
هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به يك دســتگاه اتوبوس مســافربري
مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.
وي ادامه داد :در بازرســي از اين خودرو  19كيلو ترياك كه در چمدان
يكي از مسافران به صورت حرفهاي جاسازي شده بود كشف شد.
فرمانده انتظامي داراب با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر كه مسافر
بود دستگير و تحويل مراجع قضایي شد ،تصريح كرد :برخورد قاطع و قانوني
با قاچاقچيان و ســوداگران مرگ به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار
دارد و نيروي انتظامي هرگز اجازه جوالن و سركشــي به آنان نخواهد داد.

کشف انواع کاالی قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی   الرســتان از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف انواع
کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد و  800میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :ماموران انتظامی   الرســتان در راستاي مبارزه با كاالي قاچاق هنگام
نظارت بــر خودروهای عبوری در محورهاي مواصالتي ،به یک دســتگاه
اتوبوس مشکوک شدند و آن را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرســی از اين اتوبوس 3 ،هزار و  34ثوب انواع
پوشاک و 110جفت کفش خارجي قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان الرســتان با اشــاره به اينکه ارزش اموال
مکشــوفه برابر نظر كارشناسان 2 ،میلیارد و  800میلیون ریال برآورد شده
است ،افزود :در اين خصوص يك نفر دستگير و تحويل مرجع قضایي شد.

احشام قاچاق به مرز نرسید

فرمانده انتظامی   فسا از توقیف  2دستگاه وانت نیسان و کشف  85راس
گوسفند قاچاق در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشریح این خبر اظهار کرد :در پی گزارش مردمی   مبنی بر قاچاق احشام
توســط افرادی سودجو با  2دستگاه وانت نيســان به مقصد يكي از استان
مرزی كشور ،رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار كارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :كارآگاهان پلیــس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصي ضمن
برپايي تور ايست و بازرســي در محورهاي مواصالتي موفق شدند در اين
خصوص  2دستگاه وانت نیسان حامل  85راس گوسفند قاچاق توقيف كنند.
فرمانده انتظامی   فسا با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام قاچاق
مکشــوفه را  4میلیارد و  500میلیون ریال برآورد کردهاند ،گفت :احشــام
به ســتاد تملیکی اســتان تحویل و رانندگان با پرونده متشــکله به مرجع
قضایی معرفي شدند.

سارقان حرفه اي منزل در دام پلیس کازرون

فرمانده انتظامي کازرون از دستگيري سارقان حرفه اي و كشف  16فقره
سرقت منزل و درون خودرو در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبــر بيان كرد :در پي وقوع چندين فقره ســرقت منزل و
درون خودرو با شيوه و شگرد يکسان در شهرستان کازرون ،موضوع شناسايي
و دستگيري سارقان در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.
وي با اشــاره به اينکه با تجزيه و تحليل آثار به جامانده در صحنههاي
سرقت ،سابقه دار بودن ســارقان براي پليس محرز شد ،گفت :كارآگاهان
موفق شــدند پس از شناســايي متهمان در يك عمليات ضربتي آنان را در
مخفيگاهشان دستگير كنند.
فرمانــده انتظامي شهرســتان کازرون با بيان اينكه هر دو ســارق در
بازجويــي اوليه به  16فقره ســرقت منزل و درون خــودرو اقرار كردند ،از
شهروندان خواست در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشكوك مراتب به
مرکز فوريتهاي پليسي  110اطالع دهند.
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طی دو هفته اخیر

سدهای کشور چقدر آب دارند؟
ش وضعیت ســدهای بزرگ کشور تا یکم خرداد
آخرین گزار 
 ۱۴۰۰نشــان میدهد ،ورودی آب از ابتدای ســال آبی ۹۹-۰۰
تاکنــون برابر با  ۲۵میلیارد و  ۲۹۰میلیــون مترمکعب بوده که
نشــان از کاهش  ۴۷درصدی ورودی سدهای کشور نسبت به
سال گذشته دارد.
بهگزارش ایســنا ،در ســال آبــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰از مجموع
ظرفیت  ۵۰.۵میلیارد مترمکعبی مخازن سدها ،حدود  ۲۸میلیارد
و  ۸۱۰میلیون مترمکعب ،معادل  ۵۷درصد مخازن پر شده است.
بر این اســاس ،به تبع روند کاهشی بارشها و افزایش گرای
هــوا ،حجم ورودی آب از ابتدای ســال آبــی  ۹۹-۰۰تاکنون
برابر بــا  ۲۵میلیارد و  ۲۹۰میلیون مترمکعب بوده که نســبت
به مدت مشــابه سال آبی قبل از آن ( ۴۷میلیارد و  ۵۸۰میلیون
مترمکعب) ،بیانگر کاهــش  ۴۷درصدی ورودی آب به مخازن
سدهای کشور است.
این گزارش حاکی اســت ،آخرین وضعیت ســدهای کشور
نشــان میدهد که افزایش دمای زودرس کار خود را انجام داده
و میزان ذخایر آب در مخزن سدها به  ۲۸میلیارد و  ۸۱۰میلیون
مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی  ۳۹( ۹۸-۹۹میلیارد
و  ۶۸۰میلیون مترمکعب) دارای  ۲۷درصد کاهش است.
بر اســاس این آمار ،به تبع میزان ورودی به سدهای کشور،
خروجــی آب از ســدها با کاهــش مواجه بوده و تــا این مدت
 ۲۳میلیــارد و  ۶۳۰میلیون مترمکعب خروجی آب از ســدهای
کشــور صورت گرفته ،بهگونهای که در مقایســه با مدت مشابه
سال آبی قبل ،از کاهش  ۳۵درصدی برخوردار بوده است.
این در حالی اســت که براســاس پیش بینی صورت گرفته
تعداد شهرهای دارای تنش آبی امسال نسبت به سال گذشته که
وضعیت بارش مناسب بود ،افزایش یافته و به بیش از  ۲۱۰شهر
رسیده است که از این تعداد  ۱۰۰شهر در وضعیت قرمز هستند و
بیش از  ۲۰درصد کمبود دارند که همین مساله آژیر خطر تامین
آب را نیز به صدا درآورده است.
گفته میشود سدهایی که آب شرب تامین میکنند نسبت به
سال گذشته  ۴۰درصد کمبود ذخیره دارند؛ با این حال طبق گفته
های مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب کشور قطعی آب جزو
سیاستهای مجموعه نیســت حتی جاهایی که میزان تامین و
مصرف باهم برابر نیست قطعی اعمال نمیشود اما با توجه به طول
شبکه و تعداد زیاد تاسیسات ممکن است مشکالتی حادث شود.
به گفته حمیدرضا جانباز  -مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
کشــور از پنج سال گذشته با مدیریت فشار تامین یکنواخت آب
مشترکین فراهم میشــود و اکنون در دنیا در شبکه توزیع قطع
آب و جیرهبندی از دستور کار خارج شده است .هدف ما نیز این
اســت که مدیریت فشار داشته باشیم مگر در جاهایی که مجبور
شــویم و یا حادثهای رخ دهد ۱۰۱ .شــهری که اعالم کردیم
وضعیت قرمز دارند احتماال با مشــکل مواجه شوند اما برنامهای
برای قطع آب نداریم.
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فشار فروش در بازار مسکن افزایش یافت

بازار مســکن شــهر تهران با رشــد حدود
 ۱.۵برابری عرضه نســبت بــه دو هفته قبل
مواجه شده که میتواند نشــاندهنده تحلیل
فروشــندگان مبنی بر رســیدن به قله قیمتی
باشد.
به گزارش ایســنا ،مالکانی که تا چند هفته
قبل در تردید برای عرضه امالک خود به ســر
میبردنــد زمان فعلی را مقطــع خروج از بازار
مســکن میدانند .از هفته پایانی اردیبهشــت
به بعد حجم عرضه در بازار مسکن  ۴۶درصد
افزایش یافته و قیمت های پیشنهادی  ۱۰درصد
کاهش پیدا کرده است.
سامانه کیلید درصد تغییرات تعداد آگهیهای
هفتــه اول خرداد و هفته آخر اردیبهشــت را
بررسی کرده که نشــان میدهد تمایل برای
فروش مســکن در تهران نســبت به دو هفته
قبل از آن  ۴۶درصد رشــد داشته است .حجم
عرضــه در مناطق جنوبی در مقایســه با نقاط
شمالی از رشد بیشــتری برخوردار بوده است.
بــه طوری که در بعضــی مناطق مثل منطقه
 ۱۴تمایــل برای فــروش  ۲۱۴درصد ،منطقه
 ۲۲بالغ بر  ۱۹۶درصــد ،منطقه  ۱۳به میزان
 ۱۹۱درصد و منطقــه  ۱۲بالغ بر  ۱۶۰درصد
رشد نشان میدهد.
در مناطق  ۱تا  ۶نیز تعداد آگهیهای ثبت
شده به ترتیب  ۲۰ ،۱۰۴ ،۱۳ ،۲۷ ،۶و  ۴۶درصد
افزایش یافته است.
درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهیهای
هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت نسبت
به دو هفته قبل از آن هم از کاهش  ۱۰درصدی
قیمت های پیشــنهادی حکایت دارد .شاخص
قیمت کل نیز نشــان می دهــد که نرخ های
پیشنهادی برای واحدهای مسکونی  ۱۳درصد
کاهش یافته است.
بر اســاس آمــار مذکــور ،میانگین قیمت
پیشــنهادی هر متر مربع واحد مسکونی شهر
تهــران طی دو هفته از  ۴۹.۴میلیون تومان به
 ۴۴.۴میلیون تومان کاهش یافته است .قیمت
کل هم که تــا پیش از این  ۶.۸میلیارد تومان

بوده به  ۵.۹میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین افت قیمت هر متر مربع به ترتیب
در مناطــق  ۲۲ ،۵ ،۴ ،۱۰و  ۹دیده میشــود.
نکته قابل توجه اینکــه مناطق  ۴ ،۱۰و  ۵در
اردیبهشت ماه امسال به ترتیب رتبههای دوم،
سوم و اول را در تعداد معامالت شهر تهران به
خود اختصاص دادند.
این شــاخص بر اســاس میانگین وزندار
ارایه شــده و تعداد معامالت مناطق در فرمول
کیلید لحاظ میشــود .به طــور مثال ممکن
است شــاخص قیمت در یک منطقه که تعداد
آگهیهای آن اندک است با رشد قابل توجهی
مواجه باشد .بنابراین در محاسبه شاخص کل،
ســهم کمتری به منطقه مورد نظر اختصاص
مییابــد و تاثیر پایینتری در آمار نســبت به
یک منطقه پرآگهی خواهد داشت.
از طــرف دیگر قیمت  های پیشــنهادی در
مواردی بیــش از  ۳۰درصد باالتر از نرخ های
قطعی اســت .به طور مثال در حالی که قیمت
هر متر مربع مســکن در منطقه  ۱بر اســاس
معامالت اردیبهشــت مــاه  ۶۰میلیون تومان
اعالم شده ،نرخ های پیشــنهادی  ۷۹میلیون
تومان است.
در منطقــه  ۲قیمت قطعــی  ۴۵.۸میلیون

تومان و نرخ های پیشنهادی  ۶۴میلیون تومان
در هر متر مربع اســت .این نشان میدهد که
عمده معامــات در واحدهــای دارای قیمت
مناسب انجام میشود.
غلبه انتظارات کاهشــی در بازار مســکن
شهر تهران ناشــی از در پیش بودن انتخابات
ریاســت جمهوری  ،۱۴۰۰امیدواری به احیای
برجــام و ثبات بازارهــای موازی بــه رکود
معامالت ملک منجر شــده است .اردیبهشت
امسال فقط  ۳هزار و  ۹۳۸فقره معامله مسکن
در شهر تهران منعقد شد که از افت  ۶۵درصد
نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد .در
دو ماهه ابتدای امسال نیز معامالت نسبت به
سال قبل  ۵۲درصد کاهش یافته است.
بررسی های میدانی از دفاتر مشاور امالک
نشــان میدهــد هرچه بــه زمــان انتخابات
نزدیکتر میشویم بر حجم عرضه افزوده و از
حجم تقاضا کاسته میشود .برخی واسطههای
ملکی عنوان میکنند کــه در  ۱۲روز ابتدای
خردادماه حتی یک قرارداد خرید و فروش نیز
منعقد نکردهاند .البته تحرکاتی به منظور آگهی
از وضعیت بازار دیده میشود اما به عقد قرارداد
نمیانجامد .بــازار در حالت کلی آرام اســت
و فعال هیچ نوع نگرش تورمی وجود ندارد.

نظرسنجی ماهانه رویترز

بحران هند و بازگشت نفت ایران مانع صعود قیمتها نخواهد شد
تحلیلگران در نظرســنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند قیمت
نفت امسال تحت تاثیر بهبود تقاضا که بحران ویروس کرونا در هند
و بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار را تحت الشعاع قرار می دهد،
رشد تدریجی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،در نظرسنجی رویترز از  ۴۵تحلیلگر پیش بینی
شــد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال  ۲۰۲۱به  ۶۴دالر
و  ۷۹ســنت می رســد که اندکی باالتر از پیــش بینی  ۶۴دالر و
 ۱۷سنت در آوریل است .برای ششمین ماه متوالی است که پیش بینی
قیمت نفت برنت تحت بازبینی صعودی قرار می گیرد.
میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون  ۶۳دالر
و  ۵۲سنت در هر بشکه بوده است.
کارســتن فریتچ ،تحلیلگر کومرس بانــک در این باره گفت :در
نیمه دوم ســال بازار در خطر روبرو شدن با کمبود عرضه قرار دارد
زیرا تقاضای جهانی برای نفت احتماال رشد قوی خواهد داشت.
پیش بینی می شــود تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی
جاری به میزان پنج تا هفت میلیون بشــکه در روز رشد کند .با این
حال نگرانی هایی نسبت به کاهش مصرف در هند که سومین مصرف
کننده بزرگ نفت در جهان اســت و با موج جدید شــیوع کووید ۱۹
دست و پنجه نرم می کند ،وجود دارد.
اما بعضی از تحلیلگران اظهار کرده اند که تاثیر افت مصرف هند
ممکن اســت محدود باشد .هتال گاندی ،مدیر شرکت CRISIL
 Researchاظهار کرد :ما انتظار نداریم کاهش قابل مالحظه ای
در قیمت هــا روی دهد زیرا کاهش تقاضا از ســوی هند با افزایش
تقاضا از سوی کشورهایی مانند آمریکا و چین جبران خواهد شد.
از سوی دیگر ایران و قدرت های جهانی از آوریل سرگرم مذاکره
برای رفع تحریم هــا علیه ایران شــامل تحریم های بخش انرژی

سهامدار ایرانسل منتظر خارج کردن بیش از  ۲۰۰میلیون دالر
از ایران

تالش های تهران برای رفع تحریم های آمریکا می تواند به شرکت  MTNآفریقای جنوبی اجازه
دهد حدود  ۲.۸میلیارد راند ( ۲۰۴میلیون دالر) پول نقد را از ایران خارج کند.
به گزارش ایسنا ،گروه  MTNکه بزرگترین اپراتور تلفن همراه آفریقاست ،از سال  ۲۰۱۸که دونالد
ترامپ ،رییس جمهور وقت آمریکا تحریم های اقتصادی علیه ایران را دوباره برقرار کرد ،نتوانسته است
پــول از ایران خارج کند .اکنون دولت جــو بایدن ،رییس جمهور دموکرات آمریکا موافق احیای برجام
است و دیپلمات ها امیدوارند توافق  ۲۰۱۵تا چند ماه آینده احیا شود.
شــرکت  MTNدر نتایــج مالی ســاالنه خود اعالم کرده کــه  ۲.۸میلیارد رانــدی که در ایران
مانده اســت مربوط به بازپرداخت وام و سود نقدی اســت .این شرکت  ۴۹درصد در شرکت مخابرات
ام تی ان ایرانسل و همچنین شرکت اسنپ سهم دارد.
بلومبــرگ بــه نقل از یک منبع آگاه نوشــت :اگر  MTNبتواند تمام یا بخشــی از این پول را از
ایــران خارج کند ،مــی تواند بدهی خود را پرداخــت کند .خروج از ایران فعال مطرح نیســت اگرچه
این شــرکت آفریقــای جنوبی به دنبال فــروش دارایی  های خود در کشــورهای دیگــر خاورمیانه
به خصوص سوریه و افغانستان است.
شرکت  MTNایرانسل در بیانیه ای به بلومبرگ اعالم کرد این شرکت سال را با عملکرد عملیاتی
قوی آغاز کرده و از نتایجی که داشــته ،بســیار راضی است اما به مذاکرات درباره تحریم ها یا فرصت
این شرکت برای خارج کردن پول نقد خود اشاره ای نکرد.
ارزش ســهام  MTNامســال  ۷۰درصــد صعود کــرده و دومین عملکرد خوب را در شــاخص
 FTSE/JSEداشــته اســت و در باالتریــن حــد از ســپتامبر ســال  ۲۰۱۹معامله می شــود.
ســرمایه گــذاران از طــرح فــروش دارایی هــا و پرداخــت بدهی این شــرکت و تالش هــا برای
بهره برداری از خدمات فین تک حمایت کرده اند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ ،پس از این که تحریم های قبلی ایران در ســال  ۲۰۱۵برچیده شدند،
شرکت  MTNحدود یک میلیارد دالر از ایران خارج کرده بود.

افزایش واردات برق برای تامین نیاز کشور

ســخنگوی صنعت برق از آغاز واردات  ۱۴۰مگاواتی برق به ایران از ترکمنســتان خبر داد و گفت:
این میزان می تواند بخشی از نیاز منطقه خراسان را تامین کند.
به گزارش ایســنا ،مصطفی رجبی مشــهدی در گفــت وگوی مجازی با خبرنــگاران اظهار کرد:
با اتصال خط انتقال برق ترکمنســتان به ســرخس ،امکان واردات برق به میزان  ۱۴۰مگاوات از این
کشور به ایران فراهم شد.
وی بــا بیان این که صنعت برق همه توان و ظرفیت های خود را برای تامین برق مورد نیاز داخل
به کار گرفته اســت ،خاطرنشان کرد :در کنار بکارگیری همه ظرفیت ها برای واردات و افزایش تولید
برق ،مشترکان خانگی از نقشی بسیار تاثیرگذار در این میان برخوردار هستند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته برای همکاری صنایع و کشاورزان
در مشــارکت با طرح های تشویق محور صنعت برق گفت :مشــترکان خانگی می توانند تنها با بکار
بستن سه راهکار ساده ،از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری نمایند.
رجبی مشــهدی تصریح کرد :قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند ،تنظیم کولرهای گازی روی
 ۲۵درجه و عدم اســتفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز ( ۱۲تا  )۱۸مهمترین راهکارها
برای پایدار ماندن شبکه برق کشور است.
سخنگوی صنعت برق همچنین از شناسایی  ۲۲۶مرکز غیرمجاز رمز ارز در طول یک هفته گذشته
خبر داد .رجبی مشهدی اظهار کرد :این تعداد مراکز استخراج غیرمجاز با تالش های صورت گرفته توسط
همکاران صنعت برق در شرکت های توزیع برق و همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدند.
وی خاطرنشــان کرد :برق مصرفی این تعداد مرکز شناســایی شــده معادل برق مورد نیاز  ۶۰هزار
واحد مسکونی است .رجبی مشهدی توضیح داد :به عبارت دیگر با قطع برق این  ۲۲۶مرکز غیرمجاز
استخراج رمز ارز ۶۰ ،هزار واحد مسکونی از بی برقی نجات پیدا کردند.
ســخنگوی صنعت برق با اشاره به امکان در نظر گرفته شــده برای عموم مردم در این زمینه نیز
گفت :از هموطنان خواهشــمندیم که به منظــور تداوم پایدار جریان بــرق و جلوگیری از قطع برق،
در صورت مشــاهده مراکز یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای اســتخراج رمز ارز اســتفاده
می کنند ،مراتب را از طریق پایگاه اینترنتی ســمات به نشانی https://www.tavanir.org.
 ir/samaat/pages/cryptocurrency.phpبه اطالع صنعت برق برسانند و از پاداش
معرفی و همکاری نیز بهره مند شوند.

ماجرای وجود آب و هوا در بنزین چیست؟

هســتند .هر گونه افزایش عرضه از ســوی ایران عالوه بر افزایش
پیش بینی شــده عرضه از سوی اوپک و متحدانش خواهد بود .این
گــروه قصد دارد تا پایان ژوییه بیش از دو میلیون بشــکه در روز به
میزان عرضه نفت اضافه کند.
وزیران اوپک پالس در نشســت روز سه شنبه این گروه با ادامه
برنامــه فعلی برای افزایــش تولید تا پایان ژوییــه موافقت کردند.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی پس از
کنفرانــس اوپک پالس اظهار کرد که احیای خوب تقاضا در آمریکا
و چین را مشــاهده می کند .برنامه واکسیناســیون کووید  ۱۹هم
ســرعت گرفته و این امر تنها به متوازن شــدن بیشتر بازار جهانی
نفت کمک می کند.
محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک هم اظهار کرد :انتظار دارد عرضه
باالتر نفت از ســوی ایران باعث ایجاد مشکل نشود .وی گفت :ما

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی
تامین مسکن نیک پی نی ریز به شماره ثبت 1417
جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تامین
مسکن نیک پی نی ریز راس ساعت  17روز پنج شنبه مورخ 1400/04/03
در محل محوطه مجتمع مسکونی سپهر واقع در خیابان محیط زیست،
خیابان مهر تشــکیل می گردد .از عموم اعضاء شرکت بدین وسیله
دعوت می شود که در ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم
رســانند و یا در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی
میسر نباشــد حق رای خود را می تواند به موجب وکالتنامه به عضو
دیگری یا نماینده تام االختیار خود واگذار نمایدکه در این صورت هر
عضوی می تواند عالوه بر رای خویش  3رای با وکالت داشــته باشد و
هر شخص غیر عضو تنها یک وکالت می تواند داشته باشد.
تذکر - 1داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرســی شــرکت
می توانند حداکثر تا تاریخ  1400/03/23ساعت  12ظهر درخواست خود
را به دفتر شرکت تعاونی واقع در مجتمع سپهر تحویل داده و رسید
دریافت نمایند .کســانی که در خواست خود را پس از انقضای مدت
یاد شده تحویل نمایند در انتخابات شرکت داده نخواهند شد.
دستور جلسه :
• گزارش هیئت مدیره و بازرس
• تصویب صورتهای مالی  1398و 1399
• تصویب آیین نامه اجرایی تبصره  3ماده  3اساسنامه
• انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
• انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین برای مدت یک سال مالی
• اخراج اعضای غیر موثر
• تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی
• افزایش سرمایه شرکت و اعضای تعاونی
هیئت مدیره تعاونی

انتظار داریم که بازگشت پیش بینی شده تولید و صادرات نفت ایران
به بازار جهانی به شکل منظم و شفاف انجام بگیرد.
به گفته سوورو سرکار ،تحلیلگر بانک دی بی اس ،پس از ژوییه
اوپک پالس به اطالعات بیشــتری در خصوص وضعیت کووید در
هند و موضوع تحریم های ایران نیاز دارد و سیاســتش را با توجه به
مسائل مذکور تنظیم خواهد کرد.
در نظرســنجی رویترز قیمت هر بشــکه نفت آمریکا در ســال
میــادی جاری  ۶۱دالر و  ۶۸ســنت پیش بینی شــد که باالتر از
پیش بینی  ۶۱دالر و یک سنت در آوریل بود.
بر اســاس گزارش رویترز ،جیووانی اســتونوو ،تحلیلگر موسسه
یــو بی اس اظهار کــرد :تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا رویکرد
محتاطانه ای را نشان می دهند و ما انتظار نداریم این تولیدکنندگان
رشد تولید چندانی در ماههای آینده داشته باشند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تامین
مسکن مهر نی ریز (محلی) به شماره ثبت 823
جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تامین
مســکن مهر نی ریز (محلی) راس ســاعت  17روز یکشــنبه مورخ
 1400/04/13در محل محوطه مجتمع مســکونی سپهر واقع در خیابان
محیط زیســت ،خیابان مهر تشکیل می گردد .از عموم اعضاء شرکت
بدین وسیله دعوت می شود که در ســاعت مقرر در محل مذکور
حضور به هم رســانند و یا در صورتی که حضــور عضوی در مجمع
عمومی به عللی میســر نباشــد حق رای خود را می تواند به موجب
وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید که
در این صــورت هر عضوی می تواند عالوه بــر رای خویش  3رای با
وکالت داشته باشــدو هر شخص غیر عضو تنها یک وکالت می تواند
داشته باشد.
تذکر - 1داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرســی شــرکت
می توانند حداکثر تا ســاعت  12ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
درخواست خود را به دفتر تعاونی واقع در مجتمع سپهر تحویل داده
و رسید دریافت نمایند .کسانی که در خواست خود را پس از انقضای
مدت یاد شده تحویل نمایند در انتخابات شرکت داده نخواهند شد.
دستور جلسه:
• گزارش هیئت مدیره و بازرس
• تصویب صورتهای مالی  1395تا 1399
• انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
• انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین برای مدت یک سال مالی
• اخراج اعضای غیرموثر
• تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی
• کاهش سرمایه شرکت و اعضای تعاونی
• تمدید مدت فعالیت شرکت
هیئت مدیره تعاونی

موضوع فروش آب و هوا همراه بنزین از سال ها پیش مطرح است و مردم در بازههای زمانی مختلف بر
کمفروشی در برخی جایگاههای بنزین اصرار دارند اما سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می
گوید چنین مساله ای از نظر علم شیمی امکان پذیر نیست و نمی توان آب و یا هوا را با بنزین مخلوط کرد.
به گزارش ایســنا ،صدای نارضایتی مردم درمورد تخلفاتی که در جایگاههای سوخت صورت میگیرد،
همواره به گوش میرسد .برخی از وجود آب و هوا در بنزین گله میکنند و برخی دیگر ادعا دارند کارگران
جایگاهها تخلف کرده و زمانی که مشــتری ســوختگیری را برعهده آنها میگذارد ،برای مثال  ۳۰لیتر
بنزین میزنند اما پول  ۳۵لیتر بنزین را از مشــتری میگیرند .حتی بیژن زنگنه -وزیر نفت کشــور اوایل
ســال  ۱۳۹۵موضوع کم فروشی جایگاهداران را مطرح کرد و گفت که از جمله موارد تخلف درجایگاهها
عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت ،قاطی کردن گازوئیل با بنزین و کمفروشی است.
اکنــون نیــز در پی مطرح شــدن مســائلی مبنی بر توزیــع بنزین بــا ترکیــب آب در جایگاه های
عرضــه ســوخت ،فاطمه کاهی ســخنگوی  -شــرکت ملی پخش فــراورده های نفتــی توضیحاتی را
به ایســنا ارائه کرد و گفت :بنزین توزیعی در جایگاه ها دارای همان کیفیتی اســت که از پاالیشــگاه ها
و انبارهای شرکت ملی پخش دریافت می شود و به هیچ عنوان بنزین توزیعی در جایگاه ها با آب مخلوط
نمیشود.
وی درباره مســائل مطرح شــده مبنی بر ترکیب بنزین با آب ،تصریح کرد :باید توجه کرد که چگالی
بنزین و آب یکسان نیست و آب که چگالی بیشتری دارد و سنگین تر است ،در مخازن ته نشین می شود
و طبق برنامه های دوره ای آب ته مخازن ته کشــی می شــود و امکان امتزاج آب با فراورده های نفتی
وجود ندارد ،اگر چه ممکن است این باور غلط در بین عموم وجود داشته باشد که آب و بنزین مخلوط می
شــوند اما از نظر علمی چنین چیزی با توجه به زمان ماندگاری بنزین در مخازن و پمپ کردن بنزین از
سطح باالیی فرآورده ،شدنی نیست.
وی با بیان اینکه نوع پمپ استفاده شده در مخازن بنزین جایگاهها بر اساس استاندارد باید حتما پمپ
مخصوص سیال مایع باشد عمال این فرضیه نیز نادرست است.
وی گفت :بازدید از جایگاهها مطابق برنامه های روتین هر هفته توســط همکاران من در شرکت ملی
پخش صورت می گیرد و ایشــان در محل اقدام به نمونه  گیری از مخزن کرده و در صورتی که نسبت به
کیفیت فراورده مشــکوک باشــند فراورده از مخزن تخلیه و به انبار انتقال می یابد و جایگاه بطور موقت
تعطیل می شــود و اگر مشخص شــود که فراورده به صورت عمد دارای ناخالصی بوده است ،جریمه های
الزم مطابق با دستورالعملهای موجود و ابالغی برای مالک جایگاه در نظر گرفته می شود.
به گفته وی بنزین مخازن روزانه با خمیر آب یاب مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت وجود آب در
مخازن ،مخزن از سرویس خارج شده و آب آن ته کشی می شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تامین مسکن
مهر نی ریز (محلی) به شماره ثبت 823
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تامین مسکن
مهر نی ریز (محلی)راس ساعت  17روز دوشنبه مورخ  1400/03/24در
محل محوطه مجتمع مســکونی ســپهر واقع در خیابان محیط زیست،
خیابان مهر تشــکیل می گردد .از عموم اعضاء شــرکت بدین وسیله
دعوت می شــود که در ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم
رســانند و یا در صورتی که حضور عضــوی در مجمع عمومی به عللی
میســر نباشــد حق رای خود را می تواند به موجب وکالتنامه به عضو
دیگــری یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر
عضوی می تواند عالوه بر رای خویش  3رای با وکالت داشته باشدو هر
شخص غیر عضو تنها یک وکالت می تواند داشته باشد.
دستور جلسه :
• تصویب اساسنامه جدید تعاونی
هیئت مدیره تعاونی

آگهی تغییرات شرکت فدک سیر پارسه شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  28420و شناسه ملی 10530405472
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/02/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الــف)  - 1آقای محمــد محمدی کدملــی  2291978470به
ســمت رئیس هیات مدیره  - 2خانــم پروین دعائی کدملی
 0036818046به ســمت نایب رئیس هیات مدیره  - 3آقای
حمید محمدی کدملی  2297783469به سمت مدیرعامل و
عضو هیات مدیره
ب :کلیه اوراق و اسناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و
قراردادهــا به امضــاء آقای حمید محمــدی و آقای محمد
محمدی هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت و نامه های
عادی و اداری به امضاء آقای حمیــد محمدی و آقای محمد
محمــدی هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشد.
شناسه آگهی()1144680
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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سرمربی فجرسپاسی شیراز در پی کسب سه امتیاز ارزشمند فجر مقابل چوکا:

قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان:

آماده حضور و کسب مدال در المپیک توکیو هستم

تاکتیک های چوکا را می   شناختیم

ایسنا :سرمربی تیم فجرشــهید سپاسی شیراز تاکید
کرد که تیمش با تاکتیک های تیم چوکا آشنا بود و طبق
یک برنامه از پیش تعیین شده ،نیمه نخست را به کنترل
بازی پرداخت و در نیمه دوم با تغییر در شــیوه بازی ،به
سه امتیاز مهم دست یافته است.
دیدار تیم   های فجرسپاســی و چوکای تالش از هفته
بیست و هفته رقابت   های لیگ دسته اول فوتبال ایران،
عصر روز سه شنبه یازدهم خردادماه در ورزشگاه پارس
شــیراز برگزار شد و نماینده شیراز با گل   های دقیقه ۵۵
محمد کاظمی   و  ۹۴دانیال کردســتانی ،میهمان شمالی
خود را شکست داد.
فجــر در نیمه اول این دیــدار نمایش خوبی از خود
ارائه نداد و نتوانست برتری خود را بر حریف دیکته کند.
ســرمربی این تیم در گفت و گو با ایســنا ،این نکته
را یــک امر عمــدی و هدفمند خوانــد و گفت :ما آگاه
بودیم که حریفمان بازی مستقیم انجام می   دهد و روی
پرتاب   هــای اوت ،کرنرها و ضدحمــات برنامه ریزی
کرده است .اما بچه   های ما اجازه هیچ یک از این کارها
را به حریف ندادند.
علی اصغر کالنتری افزود :تیم چوکا شیوه یارگیری
فشرده را در دســتور کار قرار داده بود و ما می   دانستیم
نمی   تواند چنین بازی پرفشــاری را تا پایان حفظ کند.
بنابراین در نیمه اول بــه حفظ و کنترل بازی پرداختیم
و در نیمه دوم با کمک خــدا و تالش بی وقفه بچه   ها،
توانستیم به گل   های پیروزی دست پیدا کنیم .امیدواریم
این روند را در ادامه رقابت   ها تداوم ببخشیم.
وی در خصوص نحوه قضــاوت داوران که در طول
بازی بدون مشــکل به نظر می   رســید و بــا اعتراض
خاصی از ســوی دو تیم مواجه نشد ،نظر متفاوتی دارد
و می   گوید :داوری مشــکالت زیادی داشت .تیم داوری
در اعالم خطاهــای میانه میــدان و کناره   های زمین،
اشــتباهات زیادی داشت و چند بار هم باید به خطاهای
خطرناک حریف ،کارت نشــان می   داد کــه این کار را
نکرد.
کالنتری ضمن اشــاره به بهتر شــدن کیفیت زمین
چمــن ورزشــگاه پارس نســبت به هفته   هــای قبل،
در خصوص پخش نشــدن دیــدار این تیم نیــز ابراز
بی  اطالعی کرد و گفــت :نمی   دانم چه اتفاقی افتاد که
بازیمان پخش نشد .خود ما هم در آخرین دقایق قبل از
شروع مســابقه متوجه شدیم بازی پخش نمی   شود و از
این بابت متاسفیم.
به گزارش ایسنا ،تیم فجرشهید سپاسی با این پیروزی
 ۴۳امتیازی شد و موقتا به رتبه سوم جدول صعود کرد.
از دیدارهای هفته بیســت و هفتم ،چهار مسابقه دیگر

چقدر به بقای تیمش در ادامه رقابت   ها امیدوار اســت،
گفت :نمی   دانم .هفت بازی دیگر باقی مانده و هر بازی
برای ما حکم فینال دارد ،اما متاسفانه همه چیز به ضرر
ماســت .عالوه بر مشــکالتی که گفتم ،مصدوم   های
زیادی هم داریــم و بازیکنان ما تــوان جنگندگی ۹۰
دقیقه ای را ندارند.
به گزارش ایســنا ،تیم چوکای تالش با شکستی که
در شیراز پذیرفت ۲۵ ،امتیازی و در رتبه شانزدهم باقی
ماند .این تیم در منطقه ســقوط قــرار دارد و با توجه به
اختالف  ۵امتیازی با منطقه امن جدول ،کار ســختی در
هفته   های پایانی برای بقا در لیگ یک خواهد داشت.
بدهی دلیل پخش نشدن دیدار فجرسپاسی-
چوکا
باقی مانده و تیم   های مدعــی مانند مس کرمان ،خیبر
خرم آباد و استقالل خوزستان ،عصر چهارشنبه دوازدهم
خردادماه به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
مقابل تیم فجر شیراز در نیمه دوم کم آوردیم
ایسنا :ســرمربی تیم فوتبال چوکای تالش نسبت به
آینده تیمش نگران اســت و نمی   توانــد این ناراحتی را
پس از شکست تیمش در شیراز ،پنهان کند.
سبزپوشان گیالنی عصر سه شنبه یازدهم خرداد ماه
در شــیراز میهمان زردپوشان شیراز بودند و در حالی که
به امتیازات این مســابقه نیاز مبرمی   داشتند ،در پایان با
دو گل مغلوب حریف مدعی خود شدند.
مهدی پاشازاده بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران
که هدایت چوکا را بر عهده دارد ،در پایان این مسابقه از
همه چیز گالیه داشت.
وی پیش از آغاز گفت و گوی رســمی   با خبرنگاران،
در صحبــت کوتاهی با ایســنا در خصوص نحوه انجام
این مســابقه گالیه کرد و گفت :من نمی   دانم این همه
تماشاگر در استادیوم چه می   کنند؟ مگر کرونا تمام شده
یا قوانین منع حضور تماشــاگران عوض شده؟ چطور در
بازی   های خانگی ما که در رشــت برگزار می   شــود ،با
ما جدی ترین برخوردها می   شــود ولــی اینجا این همه
تماشاگر به استادیوم می   آید؟
پاشازاده افزود :پیش از کرونا ،چند نفر برای تماشای
بازی   های فجرسپاســی به استادیوم می   آمد؟ تعدادشان
بیش از  ۱۰۰نفــر بود؟ خب امروز هم اگر  ۲۰نفر دیگر
می   آمدند ،می   شــد همان وضعیت قبــل از کرونا! این
یکی از گالیه   های ما از نحوه برگزاری مسابقات توسط
سازمان لیگ یک است.
ســرمربی تیم چوکا سپس به سالن ورودی ورزشگاه

کسب یک کرسی در فدراسیون انجمن   های
ورزش   های رزمی   برای ورزش فارس

طــی حکمــی   از ســوی
رئیس فدراسیون انجمن   های
ورزش   های رزمی ،محمدرضا
اوجی رئیس هیات استان فارس
به   عنوان مسئول کمیته بازرسی
این فدراســیون منصوب شد.
به گــزارش روابط عمومی   و
پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس بنا به پیشنهاد یوسف
بهتری رئیس فدراســیون انجمن   هــای ورزش   های رزمی   و با
تایید اعضای هیأت رئیســه فدراســیون ،طی حکمی   از سوی
رئیس فدراســیون محمدرضا اوجی به   عنوان مســئول کمیته
بازرسی فدراسیون انجمن   های ورزش   های رزمی   منصوب شد.
همچنین بر این اســاس ،سید مسلم حســینیان ،به عنوان
رئیس کمیتــه تحقیقات و پژوهش ،مسعود   هاشــمی   به عنوان
رئیس کمیته آموزش و صدور احکام ،ســید یاشــار میردامادی
به عنــوان مدیر تیم   های ملی و رئیس کمیته مســابقات ،رضا
منوچهری به عنوان رئیس کمیته داوران ،اصغر شکری به   عنوان
رئیس کمیته حقوقی و قضایی ،دکتر شــهرزاد به عنوان رئیس
کمیته سرمایه گذاری ،اقتصادی و رفاهی ،سیدحسین صدری به
عنوان رئیس کمیته ورزش روســتایی ،کبری حیدری به عنوان
رئیس کمیته فناوری ،اطالعات و انفورماتیک ،بایرام رسولی به
عنوان رئیس کمیته هنرمندان ،مجید علی نژاد به عنوان رئیس
کمیته روابط عمومــی ،همچنین وحید اســحاقی را به عنوان
رئیس کمیته امور اســتان ها ،و محمدرضــا اوجی را به عنوان
رئیس کمیته بازرسی ،مجید عمارلویی را به عنوان رئیس کمیته
فرهنگی و رســول صادقی را به عنوان رئیس کمیته انضباطی
این فدراسیون منصوب کرد.

قضاوت داور بین المللی استان فارسی در
مسابقات کاپ جهانی روئینگ

داور بین المللی از اســتان
فارس در مسابقات کاپ جهانی
روئینگ قضاوت می   کند.
به گــزارش پایگاه خبری و
تحلیلــی ورزش پارس ،به نقل
از روابط عمومی   هیات قایقرانی
استان فارس ،مریم خسروانیان
داور بیــن المللی کشــورمان
از اســتان فارس بــرای قضاوت در کاپ جهانــی روئینگ عازم
ایتالیا شد.
مســابقات کاپ جهانــی روئینگ از چهاردهم خــرداد ماه تا
شانزدهم خردادماه  ۱۴۰۰در شهر سابااودیا ایتالیا برگزار می   شود.
خســروانیان پیش از این سابقه قضاوت در مسابقات قهرمانی
آســیا و بازی   های آســیایی را در کارنامه خود دارد و کاپ ایتالیا
اولین تجربه داوری او در مسابقات جهانی است.

رفت و با خبرنــگاران در خصوص بازی صحبت کرد و
گفت :به نظر من بار فنی این مســابقه خوب بود .هر دو
تیم ســعی کردند فوتبال بازی کنند .ما در نیمه اول به
خوبی توانســتیم راه   های نفوذ حریف را ببندیم و روی
ضدحمــات هم موقعیت   هایی ایجــاد کردیم اما طبق
روال هفته   های گذشته ،نتوانســتیم موقعیت   هایمان را
به گل تبدیل کنیم.
پاشــازاده به مشکل بدنی تیمش اشاره و اضافه کرد:
این یکی از مشکالت همیشگی ماست که بازیکنانمان
از دقیقه  ۷۰به بعد دچار افت بدنی شــده و اشتباهاتشان
زیاد می   شود .به همین دلیل نتوانستیم بازی خوب نیمه
اول را ادامه دهیم و مقابل تیم فجر شیراز در نیمه دوم کم
آوردیم و مغلوب شدیم.
به گزارش ایســنا ،تیم چوکا از دقیقه  ۸۳این مسابقه
با اخراج یکی از مدافعانش ده نفره شد .اما پاشازاده این
کارت قرمز را ناعادالنه دانســت و گفت :داور مســابقه
خیلــی راحت و بی دلیل ما را ده نفره کرد .هر دو کارت
زردی که به بازیکن ما داد بی دلیل بود .کارت اولی که
بازیکن ما داده شد به علت خطای کف پا و در زمانی بود
که هیچ بازیکنی مالک توپ نبود .در چنین صحنه   هایی
داور نباید از کارت استفاده کند .متاسفانه چند هفته است
که از داوری ضربه می   خوریم.
وی در ادامه به یکی دیگر از مشــکالت اشاره کرد و
گفت :چرا نباید بازی   های ما با رقبای مستقیم ،همزمان
باشــد .امروز سه شنبه ما مسافت طوالنی طی کرده ایم
تا به شیراز برسیم و بازی کنیم ،اما تیم   های نود ارومیه
و قشــقایی ،روز چهارشنبه بازی می   کنند .امتیازات این
مسابقات خیلی حساس است و باید بازی   ها همزمان باشد.
مهدی پاشــازاده همچنین در پاسخ به این سئوال که

ایســنا :دیدار تیم   های فجرشــهید سپاسی شیرازو
چــوکای تالش که عصر روز ســه شــنبه  ۱۱خرداد در
ورزشگاه پارس برگزار شد ،به دلیل حضور نیافتن واحد
سیار صدا و سیما روی آنتن نرفت.
مدیرعامل باشــگاه فجرشهید سپاســی در این باره
به ایســنا گفت :با وجود توافقی که با صدا و ســیمای
مرکز فارس داشــتیم ،قرار بود تمام بازی   های ما روی
آنتن برود .حتی پول الزم برای پخش مسابقات ،توسط
اداره کل ورزش و جوانان فارس به مدیریت واحد سیار
پرداخت شده ،اما باز هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.
عبدالرســول فالح افزود :در شرایط خاص کرونا که
هوادارانمان نمی   توانند از نزدیک شاهد مسابقات باشند،
باید به شکل ویژه تری مسابقات از تلویزیون پخش شود
اما متاســفانه برای برخی افراد ،تحقق این امر اهمیت
چندانی ندارد.
به گزارش ایســنا ،تالش ما برای برقراری ارتباط
و شــنیدن نظــر مســئول مربوطه در صدا و ســیمای
مرکز فارس بی نتیجه بود و فرشــاد زارعی تهیه  کننده
برنامه   های ورزشی این مرکز ،پاسخی به تماس ما نداد.
اما رئیس هیأت فوتبال شیراز در این باره گفت :آنطور
که من شــنیدم و مدیریت واحد ســیار بیان کرد ،دلیل
عدم حضور این واحد ،مطالباتی است که از سال گذشته
باقی مانده .محمدرضا حســینی گفت :آنطورکه ایشان
ادعا می   کند ،باشگاه فجرسپاسی مبلغ  ۱۲میلیون تومان
و باشــگاه قشــقایی نیز  ۸میلیون تومان به واحد سیار
بدهکار است.
به گزارش ایســنا ،بدین ترتیب و با وجود نداشــتن
هیچ دوربینی در استادیوم ،مسابقه بسیار حساس دو تیم
فجر و چوکا نه تنها به صورت زنده پخش نشــد ،بلکه
هیچ تصویر ضبط شــده ای هم برای پخش در ســایر
برنامه   های تلویزیونی وجود نخواهد داشت.

قهرمــان کشــتی فرنگی
امیدهای جهان از آمادگی کامل
خود برای حضور در مســابقات
المپیــک توکیــو خبــر داد.
محمدرضــا گرایی در گفت
و گو با خبرنگار مهر ،با اشــاره
به آمادگی خــود برای حضور
در المپیک اظهار داشــت :پس
از مسابقات گزینشی المپیک در شرایط مطلوبی قراردارم و در صورت حضور در
المپیک ،سعی دارم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنم.
این فرنگی کار شــیرازی که پیش از این موفق شده بود سهمیه المپیک را
در وزن  ۶۷کیلوگرم برای کشــورمان به ارمغان آورد ،افزود :پس از پیکارهای
بین المللی لهستان و حدود بیست روز پیش از آغاز بازیهای المپیک ،ترکیب
اعزامی   تیم ملی به توکیو توســط کادر فنی مشــخص خواهد شد و قطع ًا هر
کشتی گیری که انتخاب شود ،سعی دارد بهترین نتیجه را کسب کند.
گرایی در ادامه به رقابتهایی که تاکنون برای کسب آمادگی شرکت کرده
اســت ،اشاره کرد و اظهار داشت :حضور در مسابقات امیدهای جهان ،گزینشی
المپیک و ســپس مسابقات لیگ برتر و همچنین حضور در چند تورنومنت بین
المللی باعث شــده است تا وضعیت مطلوبی برای حضور در اردوهای تیم ملی
داشته باشم.
محمدرضا گرایی ،نشــان برنــز بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸و مدال طالی
امیدهای جهان و همچنین چندین عنوان مســابقات بین المللی و کشوری را
در کارنامه دارد.
محمدرضا به همراه برادرش محمدعلی که هر دو عضو تیم ملی و از شانس
باالیی برای حضور در بازیهای المپیک برخوردار هستند ،از روز  ۱۳خرداد به
مدت  ۱۰روز وارد یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی خواهند شد.

شیراز میزبان اردوی تیم ملی پارابدمینتون بانوان شد

رییــس هیــات بدمینتون فــارس اعالم کــرد :اردوی انتخابــی تیم ملی
پارابدمینتون بانوان ایران به میزبانی شیراز برگزار میشود
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و
جوانان فارس ابراهیم راضی سه شنبه در مصاحبه با ایرنا افزود :زمان برگزاری
این اردو از  ۱۸لغایت  ۲۲خرداد ماه در خانه بدمینتون شیراز خواهد بود.
وی ادامه داد :در این اردو ،شــادی جهان پناه و ثنــا باقری از فارس ،نگار
اخوان ،مبینا قنبری و مونا کامیابی از استان اصفهان شرکت دارند.
راضی اضافه کرد :همچنین منیژه سیاه از استان فارس به عنوان مربی تیم
ملی تمرینات ورزشکاران را زیر نظر دارد.
تیم ملــی پارابدمینتون بانــوان ایران خــود را برای مســابقات جهانی و
آســیایی آماده می   کنــد .پارا بدمینتــون مخصوص ورزشــکاران پارالمپیکی
متعلق به گروههای جســمی ،حرکتی اســت که در کالس بندیهای مختلف
برگزار می   شود.
این رشــته در ایران از ســال  ۱۳۸۹آغاز به کار کرد و اولین دور مسابقات
قهرمانی کشــوری این رشته در همین سال برگزار شد و در سال  ۱۳۹۱اولین
برنامــه برون مرزی با اعزام تیم ملی کشــورمان به مســابقات منطقهای کره
جنوبی  ۲۰۱۲صورت گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران:

برای جام جهانی در گروه سختی قرار گرفتیم
ایرنا :ســرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به
اینکه در مســابقات جام جهانی با قرعه سختی روبرو
شدیم ،اعالم کرد :نظرات مختلفی وجود دارد اما گروه
ما آسان نیست.
محمد ناظــم الشــریعه چهارشــنبه در مصاحبه
با خبرنــگار ایرنا بیان داشــت :تیم   هــای آرژانتین،
صربســتان و آمریکا به همراه ایران در گروه ششــم
قرار دارند.
وی اضافه کرد :تیم آرژا ِنتین قهرمان دوره قبل در
سال  ۲۰۱۶است و یک بار هم مقام سوم جام جهانی
را بدســت آورده و تیم آمریکا هم یک مقام دومی   و
یک مقام چهارمی   جام جهانی در کارنامه دارد.
ســرمربی تیــم ملی فوتســال ایران ادامــه داد:
همچنین صربســتان یکی از تیم   های پرقدرت شرق
اروپاست که  ۲سال پیش با آنها بازی کردیم ،تیمی   با
تاکتیک کامال دفاعی اســت و کال از تیمهای گروه
ایران اطالع کافی داریم ،کار سخت است.
ناظم الشــریعه با بیان اینکه هم اینک در کیش با
حضور  ۲۰بازیکن مشــغول تمرین هستیم ،گفت :در
نهایت باید برای جام جهانی  ۱۴بازیکن را به لیتوانی
میزبان مسابقات ببریم.
مسابقات چهارجانبه شیراز
وی گفــت :همچنین قرار اســت در مســابقات
چهارجانبــه در شــهر صدرای شــیراز از دهم لغایت
پانزدهــم تیرماه شــرکت کنیم کــه تاکنون حضور
تیم   های ارمنستان و عمان قطعی شده است و از بین
آذربایجان و عراق یک تیم دیگر در رقابت   های شیراز
شرکت خواهد کرد.
سرمربی تیم ملی فوتســال ایران گفت :همچنین

برای مســابقات چهارجانبه شــیراز با تیم صربستان
مذاکــره کرده بودیم اما از آنجا کــه این تیم در جام
جهانی در گروه ما قراردارد حضورشان در این تورنمت
منتفی است.
ناظم الشــریعه بیان داشــت :از فدراسیون فوتبال
می   خواهیم از تیم ملی فوتسال ایران در راه مسابقات
جهانی حمایت ویژه کند و تدارک مناســبی تا پیش
از شروع این مسابقات برای تیم ملی در نظر بگیرد.
وی اظهارداشــت :فعال تمام فکر و ذکر مسئوالن
فدراســیون معطوف به تیم ملی فوتبال در مسابقات
مقدماتی جام جهانی اســت اما پس از اینکه تکلیف

این تیم مشخص شــد باید به فکر تیم ملی فوتسال
هم باشند.
نهمین دوره مســابقات جام جهانی فوتسال از ۲۱
شــهریور تا  ۱۱مهر  ۱۴۰۰به میزبانی لیتوانی برگزار
خواهد شد.
در مرحلــه نهایی این رقابت   ها  ۲۴تیم در شــش
گروه شرکت دارند که به صورت دوره ای باهم بازی
خواهند کرد و در نهایت  ۲تیم از هر گروه به مرحله
بعد راه می   یایند.
در گــروه ایران تیم   های آرژانتین ، ،صربســتان و
آمریکا حضور دارند.

بانوی استان فارسی به عنوان سرمربی تیم ملی
بزرگساالن هندبال بانوان ایران انتخاب شد

طی حکمی از سوی علیرضا پاکدل رییس فدراسیون
هندبال جمهوری اسالمی ایران خدیجه قانع به عنوان
سرمربی تیم ملی بزرگساالن هندبال بانوان ایران جهت
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد.
به گزارش روابط عمومــی و پایگاه خبری واطالع
رســانی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس
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غالمشــاهی رئیس هیات هندبال فــارس گفت :یک
روز پس از اعالم آمادگــی و ثبت نام تیم ملی هندبال
بانــوان کشــورمان در رقابت هــای قهرمانی هندبال
زنان آســیا ،علیرضا پاکدل رئیس فدراســیون هندبال،
ظهر دیــروز چهارشــنبه  12خردادمــاه ،طی حکمی
خدیجه قانع را به عنوان ســرمربی ،نشــمین شافعیان
را به عنوان مشــاور فنی و ناهید مقبــول را به عنوان
سرپرست تیم ملی هندبال بانوان بزرگساالن کشورمان
معرفی کرد.
غالمشــاهی رییــس هیات هندبال اســتان فارس

ضمــن تبریــک بــه جامعه بــزرگ و فهیــم ورزش
فــارس بابت انتخاب خدیجه قانع به عنوان ســرمربی
تیم ملــی هندبال بانوان ایــران ،در این بــاره افزود:
رقابــت های قهرمانی هندبال بانوان آســیا به میزبانی
کره جنوبی از  24شــهریور تــا  3مهرماه  1400برگزار
خواهــد شــد و در صورت حضــور  12تیــم در این
مســابقات ،شــش تیم برتر این رقابت ها جواز حضور
در مســابقات قهرمانــی زنان جهان  2023را کســب
خواهند کــرد و در غیر این صــورت و حضور کمتر از
 12تیم سهمیه آسیا پنج تیم خواهد بود.

پاالیش نفت آبادان
قهرمان لیگ برتر فوتسال زنان شد

تیم فوتسال پاالیش نفت آبادان به عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال
زنان دست پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،هفته پایانی لیگ برتر فوتسال زنان دیروز (چهارشنبه)
با انجام دو دیدار به پایان رسید و پاالیش نفت آبادان قهرمان شد.
در یکــی از مهمترین دیدارهای دیروز ســایپا به عنوان صدرنشــین
لیگ به مصاف ملی حفاری اهواز رفت .این تیم که شــانس زیادی برای
قهرمانی داشت نتوانست حفاری را شکست بدهد .نیمه اول با حساب دو
بر یک به سود اهواز تمام شد .سارا افرازی دو گل حفاری را زد و برای
سایپا نیز مارا ترکمان گلزنی کرد.
در نیمه دوم مهســا کمالی گل ســوم حفاری را به ثمر رساند و سایپا
هم توســط مهســا علیمدد به گل رســید اما در نهایت سایپا سه بر دو
شکست خورد.
در دومین دیدار پاالیش نفت آبادان که با شکست در هفته پنجم صدر
جدول را از دست داده بود ،مقابل هیات فوتبال خراسان رضوی به میدان
رفت .نیمه اول این دیدار با تساوی دو بر دو به پایان رسید .سارا شیربیگی
و نسیمه غالمی گلهای مشهد را به ثمر رساندند .نفت هم روی گل به
خودی حریف و در ادامه توسط سهیال ملمولی به گل رسید.
در نیمــه دوم هر دو تیم دو گل دیگر به ثمر رســاندند .در ثانیههای
پایانی داور برای نفت پنالتی گرفت که فاطمه شــریف ،ســرمربی مشهد
در اعتراض به تصمیم داور ،تیم خود را از زمین بیرون کشــید اما بعد از
دقایقی این تیم دوباره به زمین برگشــت .نفــت پنالتی خود را تبدیل به
گل کرد و بازی با حساب پنج بر چهار به سود این تیم به پایان رسید.
با این نتیجه آبادان با  ۱۳امتیاز قهرمان لیگبرتر شد و سایپا هم برای
دومین سال پیاپی به نایب قهرمانی بسنده کرد.
جدول ردهبندی نهایی لیگ برتر فوتسال زنان با شرح زیر است:
پاالیش نفت آبادان ۱۳ ،امتیاز ،تفاضل گل ۶
سایپا ۱۲ ،امتیاز ،تفاضل گل ۵
هیات فوتبال خراسان رضوی ۶ ،امتیاز ،تفاضل گل -۲
ملی حفاری اهواز ۴ ،امتیاز ،تفاضل گل -۹

دستیار کالدرون هم پرسپولیس را محکوم کرد

باشگاه پرسپولیس در پرونده دستیار مربی آرژانتینی سابق خود محکوم
به پرداخت مطالبات او شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از باشــگاه پرســپولیس ،خواکین یکی از
دســتیاران گابریل کالدرون نیز در پیگیری شــکایت خود از این باشگاه
توانست رای دیگری علیه پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش بگیرد.
این مربی اسپانیایی از طریق پیگیری شکایت خود ،باشگاه پرسپولیس
را به پرداخت  ۹۵هزار و  ۳۸۱دالر به عالوه ســود ســالیانه و همچنین
پنج هزار و  ۵۰۰فرانک سوئیس جریمه ،محکوم کرد.
در جزئیات این رای آمده که مبلغ حقوق خواکین  ۵۵هزار و  ۳۸۱دالر
است اما  ۴۰هزار دالر به عنوان غرامت به رقم اصلی اضافه میشود.
همچنین  ۲۰۰۰فرانک سوئیس به عنوان هزینه فیفا و  ۳۵۰۰فرانک
سوئیس به عنوان هزینه دادرسی در  CASمنظور شده است.
دو روز قبل نیز گابریل کالدرون توانســت حکم ســنگین  ۵۸۰هزار
دالری علیه پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش بگیرد.
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پایان خرداد آخرین مهلت شرکت
در "شهود قدسی"

ایسنا :معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان فارس اعالم
کرد که عالقهمندان به شرکت در پنجمین دوره جشنواره ملی
"شهود قدسی" تا پایان خرداد ماه فرصت دارند.
محمدرضا غالمپور سهشنبه  ۱۱خرداد به خبرنگاران گفت:
فراخوان پنجمین جشنواره سراسری دانشجویی تجسمی   قرآن
و هنر با عنوان "شهود قدسی" اسفند سال گذشته و همزمان
با ســالروز بعثت پیامبر مکرم اسالم(ص) و روز جهانی قرآن،
رونمایی و منتشر شد.
او بــا یــادآوری اینکه جهاددانشــگاهی فــارس ،همواره
در برنامهریــزی و اجــرای فعالیتهای فرهنگــی و هنری با
محوریت قرآن پیشرو بوده است ،جشنواره ملی قرآن و هنر را
از فاخرترین جشنوارههای ملی دانشجویی دانست و گفت :طی
چهار دوره قبل ،شــاهد استقبال قابل توجه جوانان دانشجو ،از
این جشنواره بودهایم.
غالمپــور گفت :این جشــنواره در ســه رشــته پوســتر،
تصویرســازی و لوگوتایــپ و با موضوعاتی نظیر شــواهد و
مصادیق قرآنــی مرتبط با بیانیــه گام دوم انقالب ،آیات امر
به احسان و کمک به نیازمندان ،آیات مربوط به عدالت ،آیات
مربــوط به امر به معروف و نهی از منکر ،آیات مربوط به نماز،
تصویرسازی قصههای قرآنی ،آیات مربوط به جهاد و طراحی
لوگوتایپ برای اسامی   ســورهها و ســوگندهای قرآنی برگزار
میشود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس با یادآوری اینکه به
دلیل شــیوع همهگیری کووید  ،۱۹این جشنواره نیز بر بستر
فضای مجازی ،اجرایی خواهد شد ،گفت :تابستان ،داوری آثار
با حضور داوران برجسته در رشتههای مختلف انجام می شود
و نفرات و آثار برتر مشخص خواهد شد.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی استان فارس خاطرنشان
کرد که اطالعات کامل این دوره از جشنواره شهود قدسی ،در
سایت این رویداد فرهنگی هنری ،بار گذاری شده است ،گفت:
عالقه منــدان این امکان را دارند که برای کســب اطالعات
بیشــتر به نشــانی الکترونیکــی fars.acecr.ac.ir/fa/
 page/۵۴۵۵مراجعه کنند.
غالمپور خاطرنشــان کرد که عالقهمندان به شــرکت در
جشنواره شهود قدسی ،میتوانند آثار خود را به نشانی اینترنتی
 cul.fr@acecr.ac.irارسال کنند.

هيچ كس را از دنيايش بهره اى نيست مگر آنچه را كه براى آخرتش انفاق كند.
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امام علی (ع)

درخشش فرهنگیان فارس
در نخستین جشنواره معلمان هنرمند کشور
مدیرکل آمــوزش و پــرورش فارس
گفت :اســتان فارس با  ۴هزار و  ۱۱۸نفر
در جشنواره فرهنگیان کشور حاضر و رتبه
اول نخســتین جشــنواره فرهنگی هنری
معلمان را کسب کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،فرهاد
اسماعیلی گفت :اســتان فارس با حضور
 ۴هزار و  ۱۱۸نفر در جشــنواره و کســب
 ۵۸رتبه اول ،دوم ،ســوم و شایسته تقدیر
موفق به کسب رتبه اول نخستین جشنواره
فرهنگی هنری معلمان هنرمند سراســر
کشور شد.
وی تصریح کرد :معلمان هنرمند فارس
 ۸رتبه اول ۱۴ ،رتبه دوم و  ۱۴رتبه ســوم
را در نخستین جشــنواره معلمان هنرمند
کشور کسب کردند.
مدیــر کل آموزش و پــرورش فارس
در تشریح اســامی منتخبین استان فارس
در این جشــنواره کشــوری افزود :محمد
عباســی در رشــته فیلم کوتاه داستانی،
حمیدرضــا روئین تن در رشــته تکنوازی
ســه تار ،حامد قانع در رشته تکنوازی سه
تار قشــقایی ،لیال سادات کریمی در رشته
تکنوازی تنبور ،حمیدرضا فرزاد در رشــته
پادکســت ،حنظله ربانی در رشته سرایش
سرود و ترانه ،محمدرضا خالقیان در رشته
مجسمه ســازی و مختار عیب جو در رشته

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس اعالم کرد:

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:
لیتوگرافی وآگهی
تلفن های سازمان
چاپ :روزنامه عصر مرد       م  -تلفن32359610:
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.com
Email Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
Email Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

احمد     رضا سهرابی

ایرنا :گفته شــده که مســافرت حافظ از
شــیراز به هند ،نافرجــام و نیمه تمام ماند و
او به شهر خود بازگشت اما سروده این شاعر
نامی ،رنگ حقیقت به خود گرفت و طوطیان
هند از قند پارســی ،شکرشکن شدند و فراتر
از بنگاله این زبان گســترش یافت که اینک
محفلی به همین نام ،راه بنگاله و فراتر از آن
را درپیش گرفته است.
محفــل ادبــی قندپارســی وابســته به
کتابخانه   هــای عمومی   اســتان فــارس در
شــهریور ســال  ۹۹تشکیل شــد و ادیبان
ایران و جهان را به هم اندیشــی و همنشینی
فراخوانــد تــا افزون بــر هــدف اصلی که
معرفــی کتاب و گســترش مطالعه اســت
به معرفی فعــاالن عرصه ادبیــات بپردازد.
دبیر این محفل ادبی غالمرضا کافی اســتاد
ادبیات زبان فارســی دانشگاه شیراز است که
اول خرداد  ۱۴۰۰خبر انتصاب او اعالم شد.
پیش از او امیرهمایون یزدانپور از ادیبان و
فرهنگــوران بنام فارس دبیر محفل ادبی قند
پارسی بود.
مدیــرکل کتابخانه   های عمومی   اســتان
فارس در نشســت معرفی دبیر جدید محفل
ادبی قندپارســی با اشــاره به اینکه ادبیات و
فرهنگ در شــیراز پیشــینه  ای دیرینه دارد،
گفت :نام شیراز و فارس با نام شعر و ادب گره
خورده است که برهمین اساس الزم است که
محافل ادبــی کتابخانه   های عمومی   فارس با
سایر محافل ادبی متفاوت باشند.
روح ا ...منوچهــری بیان کرد :محفل قند
پارسی تاکنون پیشــرو بوده است ،اکنون نیز
فردی ســکان این کار را به دست گرفته که
استاد مسلم این حوزه است و باعث خوشحالی
اســت که دکتر کافی با وجود مشــغله   های
فراوان این سمت را پذیرفته است.
وی با تأکیــد بر اینکــه در محافل ادبی
کتابخانه   های اســتان باید اقدامات مبتکرانه
صورت گیرد ،ادامه داد :امیرهمایون یزدانپور
از چهره   های ماندگار فارس است؛ محفل قند
پارسی با شور و نشاط و توانمندی ایشان آغاز

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:

فتومونتــاژ موفق به کســب رتبه اول این
جشنواره کشوری شدند.
اســماعیلی گفــت :مریم کشــاورز در
رشــته مونولوگ ،حمید وامق در رشــته
نمایشنامه نویســی ،وحید رضایی نسب در
رشــته آواز محلی (بختیاری) و حبیب ا...
بازیار در رشته آواز محلی (شیرازی) ،مجید
توکلیان و مجتبی فرهادی پور در رشــته
تکنوازی تنبک ،حمیدرضا بنیادی و محمد
جواد اکبری در رشــته تکنــوازی ضرب
زورخانه ،مریم آموزگار در رشــته پادگست
رتبه دوم این جشنواره را به خود اختصاص
دادند.
وی در تشریح دیگر اسامی برگزیدگانی
که موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره
شــدند ،افزود :منصوره صداقت در رشــته

قندپارسی فراتر از بنگاله میرود
به کار کرد .اکنون این محفل می   تواند تحت
نظارت یک اســتاد زبان و ادبیات فارسی به
یک برند تبدیل شــود و کارهایی را در سطح
ملی و بین المللی انجام دهد.
مدیــرکل کتابخانه   هــای عمومی   فارس
اضافه کرد :نیاز اســت سیاســت گذاری در
استان انجام شود و محافل ادبی شهرستان   ها
نیز پویاتر شــوند تا بخش زیادی از مخاطبان
در شهرســتان   ها جــذب محافــل ادبــی
کتابخانه   ها شوند.
غالمرضا کافی استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شــیراز و دبیر جدید محفل ادبی قند
پارسی نیز در این نشســت گفت :تدبیرهای

مسئولیت انجمن   های ادبی به شهرستان   ها،
توجه بــه حــوزه داســتان در کنار شــعر،
شناســاندن اســتان و مفاخر ادبــی ،اجرای
برنامه   های معرفی کتاب و کتاب شناســی،
بخشــی از برنامه   های پیــش رو خواهد بود.
کافــی در گفــت و گو با ایرنــا اعالم کرد:
اولین گام برای محفل ادبی قند پارسی ،تهیه
کارنمای این محفل بوده است که برنامه   ها تا
پایان ســال پیش   بینی و برنامه شش ماه اول
تنظیم شده است.
او بیان کرد :محفل ادبی قند پارســی به
صورت کلی هر هفته نشســت خواهد داشت
که این نشســت   ها با حضــور اعضا ،محافل

بسیاری تاکنون انجام شده تا سطح کتابخوانی
در جامعــه افزایش یابد اما به جای تبلیغ باید
کارکردهای برنامه محور و ذوق   مندانه برای
مردم ایجــاد کنیم .هرچه برنامه   های ادبی را
جمیل تر بــرای مردم اجرا کنیم ،میزان جذب
افراد عالقه  مند بیشتر می   شود.
وی نویــد برنامه ریــزی ســاالنه برای
محفــل ادبی قنــد پارســی را داد و اضافه
کرد :تــاش خواهیــم کرد کــه همچنان
کار را برنامــه محــور ادامه دهیــم .تقویت
انجمن   هــای ادبــی شهرســتان ،واگذاری

ادبی شهرستان   ها ،شــاعران و نویسندگان و
اهالی قلم استان فارس خواهد بود.
محفل ادبی قند پارسی به گفته او عالوه بر
این نشست   های هفتگی ،در شش ماه نخست
سال میزبان چندین نشست اختصاصی ویژه
در مناسبت   های مختلف در سطح ملی و بین
المللی است که به زودی اعالم خواهد شد.
کافــی همچنین گفت:تمــام برنامه   های
این شش ماه به صورت مجازی برنامه ریزی
شــده اســت تا بتوانیم از حضور مهمانان در
ســطح ملی و بین  المللی اســتفاده کنیم؛ در

نقد داســتان ،مجید اســامی در رشــته
نقاشــی ،مجتبی رحمدار در رشــته خط
شکسته نستعلیق ،فرامرز کشتکار در رشته
کاریکاتور ،راضیه محمدی در رشته نقاشی
دیجیتــال موفق به کســب رتبه دوم این
جشنواره کشوری شدند.
مدیــر کل آموزش و پــرورش فارس
گفت :شــهربانو ثابت در رشته فیلم کوتاه
مســتند ،راضیه زارعی در رشــته نمایش
عروســکی ،محمدحسین کوثری در رشته
تکنوازی دف ،ســعید احمدی پور در رشته
تکنوازی کمانچه ،حسین گل صفتیان در
رشــته تک  خوانی محلــی (تصنیف) ،امیر
قره خانی در رشــته نرم  افزار موبایل ،زهرا
درســتکار در رشته نقد شعر رتبه سوم این
جشنواره کشوری را از آن خود کردند.
اســماعیلی در تشــریح دیگر اســامی
برگزیدگانی که موفق به کسب رتبه سوم
این جشنواره شــدند ،افزود :جلیل منور در
رشته سرایش ســرود و ترانه ،سید یاسین
علویان در رشته نقاشی ،مجید رستگار در
رشته خط نستعلیق ،هیلدا خدر در رشته خط
شکسته نســتعلیق ،فخرالسادات صحافی
در رشته خط نســخ ،امیر پژمان در رشته
خط ثلث ،الهام زهد در رشــته اینفوگرافی
موفق به کسب رتبه ســوم این جشنواره
کشوری شدند.
نیمه پایانی ســال و در صورت بهبود شرایط
بیماری ،نشســت   های حضــوری انجمن به
صورت مداوم و در روزهای مشــخص برگزار
می   شــود تا با دعوت از ادیبــان و اهالی قلم
اســتان بتوانیم برنامه   های قند پارسی را در
قالب محفل مرسوم دنبال کنیم.
این اســتاد ادبیــات گفــت :برنامه ریزی
محفل ادبی قند پارسی در قالب رسالت نهاد
کتابخانه   های عمومی   کشــور خواهد بود .به
این معنا که عالوه بر توجه به بعد فرهنگی و
ادبی نشست   ها ،بر اهداف نهاد کتابخانه   های
عمومی   که برگزاری برنامه   های کتاب محور،
معرفی کتاب   هــای خوب و تشــویق برای
مطالعه بیشتر است ،متمرکز خواهد شد.
دبیر محفل ادبی قندپارســی گفت :قصد
ایــن اســت در برنامه   ها بتــوان کتاب   ها و
نویســندگان و شــاعرانی را به عموم معرفی
کرد که در نهایت به مطالعه بیانجامد.
کافی معتقد است :محفل ادبی قند پارسی
در شــیراز اســت و الجرم با ادبیات شــیراز
پیوند خواهد داشــت .این محفل کارکردهای
روزآمــدی خواهد داشــت و بــه افق   های
آینــده می   نگرد بــه این معنا کــه به جای
پژوهش   هایی که بر مبنای گذشــته ادبیات
شــیراز بوده به شــاعران و نویسندگان حال
حاضر توجه شــود و پویایــی ادبیات امروز را
در نظر خواهیم داشت .همچنین فعاالن شعر
و داســتان امروز فارس را به عموم مخاطبان
و استادان در سطح ملی آشنا خواهیم کرد.
این اســتاد ادبیات گفت :جوهره شیراز با
شــعر آمیخته اســت هرچند که سایه بزرگ
حافظ و ســعدی در شــیراز باعث شــده که
بسیاری از شعرای توانمند این دیار مهجور و
ناشناخته بمانند در حالی که شاعران کم توان
تر از شاعران شیراز در شهرهای دیگر بسیار
شناخته شده و فخر آن شهر هستند ،به برخی
از شاعران شیراز و فارس کمتر پرداخته شده
اســت .در محفل ادبی قند پارسی به ویژه در
برنامه   های نیمه دوم به شاعران کمتر شناخته
شده فارس نیز خواهیم پرداخت.

تاکید بر نقشه مهندسی فرهنگی در نشست مجازی روسای شهرستان های فارس

جلســه وبینــار شهرســتان  های فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی   استان فارس در خرداد ماه  1400برگزار شد و در
این نشست ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان فارس
با رییس شهرستان های استان فارس به صورت مجازی به
بحث تبادل نظر پرداخت کــه با حضور معاونین اداره کل

و روســای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی   شهرستان های
استان فارس در دو روز متوالی اجرا شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی   اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس؛ در این جلسه
صابر سهرابی بحث اجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی
کشور برش استانی را مطرح و خاطرنشان کرد :شوراهای
فرهنگ عمومی   شهرستانهای استان فارس با جدیت مسیر
هم افزایی فرهنگی و هنــری را دنبال کرده و به صورت
نقشــه مهندسی فرهنگی در چشم انداز پنج ساله کار خود
را تدوین و اجرا کنند .هر چند قابلیت   های شهرســتان ها
می   تواند به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه   های نقشــه
مهندسی فرهنگی اســتان هم باشد که رییس شهرستان
می   بایســت بر اساس داشــته   های معنوی خود نسبت به

تدوین آن اقدام نماید.
در قســمت دیگری از این جلســه مدیر کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی   اســتان فارس بحث اهمیت شوراهای
فرهنگی شهرســتان   ها به عنــوان پارلمان  های محلی را
مطرح کرد و مقرر شــد با هماهنگی این شــورا و رییس
شهرســتان ها به عنوان دبیران دبیرخانه شورای فرهنگ
عمومی   شهرستان های اســتان بتوانند توان خود را برای
برنامه ریزی و تبیین نقشــه راه تا پایان شــهریور 1400
در اختیار اداره کل گذاشته و بر همین اساس بتوانیم تاثیر
متعالی تری در این مسیر داشته باشیم.
مبحث دیگری که از ســوی ســهرابی در این جلسات
مطرح شــد ،نظــام مند کــردن برنامه   هــای فرهنگی و
هنری اداره کل و همچنین شهرســتان  های استان فارس

اســت که می   توان به عنوان افق فرهنگی و هنری سال
 1400در نظر داشــت و همچنین اداره فرهنگ و ارشــاد
در شهرســتان ها با توجه به نیازمندی   هــا و قابلیت   های
فرهنگی و هنری شهرســتان می   بایســت همانند استان
فارس برنامه   های خود را تدوین و تا پایان شهریور ماه به
این اداره کل ارسال نمایند تا بتوانیم جریان سازی بزرگی
در این خصوص انجام دهیم.
در پایان نیز مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان
فارس از روســای شهرســتان ها خواســت تا نگاه   های
فرهنگی و هنری را به ســوی حضــور حداکثری مردم در
انتخابات معطــوف کرده و خود نیز به عنوان مســئوالن
فرهنگی و هنری شهرســتان ها پــای صندوق   های رای
برای نشان اقتدار ملت ایران حضور داشته باشند.

«شیراز؛ یک شهر سیویک داستان»
منتشر شد

کتاب «شیراز؛ یک شهر
سی و یک داســتان» با
گردآوری محمد کشــاورز
منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این
کتاب در  ۴۲۴صفحه ،با
شــمارگان  ۱۱۰۰نسخه
توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
«در بازار وکیل :ســیمین دانشــور»« ،تخت ابونصر:
صادق هدایــت»« ،کفترباز :صادق چوبــک»« ،لولی
سرمســت :رســول پرویزی»« ،دهان دوخته :ابوتراب
خسروی»« ،کوه برفی :امین فقیری»« ،گلک :ابوالقاسم
فقیری» و «عدلو :صمد طاهری» از جمله داستانهای
این مجموعه هستند .همچنین محمد کشاورز ،سیروس
رومی ،احمد آرام ،محمد طلوعی ،علیاکبر ســلیمانپور،
احمــد اکبرپور ،فرهاد حســنزاده ،اکبر صحرایی ،طیبه
گوهری ،ندا کاووســیفر ،مهدی جعفری ،بابک طیبی،
فاطمهمهر خانساالر ،احســان عبدیپور ،محمدهادی
پورابراهیم ،قاسم شکری ،حسین مقدس ،حسین دهقان،
میترا معینی ،مجتبی فیلی ،نغمه کرمنژاد ،پیمان برومند
و ســندی مومنی افراد دیگری هســتند که داستانی از
آنها در این کتاب آمده است.
در نوشــته پشــتجلد کتاب «شــیراز؛ یک شــهر
سیویک داســتان» میخوانیم« :سیویک داستان این
کتاب هرکدام نگاهی دارند به گوشــهای از شهر شیراز؛
شهری که قرنهاست در شــعر کهن فارسی حضوری
زیبا و چشــمگیر دارد .شیراز در صدســال اخیر میزبان
مهماننوازی برای داســتان معاصر ایران بوده اســت.
بیشک داســتان ایرانی شهر شیراز را خانه خود دانسته
که اینگونه راحت و بیتعارف در گوشه و کنارش پرسه
زده ،از حــال و هوای بازار وکیل با عمر چندصدســاله
تــا خیابانها و مراکز خرید مدرن امــروز ،از کوچهها و
محلههای قدیمی تا مجتمعهای مسکونی نوساز از غم
و شــادی اهالیاش گفته و از آداب و رســوم و فرهنگ
آنان حرف زده اســت .در این مجموعه رابطه انســان و
شهر محور همه داستانهاست .در بازه زمانی حدود یک
قرن ،یعنی از دهه اول قرن چهاردهم هجری شمســی
تا همین ســال پایانی یکهزار و سیصد و نود و نه ،هر
داســتان این مجموعه بنا به توان نویسندهاش بیانگر و
آینهگردان زندگی و زمانه مردمان شهر شیراز شدهاند.

نفرات برتر مسابقه کشوری نقاشی
کودکانه هفته ملی بدون دخانیات
مشخص شدند

ایرنا :مدیر ســازمان
مردم نهــاد ترنم زیبای
محبــت شــیراز اعالم
کرد :نفرات برتر مسابقه
کشوری نقاشی کودکانه
هفته ملی بدون دخانیات
که به صورت آنالین برگزار شد ،مشخص شدند.
فرانک شــجاعی چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :در این رقابت ها  ۲۷۳دختر و پســر زیر ۱۴
سال از استان های مختلف شرکت داشتند.
وی اضافه کرد :ابتدا قرار بود به  ۶نفر جایزه داده شود
اما از آنجا که استقبال زیادی از این مسابقه شد و نقاشی
های بســیار زیبایی دریافت کردیم ،تصمیم گرفتیم به
 ۱۳نفر جایزه اهدا کنیم.
او ادامــه داد :نگین شاهســونی ،نرجــس گودرزی،
پارمیدا ســلیمی ،کیمیا ســهرابی ،نغمه گــودرزی ،آراد
پارســایی و شیرین کریمی از شــیراز ،همچنین ریحانه
بنی خلفی و آینا قطبی از اهواز ،آیســان بیرامی و آیناز
بیرامی از رشت ،مریم تهذیبی از گیالن و ایلیا افشارمند
از تهران نفرات برتر این رقابت ها بودند.
شجاعی بیان داشت :شــرکت کنندگان که سنشان
پنج سال تا  ۱۴سال است طوری نقاشی کردند که انگار
دارند با انسان صحبت می کنند ،آنها زندگی یک مصرف
کننده ســیگار را به تصویر کشیدند از این رو کار داوران
مسابقات برای انتخاب نفرات برتر سخت شد.
او بیــان کرد :آگاهی و آموزش در ســنین پایه برای
داشتن جامعه ای پویا و کاهش آسیب های اجتماعی از
اهداف اصلی برگزاری نقاشی کودکانه بود.
مدیر ســازمان مردم نهاد ترنم زیبای محبت افزود:
نقاشــی کودکانه موجب می شــود آنها حتی توانایی و
مهارت هــای طبیعی خود را از قبیــل تصمیم   گیری و
اعتماد به نفس به دست بیاورند.
وی گفت :جوایز نفرات برتر که شــامل کارت هدیه،
لوح تقدیر و بازی های هوشــی اســت توسط خودمان
تهیه شــد زیرا هیچ کس حاضر نشــد اسپانســر شود،
برای شهرســتان ها از طریق آدرس پســتی برای آنها
ارسال می شود.
اســامی نفرات برتر نیز در پســت اینستا گرامی به
نشانی @ taranome.zibaye.mohabat
اعــام و تعــدادی از این نقاشــی ها نیز بــه نمایش
گذاشته شد.
روز جهانــی بدون دخانیات همه ســاله اول ماه می
 ۲۰۲۱برابر با دهم خردادماه است.

