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شوراهای مشورتی رسانه های کشور

ایران  -۳بحرین صفر

پیروزی شیرین
ایران برابر بحرین

وستفالیای ایرانی
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زهرا جعفری

* اسامی و کدهای انتخاباتی
*  8داوطلب برای  5کرسی
* صندوق های تمام الکترونیک در شیراز
* انتصاب

دیـدار تیمملـی فوتبـال ایـران و بحرین بـا برتری
 ۳گلـه شـاگردان اسـکوچیچ بـه پایـان رسـید.
بـا ایـن نتیجـه تیمملـی بـا یـک بـازی کمتـر
نسـبت بـه بحرین بـه رده دوم گـروه  Cمقدماتی
انتخابـی جـام جهانـی رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیمملـی فوتبـال ایـران در
چارچـوب بازیهـای گـروه  Cمرحلـه مقدماتـی
انتخابـی جـام جهانـی  ۲۰۲۲بـه مصـاف بحرین
رفـت .ایـن دیـدار در نهایـت بـا نتیجه  ۳بـر صفر
بـه سـود شـاگردان اسـکوچیچ بـه پایـان رسـید
تـا ایـران باالخـره در خـاک بحریـن ایـن تیـم را
شکسـت دهـد .در ایـن دیـدار سـردار آزمـون در
دقایـق  54و  61و طارمـی در دقیقـه  79بـرای
تیمملـی گلزنـی کردنـد .شـاگردان اسـکوچیچ
بـا ایـن بـرد بـاارزش  ۱۲امتیـازی شـد و بـا یـک
بـازی کمتر نسـبت به بحریـن در رده دوم جدول
ردهبنـدی قـرار گرفـت .عـراق هـم با تعـداد بازی
برابـر نسـبت به ایـران و بـا  ۱۴امتیاز صدرنشـین
گـروه  Cاسـت.

عارف:

مناظره اول به نوعی سقوط
اخالق سیاسی بود
مشاور وزیر کشور:

اخالل در انتخابات با سند
مجعول ،جرم محسوب می شود
همتی:

اگر به رییسی  ۵دقیقه وقت
دادهاند به من هم  ۲۰دقیقه
فرصت دهند
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رضایی نماینده سابق مجلس:

مدعیان امروز دولت ،عامل
بسیاری از مشکالت هستند

3

ابراهیم رئیسی:

به جای اعالم اسم ،ابربدهکاران بانکی را محاکمه کردیم
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری
گفت:تولیـد یکـی از جلـوه هـای مهم بـرای قدرتمندی
کشـور اسـت و بایـد مـا بـرای کشـور قـدرت بیافرینیم.
به گزارش ایسـنا ،حجت االسلام والمسـلمین رییسـی
در گفـت وگـو بـا نخبـگان در شـبکه چهار سـیما درباره
رمـز قدرتمنـدی ملـت ایـران گفـت :مولفه هـای قدرت
مختلـف اسـت و ایـن مولفه ها بـرای جامعه مـا عبارتند
از ایمـان و اعتقـاد و بـاور بخـدا و قدرتمنـدی در حـوزه
اقتصـاد و توانایـی کشـور که رمز مهمی در هر کشـوری
است.
وی افـزود :اگـر از مولفـه هـا درسـت بهـره بـرداری
کنیـم تبدیـل بـه قـدرت ملـی مـی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تولید یکـی از جلوه هـای مهم برای
قدرتمنـدی کشـور اسـت ،افـزود :تـا وقتـی کـه سـفره
مـردم و نهـاده هـای دامـی بـه واردات بند باشـد ،برای
کشـور گرفتـاری پیـش می آیـد .باید برای کشـور قدرت
آفریـد ،در حـوزه اقتصـاد یعنـی کشـاورزی خودکفا.
رییسـی تصریـح کـرد :در کشـور منابـع انسـانی کار
آمـدی داریـم و از لحـاظ آب و هوایـی و مخـازن
ثروتهـای کشـور در موقعیـت بسـیار خوبـی هسـتیم و
میتوانیـم قدرتمنـد باشـیم.
رییسـی در پاسـخ بـه سـوالی چـه برنامـه جامعـی در
زمینـه حمایـت از تشـکیل خانـواده داریـد؟ گفـت :از
عزیزانـی کـه سنشـان بـه سـن ازدواج رسـیده پرسـیدم
چـرا ازدواج نمـی کنیـد؟ گفتنـد مسـکن و اشـتغال کو.

مـن در اسـتان قـدس کـه بـودم کلنـگ  ۶۰۰واحـد
مسـکونی را زدم .مـا بایـد مسـاله مسـکن و اشـتغال
را بـرای جوانـان کـم کنیـم و در ایـن صـورت ازدواج
افزایـش مـی یابـد .بخش جـدی هزینه مسـکن مربوط
بـه زمین اسـت .متاسـفانه  ۴۰درصد ظرفیـت تولیدی
کشـور خالـی اسـت.
وی در رابطـه بـا مقـاوم سـازی اقتصـاد گفـت :اقتصاد
مقاومتـی ،اقتصـادی کـه تـکان هـا آنـرا تـکان ندهـد.
در کشـور مـا یـک روز تحریـم و یکـروز کرونـا یـک روز
سـیل یک روز دشـمنی دشـمنان هسـت لذا کشـور باید
اقتصـاد مقـاوم و بی تکانه داشـته باشـد اما بایـد به این
امـر اقـدام و عمـل کـرد و انـرا اجـرا کرد.
وی افـزود :برخـی مسـئولین دالیلـی میآورنـد کـه نـه
مـردم قبـول میکننـد نـه کارشناسـان .وضع موجـود را
بـه تحریـم نسـبت میدهیم کـه قابل قبول نیسـت انرا
بـه تحریـم نسـبت بدهیـم .می تـوان با مدیریـت دقیق
آنـرا مدیریـت کـرد تـا کار بـه این مرحله کشـیده نشـود.
رییسـی تاکیـد کرد :بایـد از تولید کننـده حمایت کنیم و
بایـد از سیسـتم بانکی آنهـا را نجات دهیم.
وی دربـاره فـرار مالیاتـی گفـت :رقم هـا را مختلف می
گویند .اسـتقرار سـامانه هوشـمند در نظـام مالیاتی می
توانـد دولـت را به درامـد مالیات اشـراف دهد.
وی دربـاره اینکـه بـرای زیرسـاخت ایـن امـر دولتـش
چـه تدبیـری مـی اندیشـد؟ گفت:ایـن کار پیچیـده ای
نیسـت .مـن در ایـن دو سـال  ۳۵سـامانه فعـال کـردم

و تـا آخـر سـال ۱۴۰۰چهـل سـامانه فعـال مـی شـود.
مـا نگاهمان شـکل گرفتـن دسـتگاه قضایی هوشـمند
اسـت .االن شـعار دولـت الکترونیـک داده مـی شـد،
چند درصد تشـکیل شـده اسـت .عدم جدیـت در دولت
باعـث شـده سـامانه شـکل نگیرد.
وی افـزود :مسـاله کاهـش هزینـه هـای مـردم و
افزایـش درآمـد دو مسـاله اساسـی در کشـور ما اسـت.
در مـورد کاهـش هزینـه در خانـواده بخشـی مربـوط به
مسـکن اسـت .باید سـهم  50درصدی مسـکن در سبد
خانـواده را بـه  30درصـد تقلیـل دهیـم.
وی افـزود :بسـیاری از امـوری کـه در دسـتگاه قضـا
محـال بـه نظـر میرسـید قابـل دسـتیابی شـده اسـت.
رییسـی تاکیـد کـرد :ایـن نباید برداشـت شـود که چون
بنـده در قـوه قضائیـه بـا قـوه قهریـه کار را جلـو میبـرم
ایـن اوامـر انجـام میشـود ،اگـر اراده وجـود داشـته
باشـد مدیـر بایـد در حـوزه مدیریـت خـود نفـوذ داشـته
باشد.
وی ادامـه داد:کشـور مـا گرفتـار جنـاح بـازی و
رودربایسـی شـده اسـت .کشـورداری و مدیریـت بـا
رودربایسـتی نمیسـازد ،بـا رعایـت حـال دیگـران را
کـردن نمیسـازد ،ایـن اسـت کـه امیرالمومنیـن(ع)
فرمونـد عدالـت در توصیـف آسـان اسـت در اجـرا کار
سـختی اسـت .امروز نزدیکترین شـاخص بـه عدالت،
اجـرای میدانـی قانـون اسـت .کشـور مدیریـت جـدی
مـی خواهـد.

دکتر ایرج گلدوزیان درگذشت

شجاعت  ،قاطعیت و درایت با انتخاب

دکتـر ایـرج گلدوزیـان اسـتاد برجسـته حقـوق جزا و
جرمشناسـی ایـران دار فانـی را وداع گفـت.
به گزارش ایسـنا ،ایـرج گلدوزیان حقوقدان ،اسـتاد
دانشـگاه و نویسـنده کتـب دانشـگاهی در حقـوق
کیفـری بود.
گلدوزیـان در سـال  ۱۳۱۸خورشـیدی در مشـهد
متولـد شـد .دوره ابتدایـی را در مشـهد و دوره
متوسـطه را در دبیرسـتان فرخـی تهـران بـه پایـان
رسـاند .در سـفرهایی که طی دهه  ۱۳۴۰به فرانسـه
کـرد ،دورههای یک سـاله جـرم یابی ،کشـف جرایم
و جرمشناسـی را که ویژه ضابطین دادگسـتری بود،
در دانشـکده حقـوق پانتئـون و مدرسـه عالـی مولـن
فرانسـه گذرانیـد .در سـال  ۱۳۴۴وارد دانشـکده
حقـوق دانشـگاه تهـران شـد و در سـال  ۱۳۴۸رتبـه
اول کنکـور فـوق لیسـانس حقـوق جزایـی گردیـد.
در سـال  ۱۳۴۹بـه فرانسـه رفـت و در دانشـکده
پانتئـون دکتـرای دانشـگاهی حقوق جـزا را دریافت
کـرد .وی در سـال  ۱۳۵۱موفـق بـه دریافـت دیپلـم

تحصیلات عالی حقوق خصوصی ( ).D.E.Sشـد.
سـپس دکتـرای تخصصی علـوم کیفـری را دریافت
کرد.
از جملـه تالیفـات ایـن حقوقـدان میتـوان بـه آثاری
همچـون ،محشـای قانـون مجـازات اسلامی،
حقـوق جـزای عمومـی ایـران ،حقـوق جـزای
اختصاصـی ،حقـوق کیفـری اختصاصـی تطبیقـی،
بایسـتههای حقـوق جـزای عمومـی ،بایسـتههای
حقـوق جـزای اختصاصـی ،ادلـه اثبـات دعـوی و
مقدمـه علـم حقـوق اشـاره کـرد.
پیـام تسـلیت سـید حسـین صفایـی بـرای
درگذشـت ایـرج گلدوزیـان
براسـاس ایـن گـزارش ،دکتـر سـید حسـین صفایی
از اسـاتید برجسـته حقـوق ایـران در پیامی به شـرح
زیـر درگذشـت دکتـر ایـرج گلدوزیـان را تسـلیت
گفـت" :خبـر فـوت دکتـر گلدوزیـان موجـب نهایـت
تاسـف و تاثـر گردیـد .ایشـان از اسـتادان برجسـته
حقـوق کیفـری در دانشـکده حقوق دانشـگاه تهران

بودنـد و دانشـجویان زیـادی از محضردرس ایشـان
بهـره منـد شـدند و عمـری بـا برکـت داشـتند .مـن
ایـن مصیبـت را بـه خانـواده محتـرم و همـکاران و
شـاگردان ایشـان صمیمانـه تسـلیت مـی گویـم و
رحمـت واسـعه الهـی بـرای آن مرحوم و صبـر و اجر
بـرای بازمانـدگان را از خداونـد بـزرگ مسـئلت دارم.
خبرگزاری دانشـجویان ایران (ایسـنا) نیز درگذشـت
دکتـر ایـرج گلدوزیـان را به خانـواده ایشـان و جامعه
حقوقـی کشـور تسـلیت میگوید.

ایران و جهان
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معرکه گیری
با آفتابه دهان تنگ
در سـال  1344پشـت دبیرسـتان مکتبـی ،مقابـل
شـیر و خورشـید یـک زمیـن بازی بـود کـه معرکه
گیرهـا در آن خـودی نشـان می دادنـد و بـه قـول
شـیرازی ها چشـم بنـدک می کردند و بـا رجزخوانی
مهره هایـی را از پشـت گـردن و داخـل دهـان
جابـه جـا می کردنـد و یـا زنجیـر بـه سـینه و بـازو
می بسـتند و بـه اصطلاح بـا زور بـازو آن را پـاره
می کردنـد و یـا داسـتانک هایی بـه طنـز سـر هـم
می کردنـد و مـردم را می خنداندنـد .یکـی هـم بود
کـه میمونـی داشـت و آن را می رقصانـد .همـه این
بازی هـا بـرای جلـب نظـر مـردم بـا هـدف گرفتن
پـول بود.
روزی یکـی از معرکـه گیرهـا ترفنـد جدیدی سـوار
کـرد و بعـد از آن کـه عـده ای را گرداگـرد خـود
جمـع نمـود آفتابـه ای در میـان گذاشـت و بعـد از
رجزخوانـی و قسـم و آیه و دل مشـغول کردن جمع
حضـار گفـت« :اگـر هر یـک از شـما پنج ریـال به
مـن بدهـد من مـی روم داخـل ایـن آفتابـه »...عده
ای دادنـد و عـده ای هـم ندادنـد .آن معرکـه گیـر
مرتـب دعـا می خوانـد و قسـم حضـرت عبـاس
مـی داد و می گفـت :حتـی اگـر یـک نفـر هـم پول
ندهـد من داخـل آفتابه نمـی روم .در ایـن میان مرد
رنـدی خطـاب بـه جمعیـت گفـت« :مـن پـول این
چنـد نفـری که نـداده انـد را می دهم ببینـم این آقا
چطـوری داخـل ایـن آفتابه مـی رود؟»
معرکـه گیـر پولها را داخـل کیسـه ای ریخت و چند
صلـوات فرسـتاد و مـدام دورگـردی کـرد و گفـت:
«حـاال می بینیـد کـه مـن چگونه داخـل ایـن آفتابه
می روم».
آفتابـه را از جـا بلنـد کـرد ،دهانه آفتابه را روی سـر
کشـید و چنـد ورد خوانـد ،امـا خبری نشـد .پایش
را بلنـد کـرد و دوبـاره چنـد ورد خوانـد و بـه داخل
دهانـه آفتابـه رسـاند .هرچـه زور زد دیـد داخـل
آفتابـه نمـی رود .آنقـدر ایـن وضعیت را تکـرار کرد
و رجزخوانـی کـرد کـه همه خسـته شـدند .ناگهان
همـان فـردی که پول بقیـه را داده بود فریـاد زد که
آقـا معطل نکن ،مـردم کار دارنـد ،برو داخـل آفتابه
و راحتمـان کن.
معرکـه گیـر کـه همـه را خسـته و معتـرض می دید
آفتابـه را زمیـن گذاشـت ،دور جمعیـت چرخیـد و
گفـت :شـما همه عقـل و شـعور دارید .مـن چگونه
می توانـم داخـل ایـن آفتابـه بروم؟
جمعیـت خنـده تلخـی کردنـد و یـواش یـواش
پراکنـده شـدند .معرکه گیر مانـد و آن که پولهایش
را مطلـب می کـرد .معرکـه گیـر دسـت او را گرفت
و گفـت چنـد تومـان کاسـبی کردیـم نصـف نصف
صدایـت درنیایـد تـا بـروم چـاه مرتـاض علـی
دعایـت کنم.
آن روزهـا ،مـن  16سـاله بـودم از آن معرکه گیری
درسـی گرفتـم تـا هـر کاری کـه بـه عقـل جـور
نمی آیـد نپذیـرم.
ایـن حکایـت ،حکایـت بعضـی از نامزدهـای
انتخاباتـی اسـت کـه وعده هایی می دهند شـبیه آن
معرکـه گیـر که می گفـت من داخـل آفتابـه می روم
تـا پـول بیشـتری تلکـه کند.
متأسـفانه سـنتی بـا روش هـای مشـابهی تکـرار
می شـود تـا عـوام بـه امیـد یارانـه  450هـزار
تومانـی و وعده هایـی از ایـن دسـت پـای صندوق
رأی بیاینـد و بـه قـول آن معرکـه گیـر پنـج ریـال
بدهنـد و فرامـوش کننـد که چه گذشـت و امـا بعد:
کشـوری کـه  54درصد تـورم را در شـرایط تحریم
تجربـه می کنـد و از چـپ و راسـت دشـمنانش از
داخـل و خـارج برای بـه زانـو درآوردن ملـت ،صف
کشـیده و هزینـه می کننـد ،کشـوری کـه پـس از
پیـروزی انقلاب اسلامی تا بـه اینک جمعیت سـه
برابری را تحمل می کند ،کشـوری که  8سـال جنگ
تحمیلـی را با خسـارت هزار میلیـارد دالری و صدها
هـزار شـهید ،جانباز و آزاده پشـت سـر گذاشـته و
سـالیانی اسـت برای دفاع از سـتمدیدگان سوریه،
یمـن ،لبنـان ،فلسـطین و عـراق مقابـل داعـش
ایسـتاده و بـا آمریـکا پنجـه در پنجـه درافکنـده و
شاهد دسـتگیری سـلطان های سـکه ،ارز ،قاچاق و
محتکریـن بـزرگ و کوچـک اقلام ضـروری مردم
اسـت و هنـوز تکلیـف بازگشـت آمریـکا بـه برجام
و رفـع تحریم هـا معلـوم نیسـت ،چگونـه می تواند
ایـن وعده هـای بـزرگ را عملـی کند؟
چـرا بـرای جـذب آراء بیشـتر بـه مـردم دروغ
می گوئیـم وقتـی خـو ِد نامزدهایی از این دسـت هم
می داننـد مـرد عمـل بـه چنیـن قـول و وعده هایـی
نیستند ؟
یعنـی مـردم را تا ایـن حد عـوام و زودبـاور فرض
کـرده ایم؟
و یـا کرسـی ریاسـت جمهـوری تـا بـه ایـن حـد
جاذبـه دارد و مهـم اسـت کـه بـه بعـد از انتخابات
توجهـی نکنیـم و پشـت سـر و پشـت وعده هـا را
مالحظـه نکنیـم؟
راسـتی بـا چه تدبیـر و عقالنیتی خـود را اقتصاددان
می دانیـم کـه این چنیـن وعده هـای تـورم زایی را
می دهیـم و بـه مـردم هـم می گوییـم .من تـورم را
تـک رقمی می کنـم .اقتصـاد را نجـات می دهـم و
چنیـن و چنـان می کنم.
اگـر آن معرکـه گیـر زنده می شـد و دوباره کاسـبی
از ایـن دسـت راه می انداخـت او هم حتمـا آفتابه را
در میـان می گذاشـت و می گفـت :اگـر به مـن رأی
بدهیـد داخـل این آفتابـه می روم.
اصالحـات اقتصـادی آفتابـه ای نیسـت کـه بعضی
نامزدهـا بتواننـد وعـده دهنـد که معجزه و کشـف و
کرامـت می کننـد و داخـل آن می رونـد.
اد امه د  ر ستون روبرو
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مقاومت دستگاهها برای حذف امضاهای طالیی در اجرای قانون
دیــوان محاســبات کشــور اعــام کــرد کــه
مقاومــت زیــادی در برخــی دســتگاهها و
نهادهــای صــدور مجــوز کســب و کار بــه
دلیــل وجــود رانــت و امضــای طالیــی وجــود
دارد و بالــغ بــر  ۱۲۰۰شــکایت در ایــن
خصــوص ثبــت شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از دفتــر روابــط
عمومــی و امــور بیــن الملــل دیوان محاســبات
کشــور ،یکــی دیگــر از قوانیــن ۷گانــه مــورد
بررســی در ارتبــاط بــا تولیــد ،قانــون اصــاح
مــواد ( )۱و ( )۷قانــون اجــرای سیاســتهای
کلــی اصــل ( )۴۴قانــون اساســی بــا هــدف
تســهیل ســرمایه گــذاری در ایــران از طریــق
ســاده ســازی مجوزهــای کســب و کار بــوده
اســت کــه بــه رغــم گذشــت حــدود  ۴مــاه از
اصــاح آن ،عملکــرد اثربخــش صفــر درصــد
داشــته اســت.
براســاس گــزارش دیــوان محاســبات کشــور،
در ایــن قانــون تــاش دســتگاه ها فقــط
ارایــه اطالعــات مجوزهــا بــرای درج در
پایگاه هــای مربوطــه اســت و علیرغــم اینکــه
هیــأت مقــررات زدایــی و بهبــود محیــط
کســب و کار ،تاکنــون حــدود  ۵۰جلســه
تشــکیل داده اســت ولــی در امــر تســهیل
رییــس بنیــاد امیــد ایرانیــان گفــت :اولیــن
مناظــره انتخاباتــی بــه نوعــی ســقوط اخــاق
بــود ،آنچــه بیــش از هــر چیــز در مناظــرات
اخیــر ،اذهــان را بــه خــود مشــغول کــرده،
ســقوط اخــاق سیاســی اســت.
محمدرضــا عــارف در گفــت وگــو بــا ایســنا،
در ارزیابــی از اولیــن مناظــره انتخابــات
ریاســت جمهــوری ،اظهــار کــرد :آنچــه
بیــش از هــر چیــز در مناظــرات اخیــر،
اذهــان را بــه خــود مشــغول کــرده  ،ســقوط
اخــاق سیاســی اســت .قــرار بــود در نظــام
جمهــوری اســامی ایران ،جمهوریــت ،
متصــف بــه ارزش هــای اســامی  ،از جملــه
اخــاق باشــد .وقتــی جمهوریــت تحــت
الشــعاع قرائت هــای ســلیقه ای قــرار
می گیــرد و قرائــت ضــد حقــوق مــردم
میــدان داری می کنــد ،اســام اخالقــی
و انســانی در حاشــیه قــرار می گیــرد.
معتقــدم اگــر بــا تفســیری حقوقــی بــه
بررســی صالحیت هــا پرداختــه می شــد،
کاندیداهــای حاضــر در عرصــه ،بســی
اخالقــی تــر  ،انســانی تــر و اســامی تر
عمــل می کردند.عضــو مجمــع تشــخیص

مجوزهایــی کــه اطالعاتشــان شــفاف شــده
بــه کنــدی پیــش مــیرود.
بــر ایــن اســاس ،راهانــدازی ســامانه ســام و
درگاه ملــی مجوزهــا( )G4Bدو اقدامی اســت
کــه اگــر زیرســاخت های الزم بــرای ایــن دو
ســامانه فراهــم شــود و بــا جدیــت بیشــتری
پیگیــری شــود ،زمــان صــدور مجوزهــا
کاهــش می یابــد امــا هیــأت مقــررات زدایــی
و بهبــود محیــط کســب و کار در اجــرای
قانــون مذکــور نیــز عملکــرد مناســب نداشــته

و ایــران همــواره در رتبههــای نازلــی از نظــر
شــاخصهای معتبــر ایــن حــوزه قــرار گرفتــه
اســت.
بنــا برگــزارش دیــوان محاســبات از ارزیابــی
اجــرای ایــن قانــون ،بــرای اجــرای مــاده ۷
قانــون اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل ۴۴
هنــوز هــم اطالعــات دقیقــی از مجوزهــای
کســبوکار بــه تفکیــک هــر رشــته وجــود
نــدارد و بــه نظــر میرســد بیــش از
یکســوم از مجوزهــای دســتگاههای

عارف:

مناظره اول به نوعی سقوط
اخالق سیاسی بود

مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرد :نامزدهای
محتــرم انتخابــات می توانســتند از فرصــت
ایــن مناظــره بــرای تبییــن برنامه هــای

خــود بویــژه در موضــوع اقتصــاد اســتفاده
بهتــری بکننــد امــا بــا کمــال تاســف ایــن
فرصــت عمدتــا بــه اتهــام زنــی بــه یکدیگــر

اجرایــی موجــود هنــوز در پایــگاه مجوزهــای
کســبوکار تکمیــل نشــد ه و نــوع ،شــرایط
و فرآینــد صــدور ،تمدیــد و لغــو بــه همــراه
مبانــی قانونــی بهطــور کامــل بــرای بســیاری
از فعــاالن اقتصــادی نامعلــوم اســت .اضافــه
بــر ایــن ،همچنــان مشــخص نیســت چــه
تعــداد دیگــر مجــوز کســبوکار در کشــور
وجــود دارد کــه در ایــن پایــگاه ذکــر نشــده
اســت.
گــزارش دیــوان محاســبات کشــور حکایــت
از آن دارد کــه حــدود  ۴۲درصــد از بندهــای
ایــن قانــون فاقــد عملکــرد اســت و حــدود
 ۹۳درصــد از عــدم تحقق هــا بــه دلیــل
ضعــف در اجــرا و تــرک فعل هــای قانونــی
اســت .از ســوی دیگــر مقاومــت زیــادی در
برخــی دســتگاهها و نهادهــای صــدور مجــوز
بــه دلیــل وجــود رانــت و امضــای طالیــی
وجــود دارد و بالــغ بــر  ۱۲۰۰شــکایت در
ایــن خصــوص ثبــت شــده اســت .حتــی
گاهــی نســبت بــه نظــرات ایــن شــورا در
دیــوان عدالــت اداری شــکایت ثبــت شــده و
در برخــی مــوارد مثــل مجوزهــای تاســیس
داروخانه هــا ،منجــر بــه رای هیــأت
عمومی دیــوان عدالــت اداری شــده اســت.
و طــرح مســائل حاشــیه ای طــی شــد .
وی افــزود :همــه نامزدهــای محتــرم
در نهادهــای مختلــف حاکمیــت اعــم از
قــوه قضاییه،قــوه مقننــه و قــوه مجریــه
مســئولیت داشــته و دارنــد و بــه جــای
مســئولیت پذیری در قبــال نارســایی های
موجــود وقــت مناظــره بــه اتهــام زنــی بــه
یکدیگــر و نقــد گذشــته و دولــت مســتقر
کــه نماینــده ای بــرای پاســخگویی بــه
اتهامــات وارده نداشــت صــرف شــد.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
تصریــح کــرد :روی آوردن بــه شــعارهای
موهــوم و نداشــتن راهکارهــای دقیــق
و حســاب شــده بــرای فائــق آمــدن بــر
مشــکالت کشــور در یــک زمــان بنــدی
مشــخص عمــده مــواردی بــود کــه از اولیــن
مناظــره انتخاباتــی برداشــت شــد.برخی از
نامزدهــای محتــرم بــه جــای آنکــه بــا نــگاه
بــه آینــده برنامه هــای خــود را تشــریح
کننــد بــه گذشــته برگشــتند و نقــد گذشــته
را در دســتور کار خــود قــرار داده بودنــد در
حالیکــه قــرار نیســت در گذشــته متوقــف
بمانیــم.

مقتدی صدر:

سالح باید تحت کنترل فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد
رهبــر جریــان صــدر در توئیتــی بــه
بیــان مواضــع خــود درخصــوص "ســاح
بیضابطــه" در عــراق پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از میــدل
ایســت نیــوز ،مقتــدی صــدر تصریــح کــرد:
«بســیاری میگوینــد ،اگــر دولــت ناتــوان
از تامیــن امنیــت ماســت ،مــا ســاح خــود
را تحویــل نخواهیــم داد یــا اینکــه ســاح
مقاومــت عــزت و شــرف ماســت و مــا تــن
بــه مصالحــه نخواهیــم داد یــا اینکــه عشــیره
فراتــر از دولــت اســت و دیگــر بهانههایــی
کــه موجــب تــداوم ناامنــی در عــراق خواهــد
شــد».
وی ادامــه داد« :امــا چگونــه دولــت
میتوانــد از شــما حفاظــت کنــد ،در حالــی
کــه شــما خواهــان حفاظــت دولــت نیســتید
بلکــه خواهــان حفــظ حــزب ،مذهــب ،دیــن،
عشــیره و یــا قومیــت هســتی ،دولــت چگونــه

میتوانــد از تــو حفاظــت کنــد در حالــی کــه
بــه افــراد نفــوذی حــق داشــتن ســاح
میدهــی؟»
رهبــر جریــان صــدر افــزود« :هیــچ وقــت

مقاومــت فراتــر و باارزشتــر از میهــن و
کشــور نبــوده ،هیــچ وقــت عشــیره و شــیخ
آن و نیــز رهبــران سیاســی و حتــی دینــی
فراتــر و گرانقدرتــر از میهــن و کشــور

نبود هانــد».
وی ادامــه داد :آیــا نبایــد عــراق و مــردم ایــن
کشــور زیــر پرچــم عــراق و بــدون مداخــات
خارجــی ،طائفــه ای و یــا مذهبــی بــه صــورت
یکپارچــه و متحــد زندگــی کننــد بــه ویــژه
کــه عــراق در هــر مقولــهای اول اســت؛
عــراق کشــور انبیــاء ،پایتخــت تشــیع ،محــل
تجمــع عــرب و ُکــرد ،خیمــه اهــل ســنت و
شــیعه ،کشــور اقلیتهــای مســالمتجو،
مهــد تمــدن و غیــره اســت».
صــدر در ادامــه خطــاب بــه مــردم عــراق
گفــت« :کمپینــی بــرای خلــع ســاح بــدون
توجــه بــه مســائل طائفــه ای یــا نــژادی
و انحصــار آن بــه دســت دولــت بــه راه
افتــاده و اینکــه نیروهــای امنیتــی از جملــه
حشدالشــعبی مجاهــد از عناصــر خودســر
تصفیــه شــود و تحــت فرمــان فرماندهــی
کل نیروهــای مســلح درآیــد».

تفویض اختیار آمریکا به عمان برای مذاکره با صنعا

جزئیات پیام فوری ولیعهد عربستان به رهبر انصاراهلل یمن
بــه نظــر میرســد ائتــاف عربــی و آمریــکا
در تفویــض اختیــار بــه دولــت عمــان بــرای
حــل و فصــل بحــران یمــن توافــق نظــر
دارنــد .همچنیــن منابــع عمانــی دیــروز،
دوشــنبه از مضمــون پیــام ویــژه عربســتان
بــه رهبــر جنبــش انصــاراهلل یمــن دربــاره
آینــده جنــگ عربســتان علیــه یمــن کــه وارد
هفتمیــن ســال خــود شــده و بدتریــن فاجعــه
بشــری در عصــر جدیــد را رقــم زده ،پــرده
برداشــتند.
بــه گــزارش ایســنا ،ســایت یمنــی "الخبــر
الیمنــی" بــه نقــل از منابــع فــاش کــرد:
هیئــت عمانــی کــه روز شــنبه وارد صنعــا
شــد حامــل پیامــی از جانــب محمــد بــن
ســلمان ،ولیعهــد عربســتان بــه عبدالملــک
بدرالدیــن الحوثــی ،رهبــر انصــاراهلل یمــن
بــود کــه شــامل عقبنشــینیهای
عربســتان از مواضعــش از جملــه آمادگــی

بــرای بازگشــایی فــرودگاه صنعــا و بنــدر
الحدیــده و ارائــه کمکهــای مالــی فــوری
بــه یمنیهــا در ازای توقــف حمــات صنعــا
بــه مــأرب و توقــف حمــات پهپــادی،
موشــکی و غیــره بــه عمــق خــاک عربســتان
بــود.
منابــع اشــاره کردنــد ،هیئــت عمانــی ایــن
پیــام را بــه رهبــر انصــاراهلل یمــن رســانده
اســت.
شــایان ذکــر اســت محمــد عبدالســام،
ســخنگوی انصــاراهلل و رئیــس هیئــت
مذاکــرات صنعــا قبــا در پاســخ بــه
طرحهــای اخیــر ســعودیها بــا چنیــن
مضامینــی تاکیــد کــرده بــود ،پرونــده انســانی
بــا پرونــده نظامی قابــل مقایســه نیســت.
وی شــرط کــرده بــود کــه پرونــده انســانی
قبــل از هرگونــه مذاکــره و شــرط گذاری
حــل و فصــل شــود.
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در ایــن رابطــه روزنامــه االخبــار لبنــان بــه
تفصیــل نوشــت :هیئــت دفتــر ســلطنتی
عمــان در ســفر بــه صنعــا دیدارهــای
متعــددی بــا رهبــران انصــاراهلل داشــت و
در مــورد اقدامــات نهایــی بــرای بازگشــایی
فــرودگاه صنعــا و برداشــتن محدودیتهــای
تحمیلــی از ســوی ائتــاف ســعودی-
اماراتــی بــر بنــدر الحدیــده بحــث و تبــادل
نظــر کــرد.
بــا وجــودی کــه ایــن دیدارهــا محرمانــه
بــود ،منابــع سیاســی آگاه گفتنــد ،تفاهمــات
مثبتــی در ایــن دیدارهــا وجــود داشــت کــه
میتواننــد بــه درد و رنــج ملــت یمــن ناشــی
از محاصــره ایــن کشــور پایــان دهنــد.
ایــن منابــع گفتنــد ،هیئــت عمانــی مطالبــات
صنعــا در خصــوص مخالفتــش بــا شــروط
مربــوط بــه بازگشــایی فــرودگاه صنعــا و
مخالفــت بــا تفتیــش پروازهــای انســانی

و تجــاری فــرودگاه صنعــا توســط ائتــاف
عربــی یــا متحــدان آن در اســتانهای
جنوبــی را درک کــرده اســت.
منابــع مذکــور گفتنــد ،در ایــن دیدارهــا
پرونــده اســیران و بازداشــتیها بررســی
شــد و هیئــت عمانــی جدیــت انصــاراهلل
را در برقــراری صلــح بــه چشــم دیــد و
صنعــا در قبــال پیشــنهادات ایــن هیئــت
درخصــوص برقــراری آتشبــس و برگــزاری
گفتوگــوی سیاســی جامــع انعطــاف نشــان
داد.
بــه گفتــه ایــن منابــع ،هیئــت عمانــی امــکان
کاهــش حمــات هوایــی و زمینــی انصــاراهلل
بــه خــاک عربســتان را بررســی و انصــاراهلل
اعــام کــرد ،در قبــال آتشبــس کامــل،
لغــو محاصــره یمــن و خــروج نیروهــای
خارجــی از سراســر خــاک ایــن کشــور حاضــر
بــه توقــف حمالتــش بــه عربســتان اســت.

تسلیت رهبر انقالب
در پی درگذشت
حجتاالسالم محتشمی پور

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامی درگذشــت روحانــی
مجاهــد حجتاالســام ســیدعلیاکبر محتشــمیپور را
تســلیت گفتنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی به
ایــن شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت روحانــی مجاهــد جنــاب حجةاالســام آقــای
ســید علیاکبــر محتشــمی رحمةاهللعلیه را بــه خانــدان
مکــرم ایشــان تســلیت عــرض میکنــم .فعالیت هــای
ّ
مبارزاتــی آن مرحــوم کــه بــه خدمــات انقالبــی ایشــان
در دوران جمهــوری اســامی و مســئولیت های مهــم و
آنــگاه بــه جانبــازی بــر اثــر اقــدام تروریســتی دشــمنان
منتهــی شــد ،ســابقهی ارزشــمند و افتخارآمیــزی اســت کــه
تفضــات الهــی و ذخیــرهی اُخــروی بــرای ایشــان
مشــمول ّ
خواهــد بــود انشــاءاهلل.
از خداونــد متعــال رحمــت و مغفــرت بــرای آن مرحــوم
و صبــر و ســکینه بــرای بازمانــدگان محتــرم مســألت
می کنــم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۱۷خرداد ۱۴۰۰
مشاور وزیر کشور:

اخالل در انتخابات با سند
مجعول ،جرم محسوب می شود
مشــاور وزیــر کشــور در توییتــی نوشــت کــه هرگونــه
اخــال و دخالــت بــا ســند مجعــول در امــر انتخابــات ،جــرم
محســوب می شــود.

بــه گــزارش ایســنا ،متــن توییــت روح اهلل جمعــه ای بــه
شــرح زیــر اســت:
برخــی کــه ســابقه عــدم تمکیــن در برابــر قانــون در
کارنامــه خــود دارنــد ایــن بــار بــا حربــه تشــکیک در
ســامت انتخابــات بــه اقدامــات ضــد امنیتــی روی
آورده انــد! برابــر بــا بندهــای  ۷و  ۱۵مــاده  ۳۳قانــون
انتخابــات هرگونــه اخــال و دخالــت بــا ســند مجعــول در
امــر انتخابــات  ،جــرم محســوب می شــود.
همتی:

اگر به رییسی  ۵دقیقه
وقت دادهاند به من هم
 ۲۰دقیقه فرصت دهند
کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت ۲۹ :بــار
بــا بــردن اســم بنــده بــه مــن تهمــت زدنــد بــا توجــه
بــه اینکــه بــه رقیــب اصلــی بنــده  ۵دقیقــه فرصــت
اضافــی داده شــد ،بایــد  ۲۰دقیقــه فرصــت اضافــی بــرای
پاســخگویی بــه بنــده هــم اختصــاص یابــد.

بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در حســاب کاربــری
خــود در توییتــر نوشــت:
«در جریــان مناظــره ،نامزدهــای پوششــی بهمــراه نامــزد
اصلــی ۲۹ ،بــار بــا بــردن اســم بنــده بــه مــن تهمــت
زدنــد .بــا توجــه بــه اینکــه بــه رقیــب اصلــی بنــده  ۵دقیقــه
فرصــت اضافــی داده شــد ،بنابــر محاســبات انجــام شــده
بایــد  ۲۰دقیقــه فرصــت اضافــی بــرای پاســخگویی بــه
بنــده هــم اختصــاص یابــد».
وی همچنیــن در توییــت دیگــری تاکیــد کرد«:آقــای
جلیلــی پیشــنهاد مناظــره دو نفــره دادهانــد .خیلــی هــم
خــوب اســت .همیــن جــا از رقیــب اصلــی خــودم ،آقــای
رییســی دعــوت میکنــم در اینســتاگرام بــه صــورت زنــده
مناظــره کنیــم .بعــد خدمــت آقــای جلیلــی هســتم».

اد  امه از ستون روبرو

خیلـی شـرایط بایـد تغییـر کنـد تـا از پـس ده هـا
سـال اقتصـاد ایـران شـکوفا شـود و تـورم تـک
رقمی گـردد .افزایـش نجومی حقوق هـای کارگـری
و کارمنـدی در سـالهای آتـی معضل بـزرگ تورمی و
حجـم نقدینگـی باالیـی را در چرخـه داد و سـتدها
ایجـاد خواهـد کـرد و تا زمانـی که ارزش پـول ملی
در برابـر ارزهـای خارجـی بـه تثبیت نرسـد ،تورم،
بیمـاری اقتصـادی و کاهـش روزانـه تـوان خریـد
مـردم ،ادامـه دارد .عاقالنـه بیندیشـیم ،عاقالنـه
سـخن بگوئیـم و بـا آمـار و ارقـام و برنامـه حـرف
بز نیم .
والسالم

فارس
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مدعیان امروز دولت ،عامل بسیاری از مشکالت هستند
نماینده ســابق مردم شیراز در مجلس شــورای اسالمی ،با اشاره به اتهاماتی که از
سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ...
یاد  داشت خبرنگار

Jun 8, 2021

مشکالت ناشی ازعملکرد دولت است
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی گفت :مشکالت موجود در کشور کم
نیست اما مردم دست از آرمانها و ارزش های نظام ...

نکته اول)
عصـر روز  20اردیبهشـت مـاه کـه بـه همـراه شـماری از خبرنـگاران در
شـیراز ،واکسـن کرونـا و کارت تزریـق اسـپوتنیک را دریافـت کـردم،
برخلاف بسـیاری از دوسـتان کـه کمی تـا قسـمتی دلشـوره عواقـب
احتمالـی تزریـق را داشـتند ،مـن دغدغـه تاریـخ تزریـق نوبـت دوم را
داشـتم کـه چـه می شـود؟!
نکته دوم)
روز یکشـنبه  16خردادمـاه یعنـی یـک روز مانـده بـه موعـد مقـرر (زمـان
تزریـق نوبـت دوم) در شـبکه های اجتماعـی و رسـانه ها خبـر آمـد کـه
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در اطالعیـه ای اعلام کـرده اسـت کـه
بـه دلیـل نبود واکسـن ،تا اطلاع ثانوی فرآینـد واکسیناسـیون در فارس
انجـام نمی شـود!
نتیجه گیری اخالقی)
مـردم می گوینـد :ای کاش «اعتمـاد» هم واکسـن داشـت تا می شـد دوبـاره ،اعتماد از دسـت رفتـه را به جامعه
بازگرداند!
تا انتخابات 1400

زهرا جعفری /عصر مرد  م

وستفالیای ایرانی

مدعیان امروز دولت ،عامل بسیاری از مشکالت هستند
ایرنـا :نماینـده سـابق مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسلامی ،با اشـاره
بـه اتهاماتـی که از سـوی برخی نامزدهـای انتخابات ریاسـت جمهوری به
دولـت تدبیـر و امیـد وارد میشـود گفـت :افـرادی کـه امروز مدعـی دولت
شـدهاند ،خودشـان عامل بسـیاری از مشـکالت کشـور هستند.
مسـعود رضایـی ،دوشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود :دولـت طـی
سـالهای اخیـر کوشـید تـا بـا توجـه بـه بهبـود روابـط خارجـی و ارتباطات
جهانـی ،مسـائل اقتصـادی کشـور را سـاماندهی کنـد امـا همیـن گـروه
مدعـی در آن مقطـع سـنگاندازیهایی کردنـد و در مجلـس هـم شـاهد
بودیـم کـه نگذاشـتند اقدامـات دولـت بـه نتیجـه برسـد.
وی ادامـه داد :هدفشـان هم این بود که مشـکالت کشـور انباشـته شـود
و آن وقـت شـعار سـردهند کـه عامل همه این مشـکالت دولت اسـت و از
ایـن رهگـذر بـرای خود منافعی دسـت و پـا کنند.
نماینـده سـابق مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی تصریح کـرد:
آقایانـی کـه دولـت را عامل همه مشـکالت امروز کشـور معرفـی میکنند،
یـا میداننـد کـه اینگونـه نیسـت و عمـدا ایـن مباحـث را مطـرح میکننـد
و یـا نسـبت بـه مسـائل کشـور بسـیار بیاطلاع هسـتند؛ البتـه بـه نظـر
می رسـد آنهـا بیشـتر بـا آ گاهـی هـدف تخریـب دولـت را دنبـال میکننـد.
رضایـی گفـت :مسـائل اقتصـادی بـه گونـهای نیسـت کـه متوجـه یکی از
قـوا باشـد بلکـه مجموعـه قـوا و سـازمانهای مسـتقل همگـی در بحـث
اقتصـاد دخالـت دارنـد و اگـر اقتصـاد رونـد بهبود و توسـعه داشـته باشـند
همـه دخیـل هسـتند و اگـر غیـر از ایـن باشـد نیـز بـاز هـم همه قـوا نقش

*

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

******

اسامی و کدهای انتخاباتی
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز ،در راسـتای اجـرای مـاده  51قانـون انتخابـات و  56آئیـن نامـه اجرایـی ،اسـامی و
کـد انتخاباتـی نامزدهـای ششـمین دوره انتخابـات شـوراها را اعلام کـرد .براسـاس اعلام محمدرضـا امیـری
تعـداد داوطلبـان دارای کـد انتخاباتـی در شـهر شـیراز  384نفـر می باشـند و با توجه به کرسـی  13نفره شـورا در
کالنشـهر شـیراز بـه ازای هـر کرسـی  29نفـر نامـزد انتخاباتـی بـا یکدیگر بـه رقابـت می پردازند.
وی تعـداد داوطلبـان دارای کـد انتخاباتـی در شهرسـتان شـیراز را  454نفـر اعلام کـرده و گفتـه ااسـت :در
بخشـهای خـان زنیـان ،صـدرا و داریـان نیـز  70نفـر کاندیـدای انتخاباتـی بـرای  17کرسـی شـورا بـا یکدیگر به
رقابـت خواهنـد پرداخت.
 8داوطلب برای  5کرسی
براسـاس اعلام کمیتـه اطلاع رسـانی و اخبـار سـتاد انتخابـات فرمانداری شهرسـتان شـیراز ،در شـهر داریان
 8داوطلـب انتخاباتـی ،موفـق بـه گرفتـن کـد انتخاباتی شـده اند .شـورای شـهر داریان دارای  5کرسـی اسـت.
صندوق های تمام الکترونیک در شیراز
رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان شـیراز از افزایـش  22درصدی شـعب اخـذ رأی در این شهرسـتان خبر داد و
گفـت :بـه دلیـل عـدم ایجاد تراکـم جمعیتی در شـعب اخذ رأی ناشـی از محدودیـت های کرونایی تعداد شـعب
اخذ رأی  832شـعبه می باشـد.
محمدرضـا امیـری تصریـح کـرد 661 :صندوق تمـام الکترونیک در شـهر شـیراز ،آرای انتخابات شـورا را ،ثبت
و دریافـت خواهـد کرد.
انتصاب
رئیـس سـتاد مرکـزی تشـکلهای انقالبـی حضرت آیت اله رئیسـی ،دکتر امین رسـتمی را به ریاسـت اسـتانی این
سـتاد در فـارس منصوب کرد.
حجت االسلام والمسـلمین جواد نوری در این حکم مسـئولیت تأیید کرده اسـت :با تعامل سـازنده و همفکری
نیروهای مؤمن در راسـتای تحقق دولت انقالبی و گره گشـایی از مشـکالت مردم تالش شـود.

خاموشی های مکرر المرد در گرمای  ۵۰درجه؛

مردم سرگردانند

مهر :قطعی مکرر برق در گرمای  ۵۰درجه المرد مردم این شهرستان را دچار مشکل کرده است.
شب گذشته محالت خندق ،کهوردان ،زیارت ،چاهنو ،چاه علی ،آبشولی و… ساعاتی را با برقی گذراندند.
مشترکین این شبکه برای سومین بار پی درپی بی برقی را تجربه کردهاند.
ایـن در حالـی اسـت کـه المـرد هـوای  ۵۰درجـه را تجربـه میکنـد و ایـن قطعیهـای مکـرر بـرق باعـث ایجـاد
مشـکالتی بـرای مردم شـده اسـت.
رسـتمی مدیر بـرق شهرسـتان المـرد درگفـت وگـو بـا خبرنـگار مهـر تصریـح کرد :پس از سـه سـاعت بـی برقی و
حضـور بـه موقـع اکیـپ اتفاقات ،مشـکل برطرف شـد.

سیر مرودشت روانه بازار شد
عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـا اشـاره بـه آغـاز برداشـت سـیر از یکصـد هکتـار از مـزارع ایـن
شهرسـتان گفـت :محصـول تولیـدی بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس صـادر می شـود.
کاووس همتـی بـا بیـان اینکه میانگین عملکرد سـیر در مرودشـت 12تن در هکتار اسـت ،ابراز کـرد :پیش بینی
می شـود بالغ بر  1200تن سـیر برداشـت و روانه بازار شـود.
او بیان کرد :سـیر در این شهرسـتان بسـته به شـرایط دمایی و پراکنش بارندگی در بهمن ماه کشـت و برداشـت
نیـز از خـرداد آغـاز و تـا اوایـل تیـر ماه ادامـه دارد.به گفتـه همتی؛ با توجـه به شـرایط آب و هوایـی و حاصلخیزی
خـاک ایـن منطقـه ،سـیر تولیـدی شهرسـتان مرودشـت از کیفیـت باالیـی برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه
محصـول سـیر از لحـاظ اقتصـادی قابـل رقابـت با محصـوالت سـبزی و صیفی و سـایر محصوالت پر آب اسـت
میتوانـد بـه عنـوان یـک محصـول بـا مصـرف آب کمتـر در تناوب زراعـی سـایر محصوالت قـرار گیرد.

بسترهای دو رودخانه جهرم رفع تصرف شدند
ایرنا:رئیـس امـور منابـع آب شهرسـتان جهـرم گفت :ماشـینآالتی که بـه صورت غیرمجـاز از بسـتر دو رودخانه
در تعطیلات اخیـر در شهرسـتان جهـرم مشـغول خاکبـرداری بودنـد ،توقیـف شـدند و از بسـتر ایـن دو رودخانـه
رفـع تصرف شـد.
حسـین تقیخانـی دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود :یک دسـتگاه بیـل مکانیکـی و دو کامیون در
حـال خاکبـرداری غیرمجـاز از بسـتر رودخانـه فصلـی قرهآغـاج در منطقـه بـاغ کبیـر خفـر بـا همـکاری پاسـگاه
راهـکان توسـط گـروه گشـت رودخانههـای امـور منابـع آب جهـرم توفیف شـدند.
وی اظهـار کـرد :دو مـورد رفـع تصـرف بسـتر رودخانه نیـز در یـک روز تعطیل اتفاق افتاد و متأسـفانه سـودجویان
و متجـاوزان بـه رودخانههـا در ایـام تعطیـل اقـدام خالف خـود را انجـام میدهند.

اعالم اسامی نامزدهای شورای شهر شیراز تا  ۱۹خرداد
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز گفت :لیست نهایی نامزدهای تائید صالحیت
شده برای انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا به ...

رضایی نماینده سابق مجلس:

احمد  رضا سهرابی  /عصر مرد  م

واکسن اعتماد!
ِ
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دارند.
وی تصریـح کـرد :البتـه ما با بیان این مسـائل به دنبال تبرئـه کردن دولت

نیسـتیم بلکـه می خواهیـم واقعیتهـا را بـه جامعـه و مـردم منتقـل کنیم.
نماینـده سـابق مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی اظهار داشـت:
تمـام کسـانی کـه در اقتصـاد دسـتی دارنـد میداننـد که بخـش اعظمی از
مشـکالت اقتصـادی امـروز کشـور بـه ارتباطـات و سیاسـت خارجـی
مرتبـط اسـت و حـال آنکـه برخـی به جـای اینکـه به دنبـال تنـش زدایی و
همـوار کـردن جـاده ارتباطـات باشـند ،پیوسـته سـعی کردهاند با سـخنان،
شـعارها و گفتـار خـود یـک جـاده ناهمـوار بیـن کشـور و دنیـا ایجـاد کنند.
شعارهایی که صرفا جنبه تبلیغاتی دارد
رضایـی در خصوص شـعارها و وعدههـای انتخاباتی نامزدهـای انتخاباتی
ریاسـت جمهـوری هـم گفت :بعضی از این شـعارها و وعدهـای انتخاباتی
کـه از سـوی برخـی نامزدهـا مطـرح میشـود صرفا جنبـه تبلیغاتـی دارد و
بیانگـر ایـن موضـوع اسـت کـه آنها بـا اعـداد و ارقام و تـوان بودجه کشـور
آشـنایی ندارنـد و بـدون اشـاره به اینکه از چـه محلی و چگونـه میخواهند
هزینـه ایـن وعدههـا را تامیـن کننـد فقط شـعار میدهند.
ایـن نماینـده سـابق مجلـس شـورای اسلامی افزود :ایـن آقایـان اگـر
چنیـن برنامههـای جامعـی داشـتند کـه میتوانسـتند بـه راحتـی سـاالنه
چندیـن میلیـون مسـکن بسـازند ،یارانـه را  ۱۰برابـر کننـد ،وام ازدواج
چندصـد میلیونـی پرداخـت کننـد چـرا پیـش از این ،بـرای رفع مشـکالت
مـردم ایـن برنامـه هـا را ارائـه ندادنـد تـا بـاری از دوش کشـور برداشـته
شـود ،اگـر میتوانسـتهاند و علـم آنـرا هـم داشـتهاند امـا ایـن کار را انجـام
ندادهانـد بـه نوعـی بـه کشـور خیانـت کردهانـد.

قادری نماینده مجلس؛

مشکالت ناشی ازعملکرد دولت است
وجـود مـردم دسـت از آرمانهـا و ارزشهـای اسلام
بـر نداشـته و حضـور در پـای صندوقهـای رأی و
انتخـاب کاندیـدای اصلـح را وظیفـه اصلـی و دینـی
خـود میداننـد.
وی در خصـوص علـت بـروز مشـکالت در کشـور نیز
افـزود :بخشـی از ایـن مشـکالت به دلیـل تحریمها
اسـت ،بخشـی دیگـر بـه کرونـا مرتبط اسـت و بخش
اصلـی آن هـم بـر میگـردد بـه سـو مدیریـت در قـوه
مجریـه کـه دولـت نامیده میشـود.
نماینـده شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی ادامه
داد :در دسـتگاه قضائـی توانمنـدی و مدیریـت

مهر:نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای
اسلامی گفت :مشـکالت موجـود در کشـور کـم
نیسـت امـا مردم دسـت از آرمانهـا و ارزش های نظام
بر نداشـته انـد و ضمن مشـارکت در انتخابات ،اصلح
را انتخـاب می کننـد.
جعفـر قـادری یکشـنبه شـب در جمـع حامیـان آیـت
اللـه رئیسـی در اسـتان فـارس بـه نقـش مؤثـر مـردم
در انتخابـات و حضـور در پـای صندوقهـای رأی
تاکیـد کـرد و گفـت :امـروزه حـال و هـوای کشـور
حـال هـوای انتخابـات اسـت ،مشـکالتی کـه در
کشـور وجـود دارد مشـکالت کمی نیسـت امـا بـا این

آیـت الله رئیسـی برای تمـام ملت ایـران در این مدت
چنـد سـال بـه اثبـات رسـیده اسـت و همـه میداننـد
او توانایـی اداره کشـور را بـه درسـتی دارد و میتوانـد
مشـکالت معیشـتی ،اقتصـادی ،مدیریتـی را در
کمتریـن زمـان پـس از تشـکیل دولـت برطـرف کند.
قـادری تصریـح کـرد :انتخابـات نماد مشـارکت مردم
در سرنوشـت خودشـان است.
وی نقـش رئیـس جمهـور در آینـده و سرنوشـت ملت
را مهمتـر از دیگـر قـوا دانسـت و افزود :جای تأسـف
دارد کـه قـوه مجریـه بـه جـای تشـکیل کارگـروه
اقتصـاد مقاومتـی بـه کارگـروه مـرغ میپـردازد.

فرماندار شیراز خبرداد ؛

اعالم اسامی نامزدهای شورای شهر شیراز تا  ۱۹خرداد
مهر:رئیس سـتاد انتخابات شهرسـتان شـیراز گفت :لیسـت
نهایـی نامزدهـای تائیـد صالحیـت شـده بـرای انتخابـات
شـورای اسالمی شـهر و روسـتا بـه همراه شـعب اخـذ رای تا
 ۱۹خـرداد اعلام می شـود.
محمدرضـا امیـری ظهـر دوشـنبه در نشسـت هماهنگـی
اعضـای هیئتهـای اجرایـی و نظـارت و رؤسـای مراکـز
انتخاباتـی شهرسـتان شـیراز گفت :در ایـن دوره از انتخابات
در سـطح شهرسـتان تعـداد  ۸۳۲شـعبه اخـذ رأی پیشبینی
شـده است.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه تلاش کارگـزاران بـرای عـزت و
سـر بلندی ایـران اسلامی تکلیفی قانونـی و ملـی اسـت،
گفـت :مـا مجـری و مکلـف بـه برگـزاری انتخابـات هسـتیم
از ایـن رو مصمـم خواهیـم بـود تـا انتخاباتی در شـأن مردم و
نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی برگزار کنیم ،رخـدادی که
چشم شیشه ای

بسترسـاز توسـعه کشـور و اقتـدار ملـی اسـت.
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز تاکیـد کـرد :مسـئولین مراکـز
انتخابـات رصـد مسـائل شـعب و حـل آن را بـه طـور جـدی
دنبـال کننـد تـا فرآینـد رأی گیـری در روز مقـرر رأس سـاعت
مقـرر آغـاز و تمامی شـعب بـر خـط باشـند.
رئیس سـتاد انتخابات شهرسـتان شـیراز با اشـاره به شـرایط
خـاص شهرسـتان بـه لحـاظ وسـعت و جمعیـت ،تـدارک
و پشـتیبانی انتخابـات را بسـیار حائـز اهمیـت برشـمرد
و افـزود :تعـداد شـعب اخـذ رأی در ایـن حـوزه انتخابیـه
نسـبت بـه انتخابـات دوره قبـل بـا  ۲۲درصد افزایـش همراه
بـوده اسـت.او خاطرنشـان کـرد کـه افزایـش تعـداد شـعب
اخـذ رأی بـا توجـه بـه تأکیـدات رئیـس جمهـور و بـا هـدف
کاهـش تراکـم جمعیت در زمـان رأیگیـری و رعایت فاصله
اجتماعـی بـر اسـاس مصوبـات سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا،

انجـام شـده اسـت.رئیس سـتاد انتخابات شهرسـتان شـیراز
همچنیـن یـادآور شـد کـه بـرای هـر یک شـعبه اخـذ رأی در
ایـن شهرسـتان ،هفـت عضـو اجرایـی در نظـر گرفتـه و نـام
و مشـخصات آنـان در سـامانه اختصاصـی ثبـت و مشـخص
شـده اسـت.امیری بـا تاکید بر اینکـه معارفه اعضـای هیئت
اجرایـی و مسـئولین مراکـز یکـی از اهـداف ایـن نشسـت بـه
منظـور ایجـاد تعامـل و هماهنگیهـای الزم در برگـزاری
انتخابـات منظـم تـر بـوده اسـت ،گفـت :در تمـام شـعب
اخـذ رأی یـک نفر بـه عنـوان نماینـده فرماندار حضـور دارد.
رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان شـیراز تاکید کـرد :از هم
اکنون فرآیند تقسـیم کار و مسـئولیتها باید مشـخص شـده
و اعضـا وظایـف خـود را بداننـد تـا مأموریـت و رسـالتی کـه
در برگـزاری انتخابـات و صحـت آن بـر عهـده اسـت محقق
شود.

او همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه تبلیغـات انتخابـات ریاسـت
جمهـوری از هفتـم خـرداد مـاه شـروع شـده و بـه مـدت ۲۰
روز تـا  ۲۷خـرداد ادامـه خواهـد داشـت ،گفـت :تبلیغـات
رسـمی انتخابات شـوراها از بیسـتم خـرداد آغـاز میشـود.
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز خاطرنشـان کـرد :بـه غیـر از
سـاز و کار قضائـی ،کمیتـه نظـارت بـر تبلیغـات انتخاباتـی،
متشـکل از نماینـدگان شـهرداری و نیـروی انتظامـی ،بازوی
اجرایـی فرمانـداری شـیراز خواهنـد بـود.
رئیـس سـتاد انتخابات شهرسـتان شـیراز با بیـان اینکه ۶۶۱
صنـدوق تمـام الکترونیـک در شـهر شـیراز آرای انتخابـات
شـورای شـهر را دریافـت و ثبـت میکننـد ،گفـت :بـا پایـان
زمـان رأی گیـری و ارسـال الکترونیـک صورتجلسـات و
بارگـذاری آن در سـامانه نتیجـه انتخابـات شـورای شـهر
محـرز و مشـخص میشـود.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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مرکز توسعه صنایع غذایی و مکانیزاسیون کشاورزی تشکیل می شود
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت :همسو با اهداف نظام همه ابزار و ذخایر محصوالت
باید به گونهای تهیه شود که دولت بعدی ...
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فالمینگوها در خشکی بختگان آسیب جدی ندیدند
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان فارس با اشــاره به اینکه همه اقدامات به
صورت فوری برای نجات فالمینگوها در شرایط خشکسالی ...

معاون محیط زیست فارس:

نقشه راه احیای تاالبهای استان فارس ارائه نشده است
ایرنـا :معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس خواسـتار
شـتاب بخشـی بـه طـرح مطالعاتـی دانشـگاه شـیراز بـرای احیـای تاالبهای
فـارس شـد و گفت:ایـن طرح هنوز به سـرانجام کامل نرسـیده و این دانشـگاه
نقشـه راه را بـرای احیـای تاالبهـا ارائـه نکرده اسـت.
نبـی اللـه مـرادی دوشـنبه همزمـان بـا هفتـه محیـط زیسـت در گفـت و گـو
بـا خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره بـه طـرح مطالعـات احیـای تـاالب هـای فـارس که
دانشـگاه شـیراز متولی آن شـده افزود :این طرح با توصیه و خواسـت عیسـی
کالنتـری رییـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور سـال  ۹۸کلید خورد
و موضـوع بـا محوریـت دانشـگاه شـیراز مطـرح و دنبـال شـد؛ افـق مطالعـات
ایـن اسـت کـه برنامه مشـابه احیـای دریاچـه ارومیه برای فارس ترسـیم شـود.
وی اضافـه کـرد :امیـد داشـتیم بعـد از یکسـال دانشـگاه شـیراز یـک نقشـه
راه بـرای احیـای تـاالب هـای فـارس ارائـه دهـد ،مطالعـات انجـام شـده امـا
هنـوز نقشـه راه تهیه نشـده اسـت ،نتیجه مطالعات پیشـرفت زیادی نداشـته و
بـه رغـم اینکـه مـا همـه مطالعـات قبلـی را هـم در اختیـار گذاشـتیم امـا هنوز
نقشـه راه عملیاتـی نشـده اسـت.
معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس بیـان کـرد :
خروجـی اصلـی ایـن مطالعـات نقشـه راه اسـت  ،نقشـه راه بایـد علت خشـکی
تـاالب هـا را مشـخص کنـد ،هـر کـدام از علتهـا را بررسـی کننـد  ،بایـد برای
توقـف یـا تـداوم علت هـا راهـکار بدهند ،بایـد برنامه زمـان بندی بـرای احیای
بختـگان و سـایر تـاالب هـا بدهند.
وی بـا بیـان اینکـه همـه اعتبـارات مطالعات احیـای تاالب های فـارس تامین
شـده اسـت گفـت :ایـن طـرح در سـال نخسـت یـک میلیـارد و  ۳۰۰میلیـون
ریـال اعتبـار داشـت  ،امسـال و سـال گذشـته هـم اعتبـار مناسـبی اختصاص
یافـت ولـی همچنـان نقشـه راه برای احیـای تاالب هـای فارس نیامده اسـت.
ایـن مقـام مسـوول بـا بیـان اینکـه پژوهشـگران بـر مطالعـات تصویـری اصرار

دارنـد گفـت :فراینـد خیلـی طوالنـی شـده اسـت  ،بایـد از مطالعـه کتابخانـه
ای صـرف عبـور کنیـم و بـه برنامـه کاری برسـیم ،طـرح مطالعاتـی نیـاز به کار
میدانـی و عملیاتـی دار د کـه بیشـتر مطالعـات فعالیـت هـا کتابخانه ای اسـت
و برنامـه عملیاتـی بـرای پایـش تـاالب ها از سـوی دانشـگاه شـیراز ارائه نشـده

است.
مـرادی گفت:بایـد در قالـب ایـن مطالعات تکلیف شـود بـه وزارتخانه هـا مانند
طـرح احیـای دریاچـه ارومیه کـه هر وزارتخانه احیـای تاالب را تکلیـف بداند و
مسـوولیت هر دسـتگاه باید دراین برنامه مشـخص شـود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خواستار شد:

افزایش مشارکت شهروندان برای عبور از پیک مصرف انرژی برق
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس
خواهـان افزایـش مشـارکت شـهروندان بـرای
عبورموفـق از پیـک مصـرف انـرژی بـرق بـه منظـور
پایـداری شـبکه و حـذف خاموشـی هـای احتمالـی
ناشـی ازکمبـود تولیـد شـد .احمدرضـا خسـروی،
اظهارداشـت ۷۰ :درصد از شـهروندان اسـتان فارسـی
در زمـره خـوش مصـرف هـا ۲۰ ،درصـد کـم مصـرف
و تنهـا  ۱۰درصـد از مشـترکان پرمصـرف هسـتند کـه
امیدواریـم ایـن گروه نیز بـا رعایـت راهکارهای مصرف
بهینـه درگـروه خـوش مصـرف هـا قرارگیرند .ایـن مقام
مسـئول تصریـح کـرد :درسـال جـاری شـاهد شـروع
گرمـای بـی سـابقه از فصـل بهـار بودیـم کـه افزایـش
بهـره بـرداری کشـاورزان از پمـپ هـای آب وکاهـش
ذخایـرآب پشـت سـدها که ازآنهـا به عنـوان منابع تولید

بـرق اسـتفاده می شـود را بـه دنبـال داشـته اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :تمامی ایـن مـوارد ضـرورت
همراهـی و مشـارکت کلیـه مشـترکان در مدیریـت
مصـرف بـرق در تابسـتان پیشـرو را دوچنـدان می کند.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنان خود
بـه اعمـال سـختگیری هـای ویـژه جهـت مدیریـت
مصـرف برق در اداره های اسـتان اشـاره کـرد و افزود:
اداره هـا الگوهـای اجتماعـی محسـوب می شـوند
وتوانسـته ایـم بـا بهـره گیـری ازابزارهـای هوشـمند
میـزان مصـرف انـرژی را درآنهـا بـه طور مسـتمر رصد
کنیم .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس
یادآورشـد :همچنیـن در زمینـه مدیریـت مصـارف
کشـاورزی و صنعتـی بـرای آنهـا تسـهیالت و

پاداش هـای متنوعـی در نظـر گرفتـه شـده تـا با کمک
مشـترکان ایـن بخـش ها بتوانیـم از فصل گرم سـال با
موفقیـت عبورنماییـم.
خسـروی ،بـا بیـان اینکه سـاعات اوج مصـرف از  ۱۲تا
 ۱۸می باشـد ،از کلیـه مشـترکان درخواسـت کـرد تا در
ایـن زمـان از شـبانه روز از وسـایل پرمصـرف اسـتفاده
نکننـد .مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
فـارس بـا ارایـه راهکارهایی برای مدیریـت مصرف برق
افـزود :تنظیـم دمـای کولرهـای گازی بـرروی حداقل
 ۲5درجـه سـانتیگراد ،بهـره گیری از روشـنایی طبیعی
روز ،نصـب المـپ های کم مصـرف ال ای دی ،پرهیز
از بـاز کـردن بی مـورد درب یخچال و حفـظ فاصله ۱۰
سـانتیمتری آن از دیـوار ،اسـتفاده از دورکنـد کولرهای
آبـی و  ...می توانـد تاثیـر بـه سـزایی در کاهـش مصرف

برق داشـته باشـد.
خسـروی در خاتمـه سـخنان خـود بـه پدیده رمـز ارزها
نیـز اشـاره کرد وگفت :درکشـور حدود  2هـزار مگاوات
صـرف اسـتخراج رمـز ارزها می شـود کـه این دسـتگاه
هـا سـهم قابـل توجهـی در مصـرف انـرژی و در نتیجه
افزایـش خاموشـی ها دارنـد  .وی از شـهروندان تقاضا
کـرد :در جهـت کاسـتن از احتمـال خاموشـی هـای
گسـترده پـس از حصـول اطمینـان از محـل فعالیـت
اسـتخراج کننـدگان غیرمجـاز رمـز ارز(ماینـر) در
مجـاورت محـل زندگـی وکار خـود بـه آدرس اینترنتـی
 www.tavanir.org.ir/samatمراجعـه و از طریق
گزینـه ثبـت گـزارش رمـز ارز غیرمجـاز ،گـزارش خـود
را ثبـت نمـوده و در صـورت صحـت گـزارش از پاداش
نقـدی تـا سـقف  20میلیـون تومـان بهـره مند شـوند.

 230هزار نفرساعت آموزش مجازی و حضوری به تعاونگران
کارگران و کارفرمایان فارس در ایام کرونا
عصرمردم:
رئیـس اداره آموزش ترویـج و تحقیقات ادارهکل تعاون،کار
و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه از ابتـدای
شـیوع کرونـا تاکنـون بیـش از  230هـزار نفـر سـاعت
آمـوزش مجـازی و حضـوری با رعایـت دسـتورالعملهای
بهداشـتی بـه تعاونگران،کارگـران و کارفرمایـان ایـن
اسـتان ارایـه شـده ،گفـت 160 :هـزار نفـر سـاعت از این
آموزشهـا بصـورت مجـازی در حـوزه تعاونیهـا ،کارگران
و کارفرمایـان بـوده کـه فـارس در ایـن زمینـه رتبـه اول
کشـور را کسـب کـرده اسـت.
شـهره گلخنـی در ایـن بـاره گفت :این اسـتان بـا برگزاری
بیـش از  80هـزار نفـر سـاعت آمـوزش مجـازی از ابتدای
شـیوع کرونـا تاکنـون در بخـش تعـاون رتبـه اول کشـور را
کسـب کرده اسـت.
رئیـس اداره آمـوزش ترویـج و تحقیقـات ادارهکل
تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکه
ایـن اسـتان در زمینه آموزشهـای حضوری نیـز با رعایت
پروتکلهـای بهداشـتی از زمـان شـیوع کرونـا تاکنـون
بـه میـزان  70هـزار نفـر سـاعت آمـوزش در حـوزه تعـاون

برگـزار کرده،افـزود :ایـن آمـوزش هـای در زمینههـای
تخصصـی ،حرفـه ای و مدیریتـی ویـژه تعاونگـران و
اعضـای شـرکت هـای تعاونی اسـتان فـارس بوده اسـت.
وی ادامـه داد :در حـوزه ایمنـی کارگـری و کارفرمایـی نیز
بیـش از  80هـزار نفر سـاعت آموزش در یکسـال گذشـته
در سـطح ایـن اسـتان برگـزار شـده کـه در این زمینـه رتبه
اول کشـور متعلـق بـه فارس اسـت.
گلخنـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه  50هـزار نفرسـاعت
آمـوزش نیـز ویـژه کارکنـان ادارهکل تعـاون کار و رفـاه
اجتماعـی اسـتان فـارس برگزارشـده،اظهار داشـت:
آمـوزش هـای ارایـه شـده در ایـن زمینـه نیـز براسـاس
پیـش بینیهـا صـورت گرفتـه بـوده و حتـی در بسـیاری از
موارد از درصد رشـد بسـیار باالیی نیز برخوردار بوده اسـت.
*فارس پيشتاز پژوهش کشور*
وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بیـان کـرد :در حـوزه
پژوهـش نیـز ایـن اداره کل در سـال  99بـا  150درصـد
رشـد رتبـه اول کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
رئیـس اداره آموزش ترویـج و تحقیقات ادارهکل تعاون،کار
و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس بـه ایـن مطلـب کـه در

حـوزه ترویـج نیـز اقدامـات مناسـبی در سـطح این اسـتان
انجـام شـده اشـاره کـرد و از تاسـیس باشـگاه کارآفرینـی
تعاونگـران در فـارس خبـرداد و افـزود :در بخـش ترویـج
نیـز نشـر و اشـاعه فرهنـگ تعـاون ،انتقـال دانـش و
مهارتهـای کاربـردی بـه اعضـای گروههـای هـدف بـه
جـد مدنظـر بـوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش کارایـی تعاونیهـا و ایجـاد
اشـتغال بـا اسـتفاده از ابزارهایـی چـون برگـزاری
گردهمایـی ،همایـش ،ایجـاد واحدهـای مشـاوره
تخصصـی ،بازدیـد از تعاونیهـا ،اجـرای برنامههـای
رسـانه ای،رادیویـی و تلویزیونـی بیان کرد :واحـد ترویج به
عنـوان نظام آموزشـی غیررسـمی با نقشـی گسـترش یافته
در حیطه هـای مختلـف ،اهدافـی چـون معرفـی و انتقـال
آخریـن یافتههـای علـم و فنـاوری بـه نیـروی انسـانی و
توانمنـد کـردن آنهـا از طریـق سـاماندهی کار جمعـی را
مدنظـر داشـته اسـت.
گلخنـی تصریـح کرد :ایجـاد انگیزه و ارائـه راه های جدید
بـه منظـور افزایـش تـوان فکـری و مهـارت افـراد جامعـه
خـارج از مرزهـای سـاختار آموزشـی نتیجهای بوده اسـت

کـه حاصـل شـده و لـذا ایـن بخش مکمـل نظام آموزشـی
به شـمار مـیرود.
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد :در زمینـه انجـام
فعالیتهـای پژوهشـی نیـز اتاقهـای فکـر ،کمیتههـای
پژوهـش محـور ،حمایـت مالـی از پایـان نامههـا ،حمایـت
مالـی از میکـرو پروژههـا ،ارائـه خدمـات آموزشـی جهـت
ارتقـاء سـطح علمـی ،خدمـات تخصصـی و مهارتـی
تعاونیهـا در قالـب برگـزاری دورههـای آموزشـی رایـگان
در گرایشهـای مختلـف برای مدیـران ،بازرسـان ،اعضاء
و کارکنـان برگـزار شـده اسـت.
رئیـس اداره آمـوزش ترویـج و تحقیقـات ادارهکل
تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس در خاتمـه
گفـت :انجـام مطالعـات و تحقیقـات علمـی در جهـت
شـناخت بخـش تعـاون ،جمـع آوری و تجزیـه و تحلیـل
اطالعـات الزم در زمینـه مسـائل اقتصـادی ،اجتماعـی و
فرهنگـی و اسـتخراج نتایـج و ارائـه خدمـات بـه تعاونیها
و دانشـجویان در قالـب حمایـت از طـرح هـای تحقیقاتی
در سـطح ایـن اسـتان از اولویتهـای بخـش آمـوزش و
ترویـج اسـت.

مرکز توسعه صنایع غذایی و مکانیزاسیون کشاورزی تشکیل می شود
شـیراز-ایرنا -مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت:
همسـو بـا اهـداف نظام همـه ابـزار و ذخایـر محصوالت
بایـد بـه گونـهای تهیـه شـود کـه دولـت بعـدی در ارتباط
بـا تامیـن امنیـت غذایـی و نیـاز جامعـه هیـچ مشـکلی
نداشـته باشـد.
روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
شـامگاه یکشـنبه در مطلـب ارسـالی از قـول سـعید
سـعادت افـزود :بـه عنـوان وظیفـه شـرعی ،اخالقـی،
ملـی و اداری بایـد کمـک کنیـم تـا شـروع دولـت بعـدی
بـدون دغدغـه و بـا آرامـش باشـد.
وی کـه در نشسـت شـورای هماهنگـی مدیران سـتادی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و مدیـران کل
دسـتگاه هـای وابسـته سـخن میگفـت ،افـزود :بـا در
اختیـار گذاشـتن تجربیـات کمـک شـود که با سـرعت و
دقـت بیشـتر بـه اهـداف عالـی نظـام نائل شـود.
مدیـرکل دفتـر وزارتـی وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره
ً
بـه اینکـه کشـت پاییـزه تقریبـا بـا تعویض دولـت متقارن
میشـود ،از اقدامـات موثـر سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس بـه منظـور تامیـن بذر بـرای کشـت پاییزه

تقدیـر کرد.
وی گفـت :اسـتان فـارس از نظـر کشـاورزی اسـتانی
موفـق و پیش رو اسـت و توانسـته مدیرانـی را تربیت کند

کـه در سـطح ملـی درخشـیدند.
سـعادت بـا بیـان اینکه مـرغ ارزان تریـن منبـع پروتئینی
اسـت کـه در اختیـار اقشـار جامعـه بـه ویـژه قشـر
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زحمتکـش قـرار دارد ،اظهـار کـرد :مشـکل مـرغ بـه
خوبـی مدیریـت شـده اسـت.
بـه گفتـه وی؛ در چنـد سـال اخیـر بـه واسـطه تحریم ها
ورود مـرغ اجداد به کشـور با مشـکل مواجه شـده اسـت
در نتیجـه بـر بازار مـرغ تاثیر منفی داشـت.
مرکـز توسـعه صنایـع غذایـی و مکانیزاسـیون
کشـاورزی تشـکیل می شـود
مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی اظهار کـرد :مرکز توسـعه
صنایـع غذایـی و مکانیزاسـیون کشـاورزی بـه عنـوان
یـک مجموعـه فـرا معاونتـی در ایـن وزارتخانـه تشـکیل
می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر  ۸۰درصـد
مکانیزاسـیون فقـط در بخـش زراعـت اسـت ،افـزود:
مکانیزاسـیون باید کل بخش کشـاورزی را پوشـش دهد
از طرفـی حجـم بـاالی ضایعـات در بخـش کشـاورزی و
اتلاف پـس از برداشـت ،لـزوم توجـه بیشـتر بـه صنایـع
غذایـی را مشـهود می سـازد بنابرایـن راه انـدازی مرکـز
توسـعه صنایـع غذایـی و مکانیزاسـیون کشـاورزی در
دسـتور کار قـرار گرفـت.

نقشه راه احیای تاالبهای استان ارائه نشده است
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان فارس خواستار شتاب بخشی به
طرح مطالعاتی دانشگاه شیراز برای احیای ...

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس :

فالمینگوها در خشکی بختگان آسیب جدی ندیدند
ایرنـا :مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس بـا اشـاره به اینکـه همـه اقدامات بـه صورت فـوری برای
نجـات فالمینگوهـا در شـرایط خشکسـالی تاالب بختگان انجام شـده اسـت ،گفت :دراین زمینه اطالع رسـانی
انجـام گرفـت ،مـردم محلـی در عملیـات نجـات مشـارکت کردنـد و بـه طـور کلـی ،ایـن پرنـدگان مهاجـر آسـیب
جـدی ندیدند.
حمید ظهرابی روز دوشـنبه به مناسـبت هفته محیط زیسـت در گفت و گوی از راه دور با خبرنگاران آسـیب های
ناشـی از خشکسـالی و کـم آبـی در مناطـق زیسـت محیطـی را تشـریح کـرد و ابـراز داشـت  :در راسـتای نجـات
فالمینگوهـا بـرای انتقـال آب اقـدام گردیـد  ،کانال و مجـرای انتقال آب از  ۲کیلومتری حفر شـد  ،برخی شـبانه
بـرای انتقـال آب اقـدام کردنـد  ،چاههـای آب کشـاورزی منطقـه اجـاره شـد و  ۵کیلومتـر لولـه گـذاری کردیـم و
انتقـال آب بـه نزدیـک فالمینگوهـا صـورت گرفـت  ،مهاجـرت هایی هـم انجام گرفـت و در مسـیر مهاجرت هم
بخشـی از آب تامیـن گردید.
ظهرابـی خاطـر نشـان کـرد  :اکنـون در اغلـب کلنـی فالمینگوهـا مهاجـرت انجـام شـده اسـت  ،بـر اسـاس
مشـاهدات و دوره زمانـی بایـد همـه جوجـه ها منطقه را تـرک کرده باشـند  ،در هیچ کدام از کلنی هـا مرگ و میر
زیـادی نداشـتیم و مـدام منطقـه تحـت پایـش اسـت  .امیـد اسـت با تامیـن حقابـه و حفاظـت اصولـی از پرندگان
محافظـت تداوم داشـته باشـد.
اوی در بـاره انتقـال آب از سـد نرگسـی بـه تـاالب پریشـان گفـت :ایـن طـرح مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و دانشـگاه
شـیراز ایـن انتقـال آب را بـدون زیـان و آسـیب توصیف کرده اسـت و از این رو دغدغه دوسـتداران محیط زیسـت
در مـورد آسـیب هـای انتقـال آب بـه این تاالب برطرف شـده اسـت.
بـا بیـان اینکـه بیشـتر تاالبهـای فـارس خشـک شـدند گفت :خشـکی تاالبهـا در سـالهای آینـده اثرات بیشـتری
روی محیـط زیسـت می گـذارد  ،دو تـاالب طشـک و بختگان بشـدت در حال خشـک شـدن اسـت و تـوده های
گـرد و غبـار در ایـن دو تـاالب مشـهود اسـت ایـن شـروع آسـیب جدی به شـرق فارس اسـت.
بـه گفتـه وی  :فقـط دریاچـه هفـت بـرم  ۷۰درصـد آب دارد بقیـه تاالبهـا آبـی ناچیـز کمتـر از  ۵درصـد دارنـد ،
دریاچـه مهارلـو خیلـی کـم بـا ورود فاضالب آب دارد  ،بقیه تاالبها کامل خشـک هسـتند  ،این تاالبها که خشـک
شـوند در سـالهای آینده اثرات بیشـتری روی محیط زیسـت می گذارند  ،این شـروع آسـیب جدی به شـرق فارس
اسـت  .در تاریـخ ثبـت خواهـد شـد کـه این آسـیب ها چه بر سـر زیسـت بـوم منطقه خواهـد آورد.
وی اضافـه کـرد  :مطالعـات بـرای دریافـت حقابـه تاالبهـای فـارس در حـال انجام اسـت برخی از ایـن مطالعات
بـه پایـان رسـیده  ،تـاالب پریشـان در حال مطالعه اسـت و تـاالب هفت برم در حال نهایی شـدن مطالعات اسـت
 ،آنچـه وظیفـه سـازمان محیـط زیسـت بـوده بـرای تامیـن حقابـه تاالبهـا انجـام شـده امـا در مرحلـه تخصیـص
حقابـه هنـوز بطـور کامـل اجرایی نشـده اسـت  ،وابسـتگی معیشـتی به حقابه موجب شـده اسـت  ،شـرایط تامین
و دریافـت و انتقال حقابه بسـیار سـخت شـود.

مدیرعامل بنیاد قلب فارس عنوان کرد:

تاثیر غیرمستقیم کرونا بر مرگهای قلبی
ایسـنا :مدیرعامـل بنیـاد قلـب فـارس و پزشـک متخصـص قلـب و عـروق بـا اشـاره بـه تاثیـرات مسـتقیم و
غیرمسـتقیم شـیوع پاندمی کوویـد ۱۹-بـر سلامت انسـان ،خاطرنشـان کـرد که شـیوع ایـن بیمـاری نوپدید ،به
شـکل غیرمسـتقیم منجـر بـه افزایـش مـوارد مـرگ براثـر بیماریهـای قلبـی و عروقـی شـده اسـت.
دکتـر محمـود تابنـده دوشـنبه  ۱۷خـرداد در جمـع خبرنگاران گفت :شـمار مرگ و میـر بیماران مبتلا به امراض
قلبـی و عروقـی و سـایر بیماریهـا ،بـه دلیـل خـودداری از مراجعـه به پزشـک و مراکـز تشـخیصی و درمانی ،در
دوران شـیوع کرونـا ،بالـغ بر  ۴برابر شـده اسـت.
او بـا ابـراز تاسـف از اینکـه بیمـاران مبتلا امـراض مختلـف ،بـه واسـطه ترس از تـرس آلودگـی به ویـروس کرونا
اغلـب در خانـه میماننـد و بـرای رسـیدگی بـه حـال خود به پزشـک و آزمایشـگاه مراجعـه نمیکنند ،خاطرنشـان
کـرد :ایـن افـراد متاسـفانه زمانـی درصـدد معالجه بیمـاری خود برمی آینـد که بیماری شـان به مرحلـه خطرناکی
رسـیده است.
تابنـده بـا اشـاره بـه مقالـهای کـه در همیـن رابطه منتشـر شـده اسـت ،گفـت :در ایـن مقاله بـه بررسـی وضعیت
 ۴۰۰بیمـار کـه بـا بیمـاری حـاد قلبـی روبـه رو شـدهاند ،پرداخته شـده اسـت.
مدیرعامـل بنیـاد قلـب فـارس با یـادآوری زمانهای تاخیر در رسـاندن بیمار از خانه به بیمارسـتان کـه در مواقعی
چندیـن سـاعت بـه طـول میانجامـد ،تاکیـد کـرد :با توجـه به کـد  ۲۴۷که کـد معالجه ایـن قبیل بیماران اسـت
بیمـار از زمانـی کـه احسـاس درد میکنـد تـا زمانـی کـه بـه «کـت لب» میرسـد تـا رگ بسـته او باز شـود فرصتی
بیـش از  ۱۲۰دقیقـه و حداکثـر  ۴سـاعت را در پیـش رو ندارد.
تابنـده گفـت :ایـن مسـئله در تمـام دنیـا رعایـت میشـود و حتـی مـا در بیمارسـتان کوثـر ایـن مـورد را بـه زیر ۶۰
دقیقـه رسـانده بودیـم و پـس از ورود بیمـار بـه بیمارسـتان بـه سـادگی وارد «کـت لـب» میشـد و در کوتاهتریـن
زمـان بـه وضعیـت او رسـیدگی میشـد.
او افـزود :متاسـفانه در شـرایط شـیوع کرونـا تـرس و دل نگرانی از ابتال بـه ویروس کرونا در بیمارسـتان ها ،بیمار
قلبـی را بـه سـمت مصـرف داروهایـی کـه در خانـه در دسـترس دارد میکشـاند و زمانـی کـه کار از کار میگذرد و
حالـش رو بـه وخامـت میگـذارد متوجه میشـود کـه باید به بیمارسـتان رجـوع کند.
مدیرعامـل بنیـاد قلـب فـارس ادامه داد :در دوران شـیوع کرونا تنها مشـکل ،تـرس بیماران قلبی از مبتال شـدن
بـه ایـن بیمـاری در مراکـز درمانـی نیسـت بلکـه بیمـاران سـایر امراض نیـز به ایـن ترس بی مـورد دچار شـده اند
و همیـن مسـئله اغلـب فاجعـه آفرین اسـت و مراجعـه نکردن بیمار به بیمارسـتان ،مـرگ وی را به دنبـال دارد.
ایـن پزشـک متخصـص قلـب و عـروق اضافه کـرد :در این شـرایط بیمـاران بایـد بپذیرند کـه همه بیمارسـتانها
تمامی تلاش خـود را از نظـر ایمنـی و رعایـت اصـول بهداشـتی بـه کار گرفته اند.
ُ
تابنـده بـا یـادآوری افـت مراجعـه بیمـاران بـه بیمارسـتانها همزمـان بـا حملات کوویـد  ۱۹در اوایل شـیوع این
ویـروس ،گفـت :در آن زمـان شـمار بیمـاران مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتانها در حـد  ۸۰تـا  ۹۰درصـد کاهـش
را نشـان مـیداد و دلیـل ایـن مشـکل ،تـرس بـی جـای بیمـاران و مـردم بـود کـه مـا خودمـان نیـز بـه ایـن ترس
دامـن زده بودیم.
ایـن پزشـک متخصـص و مدیرعامـل بنیـاد قلـب فـارس ،بـا تاکیـد بـر اینکـه نهـا راه مبـارزه بـا همهگیـری
کوویـد ۱۹-واکسیناسـیون عمومی اسـت ،افـزود :مـا بـه تدریـج یـاد خواهیـم گرفـت کـه چگونـه بـا ایـن ویروس
خطرنـاک مبـارزه کنیـم.

از ابتدای تیرماه؛

طرح «من قرآن را دوست دارم» در استان فارس اجرا میشود
مسـئول بخـش قـرآن شـورای قـرآن و عتـرت فـارس از آغـاز طـرح ملـی «مـن قـرآن را دوسـت دارم» از ابتـدای
تیرمـاه سـال جـاری خبـر داد و گفت :این طرح در اسـتان فارس بـا محوریت حرم مطهر حضرت شـاهچراغ(ع)
برگـزار خواهد شـد.
محمدحسـین اسلامی ،مسـئول بخـش قـرآن شـورای قـرآن و عتـرت فـارس در گفتوگـو بـا ایکنا از فـارس ،از
آغـاز طـرح ملـی «مـن قـرآن را دوسـت دارم» از ابتـدای تیرماه سـال جـاری در این اسـتان خبـر داد و گفت :این
طـرح کـه یکـی از طرحهـای مصوب شـورای قرآن و عترت اسـتان هم هسـت بـا محوریت حـرم مطهر حضرت
شـاهچراغ(ع) برگزار میشـود.
وی بـا بیـان اینکـه طـرح ملـی «من قـرآن را دوسـت دارم» بـا محوریت اعتاب مقدسـه جهان اسلام در سراسـر
نقاط کشـورمان اجرا میشـود ،افزود :در جلسـ ه هفته گذشـته شـورای قرآن و عترت اسـتان فارس ،مسـئوالن
اجرایـی ایـن طـرح از حـرم مطهـر امام رضـا(ع) حضور داشـته و توضیحاتـی را پیرامـون این طرح ارائـه دادند.
اسلامی با تصریـح اینكـه متأسـفانه طبـق آماری كه به دسـت آمده بسـیاری از افـراد جامعه هنـوز صحیحخوانی
قـرآن كریـم را بلـد نیسـتند ،گفـت :طـرح «مـن قـرآن را دوسـت دارم» بهمنظـور آمـوزش عمومی روخوانـی و
روانخوانـی قـرآن كریـم اجرا میشـود.
مدیرعامـل اتحادیـه تشـکلهای قرآنـی و عتـرت فـارس اظهـار کـرد :بحمـد الهـی در اسـتان فـارس هماهنگی
خوبـی میـان دسـتگاههای اجرایـی اسـتان وجـود دارد و بـه یـاری خـدا میتوانیم این طـرح را به خوبی در سـطح
اسـتان اجرایـی کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـهدو صـورت مجـازی و حضـوری بهصـورت محـدود و بـا رعایـت پروتكلهـای
بهداشـتی اجـرا خواهـد شـد ،گفـت :همچنیـن در ایـن طـرح یكسـری مسـابقات و اهـدای جوایز هـم پیشبینی
شـده اسـت بهطـوری كـه هـر هفتـه  ۱۴هدیـه  ۱۰میلیـون تومانـی بـرای ایـن طـرح پرداخـت خواهد شـد.
اسلامی بیان کـرد :در قالـب اجـرای این طـرح پیشبینی آمـوزش روخوانـی و روانخوانی قرآن كریـم به بیش از
یك میلیون نفر در سـطح كشـور در سـال  ۱۴۰۰شـده اسـت كه البته در پایان دوره آموزشـی هم آزمون از سـوی
سـازمان اوقـاف انجام میشـود و بـه پذیرفتهشـدگان هم مدركی از سـوی اوقاف اعطا میشـود.
مسـئول بخـش قـرآن شـورای قـرآن و عترت فـارس با یادآوری اینكـه در اجرای این طرح سـازمان اوقـاف و امور
خیریـه و بعثـه مقـام معظـم رهبـری هـم در كنـار اعتـاب مقدسـه جهان اسلام حضور دارنـد ،گفـت :مرحله اول
طـرح مذكـور آمـوزش روخوانـی و روانخوانی اسـت و بعـد از آن در مراحل بعد و طی سـالهای آتـی به یاری خدا
آموزشهـا حـول محـور تجویـد ،بعد از آن تفسـیر و تدبـر و غیره پیـش خواهد رفت.
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خواص انبه در حفظ سیستم ایمنی و کمک به کاهش
وزن

مهر :انبه میوه ای گرمسیری خوش
طعم و شــیرین مملو از ویتامین ها و
مواد معدنــی زیادی اســت که برای
قلب ،پوســت ،چشم ها و سیستم های
گوارش و ایمنی بدن بسیار مفید است.
میــوه انبــه پکیجی بیــش از ۲۰
ویتامیــن و مــواد معدنــی ،از جمله
دوزهای باالی ویتامین  Aو  Cاست،
از خانــواده بادام هندی و همچنین کم
چرب است -یک انبه کامل حدود ۲۰۷
کالــری دارد .یک فنجان انبه برش خورده حدود  ۱۶۵کالری دارد و تقریب ًا  ٪۷۰از مقدار توصیه
شــده ویتامین  Cروزانه را تأمین می کند ،جذب آهن را بهبود می بخشد ،به سلول ها در دفاع
از خود و به سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
«مایا وادی ولو» ،سرپرســت تیم تحقیق از دپارتمان تغذیه دانشگاه رودایلند آمریکا ،در این
باره می گوید« :ویتامین  Cبرای سیســتم ایمنی خوب است .یک آنتی اکسیدان است بنابراین
می تواند به اســترس اکسایشــی در بدن کمک کند .همچنین انبه منبع مناسبی از ویتامین ،A
فوالت و غنی از فیبر اســت که برای پیشــگیری از ســرطان روده بزرگ ،بیماری های قلبی و
کنترل وزن مفید است».
انبه از طرق مختلف به محافظت و پشــتیبانی از بدن کمک می کند ،به ویژه هنگامی که به
صورت کامل مصرف شود و نه با قندهای افزودنی در قالب کمپوت انبه.
این اَبَرمیوه ،حاوی چندین ترکیب آنتی اکســیدانی اســت که به محافظت یا تأخیر در آسیب
«رادیکال های آزاد» ،اتم ها یا مولکول های ناپایدار که می توانند به سلول ها آسیب رسانده و
باعث بیماری هایی مانند سرطان شوند ،کمک می کند.
فیبر ،ویتامین و پتاسیم موجود در این میوه آبدار همچنین به کاهش خطر بیماری های قلبی
کمک می کند.
عــاوه بر وجود کم چربی در این میوه ،انبه می توانــد به کاهش وزن کمک کند چراکه به
خاطر وجود فیبر به سیری طوالنی مدت منجر می شود.

ابتال به کرونا تا  ۱۰ماه در مقابل ویروس مصونیت
ایجاد می کند

مهر :نتایج یک مطالعه نشان می دهد ابتال به کووید ۱۹ریسک ابتال مجدد به این عفونت را
در طول  ۱۰ماه بعد بالغ بر  ۸۵درصد کاهش می دهد.
نتایج مطالعه محققان دانشگاه کالج لندن نشان می دهد افرادی که قب ً
ال به کووید  ۱۹مبتال
شده اند ،حداقل تا  ۱۰ماه دیگر احتمال ابتالی مجددشان به کروناویروس بسیار پایین است.
مطالعه ای که بر روی بیماران و کارکنان خانه های ســالمندان در انگلیس انجام شد نشان
داد که ســالمندان در صورت ابتال به کروناویروس ۶۵ ،درصد کمتر مجدداً به این ویروس مبتال
می شوند ،در حالی که در کارکنان جوانتر این مراکز ،این احتمال  ۸۵درصد کمتر است.
دکتر «ماریا کروتیکوف» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :این خبر بسیار خوب
است که عفونت به طور طبیعی خودش از ابتال مجدد به بیماری در این دوره محافظت می کند.
به نظر می رسد احتمال دو بار مبتالشدن به این بیماری بسیار کم است».
این مطالعه شــامل  ۶۸۳سالمند با میانگین ســنی  ۸۶سال و  ۱۰۰کارمند خانه سالمندان در
انگلستان بود.

فوائد ورزش برای مبتالیان به آرتروز

ایسنا :فعالیت بدنی یک روش درمانی موثر برای درد مزمن ناشی از عارضه آرتروز است.
هنگامی که بیمار مبتال به آرتروز به دنبال تسکین مفاصل دردناک و سفت خود است ،اغلب
پزشــکان نسخه استانداردی ارائه می دهند :مفاصل خود را هر روز حرکت دهید .این درحالیست
که بسیاری از بیماران بر این باورند که به دلیل آسیب دیدگی مفاصل الزم است بیشتر استراحت
کنند.
به گفته پزشــکان در افراد مبتال به آرتروز که فعالیت بدنــی ندارند ،عضالت حمایت کننده
مفاصل نیز به تدریج ضعیف میشــوند .هم زمان ،تاندون هایی که عضله را به استخوان متصل
میکنند نیز خاصیت کشســانی خود را از دســت میدهند .در افراد مبتال به آرتروز این شرایط
موجب درد و سفتی بیشتر عضالت میشود.
انجام مرتب حرکات ورزشی میتواند این روند را کند سازد .با ورزش کردن ماهیچهها قویتر
میشوند ،تاندونها نرمتر شــده و در نتیجه ممکن است احساس درد و سفتی کاهش پیدا کند.
بیشتر افراد مبتال به این عارضه که فعالیت ورزشی داشته باشند طی دو ماه متوجه بهبود شرایط
خود میشوند اگرچه برخی بیماران بالفاصله بهبود پیدا میکنند.
عضالت قوی ،تاندونهای منعطف و غضروفهای سالم از فاکتورهایی هستند که انجام امور
روزمره را آسان میکند.

چای سبز در مقابله با کووید  ۱۹موثر است

مهر :نتایج نشــان می دهد ترکیب
موجود در چای ســبز به طــور بالقوه
می تواند کروناویروس را غیرفعال کرده
و از تولیدمثل ویروس جلوگیری کند.
چای سبز یک نوشیدنی محبوب در
سطح جهان اســت و به طور سنتی به
عنوان یک گیــاه دارویی برای درمان
بسیاری از بیماریها استفاده میشود.
چای سبز از برگهای گیاه Camelia
 sinensisتهیه میشود.
تحقیقات دهههای گذشــته نشان داده است که چای سبز و پلی فنول های موجود در آن به
نام کاتچین میتواند از دیابت ،چاقی ،سرطان و بیماریهای قلبی پیشگیری کند.
همچنین مطالعات نشــان داده است که کاتچین های چای سبز فعالیت ضدویروسی دارند و
میتوانند در برابر بیماریهای ناشی از استرس اکسایشی و التهاب نقش حفاظتی داشته باشند.
برخی از مطالعات اخیر پتانسیل چای سبز را برای پیشگیری و درمان بیماری کووید  ۱۹نشان
میدهــد .فراوانترین کاتچین و ماده اصلی فعال در چای ســبز ،اپی گالوکاتکین  -۳-گاالت
( )EGCGاست.
 EGCGســاختاری پلی فنولیک دارد و یک آنتی اکســیدان قوی اســت که رادیکالهای
واکنشی را از بین میبرد تا از تشکیل گونههای اکسیژن واکنش پذیر جلوگیری کندEGCG .
دارای  ۸گروه فنلی اســت و چندین دهنده و پذیرنده الکترون برای اتصال هیدروژن به چندین
مولکول مانند پروتئین ارائه میدهد .بــه همین دلیل  EGCGتمایل زیادی به پروتئینهای
مختلف دارد ،با آنها پیوند مییابد و فعالیت آنها را مهار میکند.
محققان اخیراً مقالهای را منتشر کردند که سازوکارهای  EGCGرا در جلوگیری از عفونت
کووید  ۱۹و سندرمهای مختلف ناشی از آن بررسی میکند .آنها نتایج مطالعات قبلی را با هدف
تعیین ســودمندی  EGCGیا مصرف چای در پیشگیری ،تسکین و درمان کووید  ۱۹بررسی
کردند .یافتههای کلیدی مطالعه آنها نشان داد که  EGCG Nrf۲را فعال کرده و آنزیم مبدل
آنژیوتانســین  )ACE۲( ۲را که یک گیرنده ســلولی برای کروناویروس و ،TMPRSS۲
واسطه ورود ویروس به سلول میزبان است ،را مهار میکند.
 EGCGهمچنیــن پروتئاز اصلی کروناویروس را غیرفعال کــرده و تولیدمثل ویروس را
متوقف میکند .عملکرد آنتی اکســیدانی  EGCGفعالیت و تجلی  GRP۷۸ساکن  ERرا
سرکوب میکند و میتواند به طور بالقوه چرخه زندگی کروناویروس را مهار کند.
در مجموع EGCG ،ممکن اســت قابلیــت مهار عفونت کروناویروس ،ســرکوب تکثیر
ویروس ،کاهش توفان سیتوکین و ترومبوز و فیبروز ریه را داشته باشد.
بــه گفته محققان ،تاکنون چنین مطالعات انســانی انجام نشــده ،اما ممکن اســت ســایر
کاتچین های موجود در چای ســبز خصوصیات محافظتی مشابه  EGCGاز خود نشان دهند
که احتما ًال در سطوح پایینتر است .این یافتهها ،نیاز به مطالعات بیشتر درباره نقش EGCG
در پیشگیری و درمان کووید  ۱۹را برجسته میکند.
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خوراکیهایی که تستوسترون را به صورت طبیعی افزایش میدهند
باشگاه خبرنگاران :کاهش سطح تستو سترون در
بدن مردان از حدود ســن سی سالگی آغاز میشود و
ســطح آن با باال رفتن سن به کاهش ادامه میدهد.
برخــی برای جبران این موضوع به ســراغ داروها یا
تزریق آمپول می روند اما مواد غذایی وجود دارند که
به صورت طبیعی این کار را برای شما انجام می دهند.
تستوسترون چیست؟
تستوســترون در واقع نوعی هورمــون مردانه و
قویترین آندروژن طبیعی اســت .آندروژنها باعث
بهبــود صفات مخصوص مردان میشــوند ،صفاتی
ماننــد صدای زمخــت و ریش ،همچنیــن تونوس
ماهیچهای (تونوس عضالنی) و تراکم اســتخوانی را
تقویت میکند .تنظیم بودن سطح تستوسترون باعث
بهبود وضعیت ســامت در مردان میشود ،به عنوان
مثال ،ریسکهای فشــار خون باال و حمله قلبی در
مردان را کاهش میدهد.
کلم
این ماده خورکی که سرشــار از ویتامینها و مواد
معدنی اســت ،حاوی ایندول-۳-کاربینول است که
ســطح هورمون زنانه استروژن را کاهش میدهد ،و
کارآمدی تستوسترون را بیشتر میکند.
عسل
عسل ،که به عنوان شــفا دهنده طبیعی شناخته
میشــود ،حاوی بور اســت ،یک ماده معدنی مرتبط
با ســطح باالی تستوسترون و اکســید نیتریک ،که
رگهای خونی را باز میکند.
مارچوبه
مارچوبه به عنوان یک داروی مقوی غرایز جنسی
شناخته شده ،حاوی اسید فولیک ،پتاسیم و ویتامین
ای اســت ،که همه برای تولید تستوســترون کافی،
حیاتی هستند.
سیر
آلیسین موجود در سیر سطح کورتیزول را کاهش
میدهد و به نوبه خود اجازه میدهد تستوسترون کار
خودش را انجام دهد .برای گرفتن بیشــترین نتیجه
آن را به صورت خام مصرف کنید.
تخممرغ
امگا ،۳-ویتامین دی ،کلسترول و پروتئین موجود
در تخممــرغ همه برای تولید تستوســترون حیاتی
هستند.
باشــگاه خبرنگاران :استروژن یک هورمون است،
اگرچه مقدار هورمونها در بدن کم اســت ،اما نقش
بســیار بزرگی در حفظ ســامت ما ایفــا میکنند.
اســتروژن در بدن مردان هم تولید میشود ،اما مقدار
آن در زنان بیشتر است و بنابراین کمبود استروژن در
زنــان عالئمی با خود دارد .کنترل رشــد جداره رحم
در طــول چرخه عــادت ماهیانه و در آغــاز بارداری
ایجاد تغییرات در سینههای نوجوانان و زنان ،دخالت
در ســوخت و ساز کلسترول و اســتخوانها ،تنظیم
میزان مصرف غذا ،وزن بدن ،سوخت و ساز گلوکز و
حساسیت به انسولین از جمله وظایف استروژن است.
عالئم استروژن پایین در زنان چیست؟
دختران نابالــغ و زنانی که به یائســگی نزدیک
میشوند بیشتر احتمال دارد سطح استروژن پایین را
تجربه کنند ،با این حال ،زنان در هر ســنی میتوانند
دچار کاهش تولید استروژن شوند.
افسردگی ،مشــکل تمرکز ،خستگی و شکنندگی
اســتخوان از دالیل کمبود اســتروژن در بدن زنان
اســت ،همچنین بانوان باید توجه داشــته باشند که
استروژن پایین در صورت عدم درمان میتواند منجر
به نازایی شود.
اســتروژن عمدت ًا در تخمدانها تولید میشود ،هر
چیزی که تخمدانها را تحت تاثیر قرار دهد بر تولید
استروژن اثر میگذارد.
زنان جوان ممکن است به دالیل زیر سطح پایین
استروژن را تجربه کنند:
ورزش مفرط ،اختالالت غذایی مانند بیاشتهایی،

باشــگاه خبرنگاران ،:محققان پزشــکی دانشگاه
جانــز هاپکینز اخیرا گــزارش دادهاند در حالی که دو
دوز واکســن کرونا میتواند افرادی را که پیوند اعضا
انجــام دادهاند ،در برابر ویــروس محافظت کند ،اما
کافی نیست و همچنان باید اصول بهداشتی از قبیل
اســتفاده از ماســک ،رعایت فاصله اجتماعی و سایر
اقدامات ایمنی مورد توجه قرار گیرد.
اکنون محققان متوجه یــک واکنش ایمنی کمتر
از حد نرمال به واکســنهای پیام رسان mRNA
کووید در افراد مبتال به بیماریهای روماتیســمی و
اســکلتی عضالنی ( )RMDشــدهاند ،شرایطی که
اغلب نیــاز به درمان با داروهایی دارند که سیســتم
ایمنی بدن را سرکوب میکنند.
ایــن مطالعه در نامه تحقیقاتی کــه در تاریخ ۲۵
مه در سالنامه پزشکی داخلی منتشر شده ،به تفصیل
شرح داده شده است.
نویسنده ارشــد این مطالعه میگوید :یافتههای ما
نشــان میدهد بیماران مبتــا به  RMDکه تحت
درمانهای ســرکوب کننده سیســتم ایمنی هستند
واکنشهای نســبتا بهینه به واکسیناســیون دارند،
بنابراین هنوز در معرض خطر عفونت ســارس-کوو
 ۲هستند.
طبق کالج روماتولــوژی آمریکاRMD ،ها گروه
متنوعی از بیماریهای خود ایمنی هستند که کودکان
و بزرگســاالن را تحت تاثیر قرار میدهند و میتوانند
بر روی هــر عضوی از بــدن اغلب مفاصــل تاثیر
بگذارند .بیشتر RMDها به دلیل مشکالت سیستم

موز
بروملئیــن موجــود در مــوز به تقویت ســطح
تستوسترون کمک میکند و همچنین این میوه یک
منبع آزادسازی آهسته انرژی است.
هندوانه
محققان دانشگاه  A&Mتگزاس کشف کردهاند
که هندوانه حاوی یک اسید آمینه است که سیترولین
نامیده میشــود و در بدن به آرژینین تبدیل میشود
در نتیجه خون تقویت شده جریان مییابد و این میوه
خوشــمزه را به یک جایگزین طبیعــی برای وایاگرا
تبدیل میکند.
جینسنگ
مطالعهای در ســال  ۲۰۰۲از ســوی دانشکدهی
پزشکی دانشگاه اولسان نشان داد که جینسنگ قرمز
بــه  ۶۰درصد از بیماران دچــار اختالل نعوظ کمک
میکند.
بادام
فقط یک مشت بادام میتواند تستوسترون الزم
برای شــما را تامین کند ،و این به خاطر آن اســت
که بادام سرشار از روی اســت ،عنصری که تقویت
کنندهی تستوسترون است.
جو

جو حاوی مــواد مغذی قدرتمند اســت از جمله
حاوی روی و الرجنین ،و سرشار از ویتامین ب است.
مرکبات
میوههــای خانــواده مرکبات ،عــاوه بر این که
هورمون کورتیزول را کاهش میدهند حاوی ویتامین
آ نیز هســتند که برای تولید تستوسترون الزم است.
همچنین میتواند سطح اســتروژن را کاهش دهد،
بنابراین به هورمون مردانه اجازه میدهد کار خودش
را انجام دهد.
اسفناج
این سبزی ســطح استروژن را کاهش میدهد ،و
سرشار از منیزیم و ویتامینهای ث وای است.
انگور
انگــور هم در میــان مواد غذایی بــرای افزایش
تستوســترون قرار میگیرد .مطابق بــا تحقیقی که
در دانشگاه هنگ کنگ به انجام رسید ،خوردن یک
خوشه انگور قرمز در روز میتواند سطح تستوسترون
را افزایش دهد و تحرک اسپرم را بهبود ببخشد.
آووکادو
پژوهشــگران آمریکایی دانشــگاه پن اســتیت
دریافتند مردانی که چربی اشــباع شده باالیی که در
مواد غذایی مثل آواکادو ،مغزیات و روغن سبزیجات

عالئم کمبود استروژن در زنان

غده هیپوفیز کمکار و نارســایی زودرس تخمدانها،
که میتواند ناشــی از نقایص ژنتیکی ،سموم ،یا یک
بیماری خودایمنی باشد.
در زنان باالی  ۴۰ســال ،استروژن پایین میتواند
نشــانه نزدیک شدن به یائسگی باشد ،این دوره گذار
دوره پیش از یائســگی نامیده میشــود ،لذا در طول
این دوره تخمدانهای شما همچنان استروژن تولید
میکنند ،تولید استروژن به تدریج کاهش پیدا میکند
تا جایی که به یائسگی ختم میشود .یعنی زمانی که
دیگر استروژنی تولید نمیشود.
زنانی که دارای ســطح پایین اســتروژن هستند

ممکن اســت بتوانند از درمانهای هورمونی ســود
ببرند.
استروژن درمانی
معمــوال برای زنان  ۲۵تا  ۵۰ســالهای که با این
مشکل دست به گریبان هستند دز باالیی از استروژن
تجویز میشود .این کار میتواند خطر از دست دادن
بافت اســتخوانها ،بیماریهای قلبی عروقی و عدم
توازن سایر هورمونها را کاهش دهد.
دز واقعی اســتروژن به شدت مشکل هورمونی و
نحوه کاربرد آن بستگی دارد .استروژن را میتوان به
شکلهای زیر استفاده کرد:

واکسن کرونا در کدام بیماریها موثر
نیست؟

ایمنی بدن است که میتواند منجر به التهاب و تحلیل
رفتن تدریجی مفاصل ،عضالت و اســتخوانها شود.
بیش از  ۴۶میلیون نفر در آمریکا با نوعی  RMDاز
جمله آرتریت روماتوئید ،لوپوس اریتماتوز سیستمیک،
اسکلرودرمی ،واسکولیت و ســندرم شوگرن زندگی
میکنند.

بین  ۷دســامبر ســال  ۲۰۲۰تا  ۱۱مارس ،۲۰۲۱
محققان پزشــکی جانز هاپکینز بیماران  ۱۸ســاله و
باالتر را با  RMDبرای مطالعه پاســخ ایمنی مورد
مطالعــه قرار دادنــد .یک ماه پس از آنکه شــرکت
کنندگان دوز دوم واکســن کرونــا را دریافت کردند،
نمونههای خون برای خنثی ســازی آنتی بادی علیه
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یافت میشــود ،دریافت میکنند ســطح کلسترول
 LDLپایینتر و تستوسترون باالتری دارند.
ماهی تن
مطابق با نظر پژوهشــگران دانشــگاه پزشــکی
گراز اتریش ،ویتامین دی میتواند به تقویت ســطح
تستوســترون تا  ۹۰درصد کمک کند .این ویتامین
برای حفظ کیفیت نطفه و تعداد اســپرم حیاتی است.
اگــر به اندازه کافی در معرض نور آفتاب قرار ندارید،
ماهی تن و تخممرغ بیشــتری بــه رژیم غذایی تان
اضافه کنید.
انار
 ۴۷درصد از مــردان ناتوان که در روز یک لیوان
آب انار میخورنــد در وضعیتشــان بهبود حاصل
میشود.
گوشت قرمز
اعتقاد بر این است که یک رژیم غذایی پرگوشت
قرمز به افزایش تستوســترون منجر می شود ،اما از
طرفی هم باید مواظب باشــید که چه اندازه گوشت
در بشــقابتان میگذارید .پژوهشگران دانشگاه یوتا
میگویند که یک رژیم غذایی سرشــار از چربیهای
اشباع شده که در گوشت گاو و گوسفند یافت میشود
نیز میتواند باعث کاهش سطح تستوسترون شود.
پرتقال
این میــوه مغذی ،غنــی از ویتامین  Cاســت.
این ویتامیــن میتواند هورمون اســترس را که به
عنوان کورتیزول شــناخته شدهاســت ،کاهش دهد.
تستوســترون و کورتیزول اثــر منفی روی هم دارند
یعنی کاهش کورتیزول باعث افزایش تستوســترون
میشود .آب پرتقال یا هر نوع میوه دیگری از خانواده
مرکبات را به رژیم غذایــی روزانهتان اضافه کنید و
شاهد تغییراتی که رخ خواهد داد ،باشید.
روغن زیتون
روغــن زیتون چربیهای ســالمی دارد که برای
عملکرد مطلوب بدن شــما ضروری هستند .آنها به
جذب کلسترول به شیوهای بهتر کمک میکنند .این
کلسترول توسط بدن برای تشکیل تستوسترون مورد
اســتفاده قرار میگیرد .شما میتوانید روغن زیتون را
روی ســاالدتان بریزید یا با استفاده از آن غذا طبخ
کنید .برای افزایش ســطح تستوســترون ،همچنین
ن خام مصرف کنید.
میتوانید زیتو 
در برخــی موارد ،حتی پس از بازگشــت ســطح
اســتروژن به حالت نرمال ،ممکن اســت به درمان
طوالنیمدت نیاز باشد .این امر مستلزم تجویز دزهای
پایینتر اســتروژن به مرور زمان است تا سطح فعلی
آن حفظ شود.
استروژن درمانی میتواند شدت عالئم یائسگی و
همچنین خطر شکستگی استخوانها را کاهش دهد.
درمان طوالنیمدت معموال بــرای زنانی توصیه
میشود که به یائسگی نزدیک میشوند و یا جراحی
برداشت رحم داشتهاند .در سایر موارد استروژندرمانی
تنها برای یک الی دو سال توصیه میشود.
درمان جایگزینی هورمونها ()HTI
این درمان برای تقویت سطح طبیعی هورمونهای
بدن شما استفاده میشود .در صورت نزدیک شدن به
یائسگی پزشک ممکن است درمان  HRTرا توصیه
کند .یائسگی سبب کاهش قابل توجه سطح استروژن
و پروژسترون بدن میشــود .این درمان میتواند به
بازگشت این هورمونها به سطح نرمال کمک کند.
هورمونها و از جمله استروژن نقش مهمی در بدن
ایفا میکنند .سطح پایین استروژن ممکن است منجر
به افزایش خطر چاقــی ،بیماریهای قلبی عروقی و
پوکی اســتخوان شــود .درمانهای این وضعیت در
طول سالیان گذشــته تکامل یافته و موثرتر شدهاند.
با تعیین دلیل کاهش ســطح استروژن ،نوع درمان و
همچنین دز و طول دوره درمان مشخص میشود .در
صورت تجربه عالئم مذکور حتما به پزشــک مراجعه
کنید.

پروتئین ســنبله سارس_کوو  ۲مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
 ۲۰بیمــار آنتی بادی قابل تشــخیص نداشــتند.
اکثــرا زنان ( )٪ ۹۵مبتال به لوپوس تشــخیص داده
شده و چندین عامل ســرکوب کننده سیستم ایمنی
دریافت کردند .رایجترین داروها ریتوکســیماب (۵۵
 ،)٪بیولوژیکی است که برای درمان استفاده میشود.
اختــاالت خود ایمنــی مانند آرتریــت روماتوئید و
واسکولیت و مایکوفنوالت ( ،)٪ ۵۰دارویی که معموال
به عنوان درمان خط اول بیماری ریه اسکلرودرمی و
نفریت لوپوس (التهاب کلیه) استفاده میشود ،است؛
هر دو ســرکوب کننده سیســتم ایمنی بدن با تخلیه
لنفوسیتهای  Bســلولهای ایمنی که در پاسخ به
مهاجمــان خارجی مانند باکتریها و ویروسها ،آنتی
بادی تولید میکنند ،کار میکنند.
دکتر برایان بویارســکی گفت :بر اساس یافتهها
مــا به بیماران مبتال به بیماریهــای خود ایمنی که
از این عوامل خاص ســرکوب سیستم ایمنی استفاده
میکننــد ،توصیه میکنیم اقدامات ایمنی را همچنان
پس از دریافت واکسن انجام دهند.
کانلی و بویارســکی گفتند برای درک بهتر پاسخ
ایمنی بــه واکسیناســیون کوویــد ۱۹-در بیماران
مبتال به  ،RMDتحقیقات بیشــتری الزم است تا
روشهای بالقوهای برای افزایش اثربخشــی واکسن
در ایــن جمعیت از جمله تنظیــم دوز و زمان عوامل
سرکوب کننده سیســتم ایمنی قبل از واکسیناسیون
پیدا شود.
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کتاب درمانی چیست و چگونه انجام می شود؟

بیتوته :کتاب درمانی یکی از روش های درمانی است که معموال به عنوان
مکمل مد نظر گرفته می شود .با خواندن کتاب فرایند های همانندسازی،
درگیر شدن احساسات و پیدا کردن راه حل های مناسب اتفاق می افتند
که باعث اثر بخشی مطلوبی می شود.
همانطور که متوجه شدید یکی از روش های درمانی موثر می باشد که
باعث تجربه فرایند های همانند سازی ،درگیر شدن احساسات و پیدا کردن
راه حل های مناسب می شود .در صورتی که کتاب درمانی با رعایت اصول
صحیح انجام شود نتایجی همچون تخلیه ی احساسات ،همانندسازی
کودک با شخصیت های اصلی داستان ،فعال شدن و تقویت قوه تخیل،
تجربه لحظه های شاد و تقویت تفکر مثبت و ...را در پی دارد.
اگرچه درحال حاضر این روش کمتر مورد استفاده قرار می گیرد اما
کارشناسان بسیاری در حوزه های مختلفی این درمان را گسترش می دهند
و تالش می کنند از کتاب درمانی برای بهبود اختالالت روانی و جسمی
کودکان و بزرگساالن استفاده کنند.
این اصطالح توسط آلمانی ها ابداع شده است و از این روش در جهان
به عنوان  Bibliotherapieیاد می شود .تراپیست در این روش به
جای تجویز دارو یا مشاوره به مراجعان کتاب های متناسب با وضعیت
فعلیشان پیشنهاد می کند که با خواندن آن می توانند به نتیجه گیری
مناسبی برسند .روش های مختلفی برای بیبلوتراپی وجود دارد که در ادامه
معرفی می شوند.
روش های کتاب درمانی
به طور کلی می توان این روش را به دو دسته کلی بر اساس کتاب های
مورد استفاده تقسیم کرد:
 دسته اول :کتاب هایی هستند که از فلسفه برای درمان مشکالتروحی و روانی همچون افسردگی ،جدایی ،فقر ،زندگی زناشویی و...
استفاده می کنند که وجه مشترکی با روانشناسی دارد .معموال کتاب های
این دسته از تئوری های کلی فلسفه همچون تئوری های تدوین شده
نیچه ،ارتور شوپرهاور و ...استفاده کرده و آنها را برای زندگی عمومی
کارآمد می کنند.
 دومین دسته :تراپیست هایی هستند که از ادبیات صرف برای کتابدرمانی استفاده می کنند که اهمیت ویژه ای دارد .برای مثال ممکن است
برای بیماری که به افسردگی مبتال شده است یک اثر ادبی مرتبط پیشنهاد
شود تا پس از خواندن آن دوباره به تراپیست مراجعه کند .نویسنده هایی که
آثارشان به عنوان روانکاوی روح انسان شناخته می شوند از نویسنده های
یونان باستان گرفته تا کامو و داستایوفسکی در دوران فعلی کتاب هایی
دارند که در آن جهان پوچ فرض می شود و تمامی زشتی های زندگی به

نمایش در می آیند ،سپس به این موضوع می پردازند که چطور می توان
به زندگی معنا داد.
چنین دیدگاهی نه تنها در کتاب ها بلکه در سایر آثار هنری همچون
موسیقی ،تئاتر و ...نیز وجود دارند .بسیاری از هنرمندان ایرانی و رپرهایی
همچون علی سورنا ،بهرام ،امیر رقاب ،بامداد ،فرشاد ،بن (بنیامین) و ...آثار
مشابهی تولید کرده اند که به این موضوع پرداخته اند و تنها لکه نوری
جهت معنا بخشیدن به زندگی در تمام اثرشان وجود دارد.
همچنین ممکن است جلسات کتاب خوانی به صورت تنهایی یا گروهی
برگزار شود که شامل افرادی با دغدغه های مشترک است .اما ممکن

بود که فعاالنه کتابداری را از طریق ایجاد کتابخانه در مراکز درمانی و
موسسات ،به عنوان مکمل درمانی رواج داد.
نحوه کتاب درمانی
کتاب درمانی توسعه در ابتدا برای کتاب های آموزشی همچون
نگرانی های معمولی در کودکان و آموزش های کارکرد بدن ،مراحل رشد
و بلوغ جنسی و ...استفاده می شد .اما درحال حاضر انواع مختلفی از کتاب
درمانی وجود دارد که در بخش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند
و پژوهشگرانی درحال توسعه آنها هستند .برای مثال مراقبت ها و بهبود
سالمت روان ،ایجاد تغییرات مثبت ،تسریع و تقویت فرایندهای درمانی
و ...برخی از کاربردهای کتاب درمانی هستند که همگی با شناخت فرد،
انتخاب کتاب مناسب و خواندن آن همراه هستند.
همچنین برخی افراد از کتاب درمانی به عنوان خودیاری یاد می کنند چرا
که می توان از تکنیک های مطالعه و انتخاب کتاب اصولی بدون راهنمایی
درمانگر نیز استفاده کرد اما حضور آن در شناخت رفتارها و کتاب ها تاثیرگذار
است .عالوه بر آثاری که در حوزه آموزش وجود دارند می توان از ادبیات
تخیلی ،رمان ها ،داستان کوتاه ،شعر ،موسیقی و سایر هنرها نیز استفاده کرد.
همچنین خواندن زندگی نامه ها در تقویت بهزیستی فیزیولوژیک تاثیر گذار
است.
محدودیت های کتاب درمانی
اگرچه کتاب درمانی روشی موثر و مفید معرفی می شود اما همچنان
محدودیت هایی هم دارد که عبارتند از:
• عدم کاربرد برای بی سوادان
• کم بودن کتاب های مناسب برای اهداف درمانی
• نوشتن کتاب های درمانی برای دانشجویان و تراپیست ها و ...و عدم
ساده شدن و مناسب بودن کتاب های درمانی برای عموم
• عدم امکان بررسی زبان بدن برای ارزیابی دقیق بیمار
• مشکل بودن عادت به مطالعه در بسیاری از جوامع
• پاسخگو نبودن کتاب درمانی برای موارد حاد بیماری
• عدم وجود دوره های رسمی برای کتاب درمانی و دسته بندی به عنوان
یک ابزار نه روش درمانی
• کم بودن پژوهش ها در تاثیر کتاب درمانی و...
با این حال بسیاری از معلم ها ،روانشناسان ،جامعه شناس ها ،مشاوران
و ...به اصول کتاب درمانی آگاه هستند و از آن استفاده می کنند تا
جامعه ای بهتر بسازند .همچنین کتاب درمانی در کودکان نیز مورد توجه
بیشتری قرار گرفته است چرا که آنها ذهن بازتری برای پذیرش و تغییر
دارند.

است افرادی در جلسات کتاب خوانی حضور داشته باشند که مشکل
خاصی ندارند اما برایشان مهم است که با موانع مسیر و تجربه دیگران
آشنا شوند تا قدم های سنجیده تری در مسیر زندگی بردارند.
در کتاب درمانی عالوه بر شناخت بیمار ،شناخت کتاب های مختلف
نیز ضروری است که موجب موثر شدن این روش می شود .این روش
به دوران معاصر محدود نیست و می توان قدمت آن را از زمان حضور
کتاب ها میان مردم دانست .در کتابخانه اسکندریه به تاالر مطالعه روان
گفته می شد و قرن های  ۱۸و  ۱۹میالدی زمانی برای توجه دوباره به این
روش بود .انجمن کتابداران آمریکا یکی از اولین سازمان های حرفه ای

با احتیاط برای کودکان خود حد و مرز تعیین کنید!

باشگاه خبرنگاران :تعیین حد و مرز در زندگی بسیار مهم است و والدین
باید از کودکی فرزندانشان به این موضوع اهمیت دهند تا نتایج خوبی را
کسب کنند.
رویا نوری جامعه شناس ،در رابطه با اهمیت تعیین حد و مرز برای
کودکان اظهار کرد :یکی از بالتکلیفیهای امروز والدین ،موضوع حدود
و قواعد در منزل است و اغلب پدر و مادرها درمورد این موضوع دچار
ایهام هستند؛به گونهای که اگرچه برخی معتقدند بچهها باید راحت باشند
تا خودشان بتوانند با وظیفه هایشان آشنا شوند و در این میان ،نیازی به
فشارهای بیرونی نیست ا ّما برخی دیگر از والدین با سختی و استبداد،
حدودی را تعیین میکنند که بچهها را موظف می کنند تا از آن ها تبعیت
کنند و در غیر این صورت تنبیه میشوند.
وی با بیان پرسش «واقعا کدامیک از دو کار فوق درست است؟ « بیان
کرد:اگرچه خانه یک سازمان است و هیچ سازمانی هم به صورت بی قاعده
دوام نمیآورد ،ا ّما موضوع مهم ،نحوه قانون گذاری و اصل اول ،فهم
این نکته است که ما چگونه میتوانیم برای انسانی که حق انتخاب دارد
قواعدی را تعریف کنیم و از او بخواهیم به آن احترام بگذارد؟
این جامعه شناس تصریح کرد :ما دو نوع قانون گذاری داریم .نوع اول،
این است که به طور واضح در یک جمع صمیمی ،قانون خانه را مطرح
میکنیم و از خود بچهها برای تعیین این قانونها کمک میگیریم ،درست
مثل یک مجلس در یک جامعه دموکراتیک و نوع دوم قانون این است که
هنگام بروز رفتاری از کودک ،در یک زمان مناسب ،با اعتماد و به صورت
قاطع برای او حدود و مرزهایی را مشخص کنیم.

نوری با ذکر مثالی گفت :وقتی کودک روی میز در حال نقاشی کشیدن
است و پدر و مادر نمی خواهند که کودکشان ،روی میز این کار را کند،
می توانند به طور واضح ،حدودی را برای او مشخص کنند و به او بگویند:
«عزیزم من نمیتوانم اجازه دهم شما روی میز نقاشی کنی».
وی ادامه داد :به عنوان پدر و مادر،کاری که کودک میتواند انجام دهد
را به او بگویید .بهطور مثال؛ به کودک بگویید »:شما میتوانید مداد را
روی کاغذ بکشید».
نوری افزود :به عنوان پدر و مادر ،پیگیر باشید و به یک رفتار واکنش
نشان دهید؛ به طوری که وقتی کودک شما میگوید »:االن خودکار را
کنار میگذارم ».شما ضمن قدردانی از کودک خود به او بگویید که از تو
ممنونم عزیز دلم ،چون به من اجازه دادی متوجه شوم که تو به کمک
من نیاز داری.
وی گفت :به دنبال این موضوع ،هر واکنش احساسی که کودک به علت
گرفتن خودکار ،از خود نشان داد را قبول کنید و به او بها دهید .به طور
مثال؛ به او بگویید « :عزیزم می دانم که شما خیلی سرت با خودکارت
گرم بود و االن ناراحت هستی که من آن را از تو گرفتم ».که نه تنها شما
با این روش اجازه نمیدهید حس خشم و از دست دادن ،کودکتان را آزار
دهد بلکه ،احترام او را رعایت کرده و به احساسش نیز احترام گذاشته اید
و در عین حال به او گفته اید که دنیا جایی نیست که روی هر دیوار آن
خط بکشید چرا که بسیاری از مواقع ،نباید خیلی از کارها را انجام داد و
زندگی واقعیتی از بایدها و نبایدهاست.
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 27شوال 1442

Jun 8، 2021

سال بیست و  ششم شماره 7211

 60-59به همت همســر وفادارش «زهره زنگنه»
سید احمد وکیلیان اکنون در بستر بیماری است.
و یاران عزیزی چون «دکتــر عبدالرحیم ثابت» و
«وی در بهمن ماه  1326در شــیراز متولد شد و تا
حامی مالی نشریه «محمدباقر شیخ االسالمی» به
پایان دوره متوســطه در آنجا زندگی می کرد .برای
مردم عالقمند عرضه شده است و در این راه جناب
اتمام دوره ســربازی به تهــران منتقل آمد و پس
«غالمحســین غالمی» کمک مؤثری به سامان
از آن به اســتخدام بخش فرهنــگ مردم رادیو به
دادن آن نموده انــد .کاری از دســت ما برنمی آید
سرپرستی استاد انجوی شــیرازی درآمد و یکی از
جز آرزوی سالمتی برای بنیان گزار نشریه فرهنگ
شــاگردان صدیق و وفادار او شد .در طول  24سال
مردم سید احمد وکیلیان.
همکاری با اســتاد انجوی شیرازی به جمع آوری و
کسانی که در این شماره مطلبشان باعث پرباری
دسته بندی اســناد فرهنگ مردم و پژوهش درباره
از:
عبارتند
است
گردیده
مجله
مضاعف
آبروی
و
این اســناد پرداخت .به شــهرهای دور و نزدیک
شماره  60-59سال 99-98
- 1گوشــه هایی از فرهنگ مردم در قباله های
ایران ســفر کرد تا به فرهنگیاران نحوه جمع آوری
سردبیر میهمان :دکتر عبدالرحیم ثابت
کهن /محمدباقر شیخ االسالمی
مطالب و نگارش اســناد فرهنگ مردم را آموزش
امین فقیری
- 2آئین عروسی در شیراز /رحیم واردی
دهد .در ضمن این ســفرها با شاهنامه خوان های
- 3فرهنگ مردم شیراز /محمدرضا آل ابراهیم
اصیل ایرانی آشــنا شــد که حاصــل آن برگزاری
- 4فرهنگیاران ،ناجیــان فرهنگ مردم ایران/
جشنواره های شاهنامه خوانی توس بود.
فاطمه عظیمی فرد
اســناد جمع آوری شــده در طی این سال ها به
- 5افزوده های «خوان خنده» /عبدالرحیم ثابت
عنوان یکی از غنی ترین اسناد مردم جهان شناخته
- 6صدای زنانه در شعر فولکلور /محمد جعفری
می شود( ...پیشگفتار ص)5
(قنواتی)
*برخــی از اســاتید معتقــد بودند کــه تعداد
- 7واسونک های شیرازی /ابوالقاسم فقیری
ویژه نامه هــا و مباحث آنها محدود خواهد بود ،ولی
- 8آنفوالنزا در شــیراز /شــیخ عبدالرسول نیر
وکیلیــان هر بار با ارائه یــک ایده و موضوع جدید
شیرازی
فصــل نوینی در تلفیق فرهنــگ و مباحث ادبی و
- 9بالون در آسمان شــیراز /راوی :محمدرضا
هنری پدید آورد و  58شماره از فصلنامه به همین
رحمن ستایش
روال منتشر شد .متأسفانه چرخ روزگار به گونه ای
- 10جایگاه درخت در فرهنگ مردم شــیراز/
چرخید که زودهنگام دچار بیماری شــد .اکنون از
مصطفی ندیم
فعالیــت کاری و علمی روزانه خویــش بازمانده و
- 11زبان سعدی شیرازی در گویش مردم خلیج
تمامی اندیشــه هایی که برای ادامه فعالیت هایش
فارس /احمد حبیبی
داشــت بر زمین مانده اســت .یکــی از آرزوهای
- 12تِنگس اش گل کرده /حسین آزاده
وکیلیــان انتشــار ویژه نامه شــیراز (زادگاهش) با
- 14مثل های بستک و خلیج فارس و تشابه آن
آن همــه غنائــم عظیم فرهنگــی و ادبی بود که
با زبان مردم شیراز در روزگار سعدی /احمد حبیبی
خود موفق به انجامش نشــد .برای تحقق آرزوی
- 15یادنامه دو استاد شیرازی /سهراب فرسیو
همیشگی او و ادای دین به همسرم تصمیم گرفتم
- 16بررسی اجمالی کتاب فرهنگ مردم شیراز/
ویژه نامه شیراز را به زیور چاپ درآورم...
فهیمه حیدری جامع بزرگی
از زحمــات بی دریــغ همیار فرهنگــی آقای
- 17معرفــی کتاب فرهنــگ تطبیقی گویش
غالمحســین غالمی که در تهیه ایــن ویژه نامه
مردم استهبان از محمدرضا آل ابراهیم
همراهی کردند بســیار سپاســگزارم .همچنین از
آقــای محمدباقر شیخ االســامی حامی مالی این
- 18خمسه چاپ سنگی مشکین قلم شیرازی/
شماره کمال تشــکر را دارم که با توجه به شرایط
علی بوذری ،یگانه قاسمی
موجود ،بدون همراهی ایشان انتشار ویژه نامه شیراز
- 19مهر شیراز /مجید جلیسه
امکان پذیر نبود .چاپ ایــن ویژه نامه بدون تردید
- 20بررســی روند نشــر کتاب های فارسی در
دوران پهلوی اول ( 1320-1304هجری شمسی)
خستگی ســالیان دراز کار فرهنگی را از تن و جان
در شهر شیراز /سیده طرفه ابطحی نژاد مقدم
وکیلیان خواهد زدود.
- 21یک دوست حقیقی و همیشگی ،سی سال
در انتشــار  58شــماره فصلنامه فرهنگ مردم
دوستی با سید احمد وکیلیان /اولریش مارزولف
افتخار همکاری و همراهی با همســرم را داشتم و
***
*افزوده های «خوان خنده»
- 22آشنایی و همکاری با سید احمد وکیلیان/
از هیچ کاری دریغ نکردم .همیشه می گفت انتشار
مقاله ها به شدت خواندنی و زیبا نوشته شده اند
کلوچه و مســقطی یــا آنگونه که در شــیراز
شین تاکه ها را (دانشیار دانشگاه اوساکا)
مجله بدون حضورت امکان پذیر نیست .اکنون که
و گویی گروهی شیراز را روی دست بلند کرده و به
تلفظ می شــود «کولچه مســقطی» نام دو رقم از
- 23یادداشــتی در بزرگداشــت دوست /علی
این کلمات را می نویســم می دانم او چقدر بزرگوار
آن جان داده اند .از همه مهم تر اینکه هر کدام این
شیرینی های سنتی و مشــهور این شهر است که
بلوکباشی
است که همه چیز را به پای یاری من گذاشت .چه
شهر پرآوازه را از زاویه ای نگاه کرده اند که تازگی
آنها را با هم میل می کنند .شیرازی ها این دو قسم
- 24خادم پرتاش فرهنــگ عامه مردم ایران/
سخت است نوشــتن سخن سردبیر بدون یاری او.
دارد .چه بسا به شــناخت مردم این سامان کمک
شیرینی خود را بسیار خوش می دارند .شیرازی های
علی اشرف صادقی
چه بگویم از این همه لطف و محبتش...
وافری می کند.
قدیمی تر «کلوچه مسقطی» را سلطان شیرینی ها
- 25این دو کبوتر عاشق /علی آنی زاده
«زهره زنگنه -زمستان »99
*آئین عروسی در شیراز
می دانند.
دولت بی گمون /مهدی مؤید محسنی26
نگارنده از دیرباز اعتقاد داشــتم که دلســوزان
مراســم عقد بله یا عقد یواشکی معمو ًال عصر
ِ
به مزاح و مطایبه زن و شــوهرهایی که بیشتر
- 27فرهنگی مردی که نامش به شایســتگی
واقعــی مردم هر ســرزمینی افرادی هســتند که
یــک روز پنجشــنبه ،در خانه ی عــروس برگزار
با هم دیده می شــوند و به یکدیگر سخت مأنوس
می ماند /ابوالقاسم فقیری
جمــع آوری فرهنگ مردم را به عنوان یک وظیفه،
می شد .در این مراسم فقط چند تن از بزرگترهای
و آمیخته باشــند کولچه مسقطی می گویند (ر.ک.
- 28پژوهشگر نستوه افسانه های ایرانی /حسن
یک عشق برگزیده و خستگی ناپذیر دامن همت به
هر دو خانواده حضور داشتند .عاقد می آمد و صیغه
فقیری )47:1394
ذوالفقاری
این کار بزرگ بسته و در این راه شب و روزی برای
عقــد را جاری می کرد .معمو ًال پــس از بله گفتن
*صدای زنانه در شعر فولکلور
- 29نقش روشــن استاد سید احمد وکیلیان در
خود نمی شناســند ،چون همین عشق مرارت ها را
عروس ،داماد گردن بندی بــه او می داد به عنوان
گاه شــاعر یار خود را «پسر عمو» می نامد و از
پاسداشت و نگهداری فرهنگ مردم ایران /حسین
بی اثر می کند .از شادروانانی چون صادق هدایت-
رونمــا ،تا بتوانــد صورت عــروس را ببیند .معتقد
او در نقش مثبت یا منفی یاد می کند .در این مورد
آگهی حراج حضوری
مسرت
امیرقلی امینی -کوهی کرمانی -انجوی شیرازی-
بودند که عقد حتم ًا باید در طبقه پائین خانه جاری
فقط با همین استناد می توان گفت شعر زنانه است.
ّ
1400مردم /حســن
فصلنامه فرهنگ
صادق همایونی -جمشــید صداقت کیش -حسین
شــود ،زیرا در طبقات باال زیــر پای عروس خالی
- 30وکیلیان و-195
پسر عمو چرا از ما رمیدی
پناهیان
خدیش -حســن حاتمــی -مظلــوم زاده -یداله
است و شــگون ندارد! در عقد بله این واسونک را
مگر حرف بدی از ما شنیدی
نوبت اول مورخ1400/03/18
- 31تا حق عشق گزارده آید /عبدالرحیم ثابت
طارمی -جمال ز ّیانی و کسانی دیگر که عمرشان
می خواندند.
من که حرف بدی با تو نگفتم
فرسیو
سهراب
شیرازی/
نامدار
دو32
ابراهیم
م.آزاده-
ابوالقاســم
ای طرف تخت طال و او طرف تخت طال
چرا مهر و محبت را بریدی
1400/03
فقیری/19-
دوم مورخ
دراز باد چون:نوبت
آزاده
حسین
وکیلیان/
دکتر
تا
نجوا
از33
ابراهیم-
آل
محمدرضا
سمندر-
شکورزاده -بیژن
خدا
شکر
کنه
می
نشسته
روش
دوماد
شازده
شعرهایی نیز وجود دارد که عالوه بر ذکر «پسر
مردم
فرهنگ
نمــاد
وکیلیان،
احمد
ســید34
دیگرانی
و...
پیشاهنگ
محمدعلی
حسن حکمت-
بکن
ناز
تونی
می
تا
خانم
عروس
خانم،
عروس
سازمان ساماندهي مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شيراز در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرف غوره
عمــو» قراین دیگری نیز بر زنانه بودن آنها داللت
ابراهیم
آل
محمدرضا
ایران/
یاری
عزیزشــان
نام
یــادآوری
برای
کــه حافظه
نکن
واز
ماهت
روی
الماس
گل
نیارن
تا
می کند مانند:
واجد
وحقوقي
حقيقي
اشخاص
از
لذا
نماید.
واگذار
عمومي
مزایده
طریق
از
را
ذیل
مشخصات
با
شهر
سطح
در
واقع
فروشي
حبیبی
احمد
معرفی/35
کرد.
قدردانی
جان
عمق
از
بایستی
نمی کند
شیراز
مردم
*فرهنگ
پسر عامو گل ارخالقت شم
مردم/
فرهنگ
پژوهشــگران
پیونــدگاه36
احمد
«سید
نام
به
عاشق
فردی
ما
مقصود
حال
و
اند
خویش
رسوم
و
آداب
دارای
شــیراز
مردم
به
1400
/
03
/
29
مورخ
شنبه
روز
14:00
ساعت
تا
حراج
اسناد
اخذ
و
بيشتر
اطالعات
کسب
منظور
به
آید
مي
بعمل
دعوت
شرایط
میون صد جوون من عاشقت شم
صفری
حسین
زدنی
مثال
پشتکار
و
همت
با
که
اســت
وکیلیان»
مراسم
از
دیدنی
هم
و
شنیدنی
هم
ارزشمند،
بسیار
میون صد جوون شادم نکردی
کشاورزی شهرداری شيراز واقع در ميدان ولي
ساماندهي مشاغل شهری و فرآورده های
واحد مزایده و مناقصه سازمان
- 37وکیل فرهنگ مردم /حمیدرضا دالوند
 58شــماره پربار «فرهنگ مــردم» به زیور چاپ
عروســی گرفته تا بازی های محلــی ،ترانه های
به خط کاغذی یادم نکردی
دانشــمند
،سازمان زادروز
ســخنی به بهانه
- 38کوتاه
بدانیــم هیچ
مهم تر
آراســته اســت و
دعاها و
های متل هــا،
فرآوردههــا و
افســانه ها ،مثل
مشاغلمحلی،
کشاورزی
شهری و
ساماندهي
فرعي 63/1
مدرس،منبعکوچه ،63
اینکهبلوار
ابتدای
عصر(عج)،
*واسونک های شیرازی
گرانمایه سید احمد وکیلیان /مینو فتوره چی
مالی پشــتوانه این مجله اصیل نبوده و هر شماره
نفرین ها ،واژه های محلی ،مراسم چهارشنبه سوری،
نمونه هایی از واسونک های سوال -چوابی:
(مزایده و مناقصه)تماس حاصل فرمایيد و یا به
تلفن  071-37250754داخلي  224واحد مالي
مراجعه و در صورت نياز با شماره
- 39مــروری بر کارنامــه و نمایــه فصلنامه
را با ســختی به چاپ سپرده اســت .اکنون اوست
عید نوروز و سیزده بدر ،خوراکی های محلی ،مراسم
س:
نمایيد.زاده
علی آنی
shaffaf.shiraz.irمردم»/
«فرهنگ
گونه ای که شماره
اســت به
سایتبیماری
که در بســتر
سوگواری و عزاداری ،الالیی ها و...
مراجعه
آدرس
سازمان به
گل پادارش تا بریم ،سنبل پادارش تا بریم

معرفی یک نشریه

فرهنگ مردم
«ویژه نامه شیراز»

مدیرمسئول و سردبیر :سید احمد وکیلیان

 مدت اجاره :یک ماه از تاریخ شروع انعقاد قرارداد مي باشد.

نوبت دوم مورخ  1400/03/19روزنامه شیرازنوین
باشد.
مزایده مي
مشاغلبرنده
ساماندهيعهده
نوبت آگهي به
 هزینه درج دو
های کشاورزی شهرداري شيراز در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرف غوره
فرآورده
شهری و
سازمان
فروشی واقع در سطح شــهر با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت بعمل
خواهدبهشد.
مورخمسترد
سپرده ها
صورت
استتادر این
یک یا
در رد
سازمان
واحد مزایده و مناقصه سازمان ساماندهی
1400/03/29
روز شنبه
ساعت 14:00
مختارحراج
پيشنهادها اسناد
تمامبیشتر و اخذ
اطالعات
کسب
منظور
آید به
می
مشــاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شــیراز واقع در میدان ولی عصر(عج) ،ابتدای بلوار مدرس ،کوچه  ،63فرعی  ،63/1سازمان
شــماره شد.
ضبط خواهد
نشوددرسپرده
قرارداد
هایبه انعقاد
حاضر
شهری وهرگاه
حضوری
ســاماندهیحراج
 برنده
تلفن  071-37250754داخلی  224واحد مالی (مزایده و
آننیاز با
صورت
مراجعه و
کشاورزی
فرآورده
مشاغل
مناقصه)تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس shaffaf.shiraz.irمراجعه نمایید.
قرارداد می
انعقاد
شروع
یک ماه از
باشد.قبل از انعقاد قرارداد به حساب سازمان واریز نماید.
قرارداد را
کل مبلغ
بایست
تاریخمي
حضوری
اجاره:حراج
مدتبرنده

 شــرکت کنندگان می بایست سپرده شــرکت در مزایده را طی فیش نقدی به شماره حســاب  700785419287بانک شهر تمامی شعب بنام
ز نمایند
واریز
وفرآورده
شرکت مشاغل
ساماندهی
سپرده شرکت در مزایده حدداکرر تدا سداعت 14:00
شیراز واری
شهرداری(مهلت
کشاورزیی نقدی
هایيش واریز
اصل ف
شهری بایست
کنندگان مي
سازمان
 هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
همراه داشته باشند.
حضوری به
شرکت در
جهت
باشد)
مختارمي
1400
تمام /03/29
شنبهیامورخ
 سازمان درروز
خواهد شد.
حراجمسترد
سپرده ها
صورت
در این
است
پیشنهادها
رد یک
 برنده حراج حضوری هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.
نماید.صبح به آدرس :ميدان ولي عصر
واریز9:00
سازمانساعت
حساب رأس
قرارداد03به1400/
مورخ /31
 زمان برگزاری جلسه جهت حراج حضوری روزدوشنبه
 برنده حراج حضوری می بایست کل مبلغ قرارداد را قبل از انعقاد
شيرازمورخ
شهرداری شنبه
کشاورزی 14:00روز
هایتا ســاعت
حداکثر
مزایده
شــرکت در
سازمان واریز
نقدی (مهلت
فیش
بایســت
کنندگان می
فرآورده
شهری و
سپردهمشاغل
ساماندهي
واریزیاداری
ساختمان
اصل63
فرعي /1
کوچه63
شــرکتمدرس
 بلوار
 1400/03/29می باشد) جهت شرکت در حراج حضوری به همراه داشته باشند.
خواهد
 زمانانجام
شد.جهت حراج حضوری روزدوشنبه مورخ  1400/03/31رأس ساعت9:00صبح به آدرس :میدان ولی عصر بلوار مدرس کوچه63
جلسه
برگزاری
فرعی  63/1ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز انجام خواهد شد.
است .است.
درج شده
حراج حراج
اسناد اسناد
حراج در
مربوط به
وجزئيات
اطالعات

حضوریشده
حضوری درج
حراج در
مربوط به
وجزئیات
اطالعات

ردیف
1

غرفه غوره فروشي واقع در بلوار رحمت ابتدای پانصد دستگاه ارتش( غرفه شماره  1الي )10

شناسه آگهی1145267 :

فهیم روزنامه عصرمردم درج کنیم.
اولریش مارزلف
فرصت هــای اندکی که باعث شــد بتوانم او را
به آلمان دعوت کنم ،یک بار برای اقامت طوالنی
پژهشــی و یک بار دیگر برای شــرکت در کنگره
بین المللی محققان روایت های عامیانه در گوتنگن،
موقعیت های خوشایندی بودند که حکم بازپرداخت
بدهی همیشــگی من به او دارنــد .اگرچه مدت ها
پیش عاشق داســتان های عامیانه فارسی شده ام
اما بی شــک دانش گسترده ی سید احمد به عنوان
یکی از برجسته ترین محققان ایرانی حوزه فرهنگ
عامه ،همراه با عالقه و ســخاوت بی شائبه وی در
به اشتراک گذاردن بینش خود ،باعث روشن ماندن
شــعله های این عشق شده اســت .او یک دوست
حقیقی بود و همواره هم این گونه باقی خواهد ماند.
*شین تا که هارا
ســرانجام در ماه ژانویه  2008میالدی ،استاد
وکیلیــان و خانمش به اوســاکای ژاپن تشــریف
آوردند .ایشــان در آنجا ســخنرانی کردند .عنوان
سخنرانی خرده فرهنگ های مشترک ایران و ژاپن
بود .برای پژوهشگران و دانشجویان ایرانی و ژاپنی
که در آن سمینار شــرکت کردند سخنرانی بسیار
مفیدی بود.
برای من ،اســتاد وکیلیان و خانواده و فامیلش
یک بخش از زندگی من هستند.
*علی بلوکباشی
از دوستی سخن می گویم که وارستگی و صفای
باطن و خوش قلبی به شخصیت او فضیلت بخشیده
اســت .خصایلی که کمتر می توان در کسی یافت.
برای شــناخت او و دریافت خــوی و رفتار او باید
همنشین و هم صحبتش بود.
علی اشرف صادقی
می تــوان گفت ایشــان از خادمــان پرتالش
فرهنگ عامه ایران هستند و مخصوصا قصه های
ایرانی وامدار ایشان است.
علی آنی زاده
اما از نیروی جادوئی پشــتیبان و حامی ایشان
یعنی ســرکار خانم زهره زنگنه نمی توان گذشت.
بدون تردید ایشان گوش شنوا ،زبان گویا و بازوی
توانمند استاد بوده اند.
*ابوالقاسم فقیری
جناب وکیلیان را در چندین نشســت فرهنگی
در شــیراز دیدم ،گرچه تهران نشین شده بود ،ولی
هنوز تهرانی نشده بود .خلق و خوی شیرازی ها را
داشت .مثل هر شــیرازی دیگر دل به همه آشنا و
دوست داشتنی بود.
*حسن ذوالفقاری
با احتــرام و قطعیت می توانــم بگویم وکیلیان
انسانی خودســاخته ،بااخالق ،با پشتکار و متواضع
است.
*حسین مس ّرت
وکیلیان با بنیان گذاری نشریه فرهنگ مردم در
بهار ســال  1381در کنار همســر عالقه مند خود،
خانم زهره زنگنه ،یکی از ماندگارترین نشریه های
فرهنگی ایران که ویژه فرهنگ مردم بود را بنیان
گذاشت.
*حسین آزاده
تنها با همین فصلنامه ،باغی از گل های وحشی
و اهلــی ،موزه ای از عتیقه هــای گرانبها ،با آثاری
از بزرگانی که هر یک مایه صد من شــیر هستند،
پرچم فرهنگ مردم بر دوش ،ماندگار خواهی ماند.
*حمیدرضا دالوند
فصلنامه فرهنگ مردم کاردل است .کاردل هم
با خون دل آغشــته اســت .اگر عاشق نباشی پای
پیش نخواهی گذاشت.
*عبدالحمید ثابت
حاال دیگر هر کس در هر جای دنیا به پژوهش
دربــاره فرهنگ مردم ایران نشســته باشــد آقای
وکیلیان آن جا در کنار میز او ایســتاده اســت .با
لبخنــدی بر لب و یک بغل پــر از مجله و کتاب.
او با شوریدگانی مثل او ،نانی را که می خورند ،آبی
را که می نوشــند و هوایی را که نفس می کشند به
روشنای دانش و اندیشه و فرهنگ و فرزانگی بدل
می کنند.

آگهی

 شرکت کنندگان مي بایست سپرده شرکت در مزایده را طي فيش نقدی به شماره حساب  700785419287بانک شهر
آگهی حراج حضوری 1400-195
وفرآورده های کشاورزی شهرداری شيراز واریز نمایند
روزنامهشهری
مورخ1400/03/18مشاغل
اولزمان ساماندهي
نوبت سا
تمامي شعب بنام
عصرمردم

نوع فعاليت ومکان غرفه

ناز جون کاکوجونیم ،زود پادار شو تا بریم
ج:
ُگل نمی دیم ببرید ،سنبل نمی دیم ببرید
جون زلف شازده دوماد ،زود نمی دیم ببرید
***
س:
ُگل وری چادر به سر کن ،گل هوای رفتنه
ج:
من نمی یایم ،من نمی یام ،خونه بابام بهتره
خونه بابام نون و پسته می خورم
خونه شوهر نون و غصه می خورم
*بالون در آسمان شیراز
یکی از اسباب بازی های ســاده کودکان قدیم
«شافتک» یا ســوتی بود که آن را از «شُ ل=گِل»
بــه صورت پرنده ای می ســاختند که با دمیدن در
آن صدائــی می داد همانند چهچهــه بلبل .به این
اســباب بازی «شــافتک شــلی» می گفتند .امین
فقیری داســتان نویس سرشناس شــیرازی ،این
مضمون را دســتمایه آفریدن داستانی کرده است
با نام «پرنده هــای گِلی» ر.ک :مجاهدنقی 1393
صص17-14
*جایگاه درخت در فرهنگ مردم شیراز
درخت نارنج در ترانه های محلی فارس و شیراز
نمود و جلوه ی خاصی دارد .در اینجا به چند نمونه
اشاره می شود:
دو تا سیب و دو تا نارت فرستم
دو تا نارنج خوشبویت فرستم
اگر دونم که قولت پا به جایه
سر و جونم به قربونت فرستم
و یا:
تو در باالی بون من در زمینم
تو نارنج طال من در کمینم
تو نارنج طالی دست افشار
به دستم کی رسی ای نازنینم
*زبان سعدی شیرازی در گویش مردم
خلیج فارس
پر هفتا سله جوونی می کند
عشق پیری و تخی ولی بونی «چش روشت»
در نسخه هایی از گلســتان سعدی این بیت به
صورت دیگری ذکر شده است که تصور می کنم در
استنساخ ،اشتباهی روی داده و آن عده که گلستان
ســعدی را تصحیح و تنقیح کرده اند به علت عدم
آشــنایی به لهجه آن زمان فارس که نزدیک و یا
عین لهجه امروزی جنوب ایران است نتوانسته اند
درست آن را قید کنند .استنباط بنده در معنای این
ِ
بیت چنین اســت :پیر هفتاد ســاله ،ادای روزهای
جوانی را درمی آورد -عشــق پیری و جلوی در ،یا
روی پشــت بام ،آن هم در روز روشــن (فرامرزی،
)1363 ،60
*بررســی اجمالی کتاب فرهنگ مردم
شیراز
نکته دیگر در خوانــش این بخش تفاوت آئین
و باور اســت «آئین» در معنای فرهنگ نامه ای به
معنی رسم ،عرف ،طبع ،عادت و از این قبیل است
و «باور» بــه معنی یقین ،اعتقاد ،عقیده ،ایمان و...
اســت .از همین تعاریف فرهنگنامه ای ،تفاوت آنها
با یکدیگر روشــن می گردد :آئین ،عمل یا مراسم
اجتماعی و عینی اســت؛ ولی باور مفهومی ذهنی
و بالعقل نامشــهود اســت اما می توانــد ایجادگر
عملی بالفعل مشــهود گردد که گاه در قالب آئین
نمود می یابد و گاه به حد و مرزهای رســم و آئین
نمی رسد و در حوزه محدودتری عمل می کند.
***
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
هرچند که این شــماره مسلســل وار دنباله ی
شماره های قبل است اما نیت تدوین کنندگان این
فصلنامه تقدیر و تشــکر از یــک عمر پایمردی در
چاپ نشریه و از همه مهم تر زادروز ایشان است .با
اوصافی که از ســید احمد وکیلیان رفت و زحماتی
کــه در راه فرهنگ این مرز و بوم متحمل شــده
است باید زادروز ایشان به نحو شایسته ای تبریک
گفته شود .دوستان جانی فراوانند .ما سعی می کنیم
سطوری از مقاله های ایشــان را برای خوانندگان
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تعداد دهنه
غرفه
10

متراژ هر

دهنه غرفه

15

سپرده شرکت در
حراج حضوری(ریال)

15/000/000

شیراز
ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شیراز
شهرداری کل
اداره کل ارتباطات وامور بین الملل اداره

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی اخطاریه دفترخانه
خانم مریم میرچی چون بــه موجب نامــه  140012990001746172مورخ
 1400/1/25اجرای احکام شــورای حل اختالف شــماره یک شیراز محکوم
گردیدهاید مبنی بر حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء اسناد سواری
پژو  405به شــماره 596ج 41ایران  41به آقای محمود اربابی ارباب دین
محمدی لذا به شما اخطار میگردد ظرف مدت ده روز به این دفترخانه
واقع در فلکه قصردشت اول ایمان شمالی کوچه  40پالک  52دفتر اسناد
رســمی  69شــیراز تلفن  36300202مراجعه نمایید در غیر این صورت
دادگاه از طرف شما اقدام به اجراء حکم می نماید.
 /1738م الف
سردفتر اسناد رسمی  69شیراز
فرزاد نیکوئی
آگهی اخطاریه دفترخانه
آقای مرتضی کریمی گرمســیری مجهولالمکان چــون به موجب نامه
 140012990006250560مورخ  1400/3/9اجرای احکام شورای حل اختالف یک
شــیراز محکوم گردیدهاید مبنی بر حضور در دفترخانه و امضاء اسناد
موتورسیکلت هوندا  83171-689به آقای ایمان مردان دیندارلوئی لذا
به شــما اخطار میگردد ظرف مدت ده روز به این دفترخانه واقع در
فلکه قصردشت اول ایمان شمالی کوچه  40پالک  52دفتر اسناد رسمی
 69شــیراز تلفن  36300202مراجعه نمایید در غیر این صورت دادگاه از
طرف شما اقدام به اجراء حکم می نماید.
 /1739م الف
سردفتر اسناد رسمی  69شیراز
فرزاد نیکوئی

برگ سبز سواری ساینا مدل  1399رنگ سفید به شماره پالک
418و 73ایران  93و شــماره موتور  9067607/M15و شماره
شاسی  NAS831100L5701298به نام نسیبه نوشادی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه خانم ماهناز بیدکی با تســلیم دو برگ استشهادیه
محلی مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به موازی
دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه تحت پالک  2049/9واقع در
اســتهبان بخش  13فارس ذیل دفتر  73صفحه  249ذیل ثبت 1537
که به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به شــماره  575271صادر و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت به ملک
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 ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /773م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

گردشگری
سهشنبه  18خرداد 1400
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بیتوته :جزیره کیش یکی از  21جزیره ایرانی خلیج فارس ایت که هیچ
رودخانه دائمی در آن جریان ندارد و آب جزیره از منابع زیر زمینی آب شیرین
تامین می شود.
آب و هوای جزیره کیش گرم و مرطوب است و میانگین هوای جزیره 26
درجه سانتیگراد است .بارندگی بسیار کم و فقط در زمستان به صورت بارش
پراکنده دیده می شود.
نام جزیره کیش با آب های زالل و کریستالی و دنیای رنگین زیر آب گره
خورده است.
سفر به جزیره کیش یکی از گزینه های ایده آل برای سفر به یک شهر
ساحلی فوق العاده شیک و مدرن و جایگزینی برای سفرهای خارجی با هزینه
کمتر است.
شما در جزیره کیش می توانید اقامت در هتل ساحلی و اولین هتل روی آب
خاورمیانه را تجریه کنید .اتاق های این هتل دارای کف شیشه ای و بالکن های
اختصاصی هستند.
تور مسافرتی کیش را می توانید به صورت زمینی یا هوایی بروید و برای
صرفه جویی در هزینه ها می توانید از تورهای لحظه آخری کیش استفاده کنید
که تخفیف های بسیار خوبی به شما ارائه می دهند.
در صورتی که تمایل دارید به صورت شخصی و بدون تور به کیش مسافرت
کنید می توانید با خرید بلیط و رزرو هتل راهی این جزیره تفریحی و دیدنی
شوید.
اگر می خواهید هزینه های مسافرت به کیش برایتان ارزان تر تمام شود باید
در ایام غیر پیک و غیر تعطیالت به این جزیره سفر کنید یکی از ارزان ترین
زمان ها برای سفر به کیش دو هفته آخر اسفند است که همه مشغول خانه
تکانی هستند.
تاریخچه جزیره کیش
جزیره کیش از زمان هخامنشیان جزوی از ایران بوده است و با گسترش
اسالم خلفای اموی به این جزیره مسلط شدند .در دوره حکومت آل بویه این
جزیره دوباره تحت تسلط ایرانیان قرار گرفت و در دوره سلجوقیان تبدیل به
بزرگترین مرکز تجاری خلیج فارس شد.
با ورود پرتغالی ها به این منطقه ،جزیره کیش مدت ها در اشغال پرتغالی ها
بود تا این که در زمان شاه عباس ،امام قلی خان تمام جزایر خلیج فارس و
بحرین را فتح کرد و از آن زمان تا امروز جزیره کیش به عنوان یکی از جزایر
ایرانی خلیج فارس شناخته می شود.
جزیره کیش در زمان حکومت محمدرضا پهلوی تبدیل به مرکز صید ماهی و
تجارت مروارید خلیج فارس شد که با وارد کردن مروارید ژاپن ،تجارت مروارید
این جزیره از رونق افتاد.
در همین دوره مشاوران ایرانی و امریکایی محمدرضا شاه با دیدن زیبایی های
طبیعی ،سواحل کیش و آب های کریستالی ،این جزیره را به عنوان یک مرکز
توریستی بین المللی معرفی کردند و سرمایه گذاری حکومت روی جزیره شروع
شد و زیرساخت های مدرن از جمله هتل ،فرودگاه ،نمایشگاه بین المللی و
اقامتگاه خانواده سلطنتی در این جزیره ساخته شد.

جزیره کیش مساحت کمی دارد بنابراین برای جابه جایی داخل شهر از مترو
و اتوبوس خبری نیست.
مهم ترین وسیله نقلیه در جزیره کیش تاکسی است .تاکسی های کیش
معموال گران قیمت و با کیفیت هستند .تاکسی های زرد رنگ ،تاکسی خطی
هستند و تاکسی های سفید رنگ به صورت دربست و تلفنی کار می کنند.
اگر تمایلی به استفاده از تاکسی ندارید و عاشق خودروهای لوکس و گرانقیمت
هستید امکان اجاره ماشین های لوکس خارجی در کیش به صورت روزانه با
راننده یا بدون راننده وجود دارد.
دو خط مینی بوس در جزیره کیش برای جابجایی مسافران در حرکت هستند.
خط  1که  13ایستگاه داد و خط  2که  42ایستگاه دارد.
جاذبه های تاریخی جزیره کیش
با وجودی که جزیره کیش به عنوان یک جزیره تاریخی شناخته نمی شود
و اغلب برای جاذبه های تفریحی به این جزیره سفر می کنند ولی بازدید از
مناطق تاریخی جزیره خارج از لطف نیست.
شهر باستانی حریره :در شمال جزیره کیش شهر باستانی حریره واقع
شده است که در لیست آثار ملی به ثبت رسیده .تاریخچه این شهر به قرن

به همین دلیل پارک های ساحلی توسط شهرداری توسعه پیدا کرد و تبدیل به
یکی از پرطرفدارترین مکان ها برای مسافران و افراد محلی برای پیاده روی،
پیک نیک و باربیکیو شده است.
پارک ساحلی میرمهنا :پارک ساحلی میرمهنا بزرگترین پارک ساحلی
جزیره است که به محله عرب ها و بومیان جزیره نزدیک است .پیاده روی
در ساحل زیبای کیش ،دیدن الک پشت ها و سر زدن به بازار ماهی های
تازه صید شده و کباب کردن ماهی ها زیر آالچیق از جذابیت های دلپذیر این
پارک است.
شما در ساحل آرام این پارک می توانید در سکوت و آرامش و به دور از
استرس های شهری به تماشای آبی بی پایان خلیج فارس مشغول شوید یا در
اسکله تفریحی پارک ،قایق سواری کنید.
پارک ساحلی مرجان :پارک ساحلی مرجان مرکزی برای تفریحات آبی
جزیره است که می تواند همه نوع ورزش آبی را در آن تجربه کنید.
پیست دوچرخه سواری کیش از این پارک می گذرد .امکانات تفریحی این
جزیره عبارتند از :جت اسکی ،پاراسل ،بناناسواری و غواصی.
اگر عاشق جمع کردن صدف ها و حلزون های زیبا و خوش رنگ و نگار

هنگام قشم سفر کنید ولی تعدادی دلفین در مجموعه دلفیناریوم کیش
نگهداری می شوند و می توانید برای تماشای نمایش دلفین ها به این مجموعه
سر بزنید .عالوه بر دلفین ،سایر پستانداران دریایی از جمله شیر دریایی و
پنگوئن هم در این مجموعه نگهداری میشوند.
باغ پرندگان :در محوطه مجموعه دلفیناریوم بخشی به باغ پرندگان
اختصاص پیدا کرده است .بیش از  57گونه پرنده از مناطق مختلف در این باغ
گرد هم جمع شده اند.
تفریحات دریایی جزیره کیش
غواصی :آب های زالل و کریستالی جزیره کیش بهترین مکان برای
غواصی و عکاسی زیر آب و دیدن دنیای متفاوت و رنگارنگ زیر دریاست که
فقط در مستندها دیده اید.
اسکوتر زیردریایی :اگر شنا بلد نیستید برای دیدن دنیای زیر آب
می توانید از اسکوتر استفاده کنید و از دیدن زیبایی های زیر آب لذت ببرید.
شاتل سواری :شاتل سواری یکی از تفریحات خانوادگی پرطرفدار کیش
است .برای شاتل سواری شما سوار یک تیوپ می شوید که یک قایق تندرو با
سرعت باال این تیوپ را روی دریا می کشد.
بنانا سواری :بنانا سواری هم مانند شاتل سواری است ولی تیوپی که سوار
میشوید موزی شکل است و می توانید حین باال پایین رفتن روی آب سلفی
بگیرید.
فالی بورد :برای فالی بورد سواری شما روی پایه ای قرار می گیرید که به
جت اسکی متصل است و با فشار آب در هوا نگه داشته میشوید و می توانید با
فشار آب روی هوا حرکت کنید.
کابل اسکی :کابل اسکی کیش یکی از بزرگترین مراکز این تفریح آبی
پرهیجان است .کابل اسکی کیش  840متر طول دارد و همزمان  12نفر
می توانند از آن استفاده کنند.
پاراسل :برای این تجربه جذاب شما سوار چتر پاراسل می شوید و چتر با
سرعت زیاد با قایق کشیده می شود و شما در آسمان اوج می گیرید.
بیگ بال :شما می توانید وارد توپ های بزرگ شوید و قل بخورید .این
ورزش معموال در گرمای زیاد انجام نمی شود.
قایق تندرو سواری :یکی از جذاب ترین تفریحات دریایی جزیره کیش
که همه می توانند از آن لذت ببرد دور زدن روی دریا با قایق های تندرو است.
شناور آکواریوم :شناور آکواریوم کف شیشه ای دارد که می توانید دنیای
رنگارنگ زیر دریا را در آن مشاهده کنید .این شناور امکانات پذیرایی و
رستوران هم دارد.
قایق های آکواریومی :قایق های آکواریومی محلی با کف شیشه ای همراه
با بساط رقص و موسیقی محلی هستند و شب ها شما را به مکانی می برند که
با پروژکتورهای قوی دریا روشن شده اند و می توانید انواع ماهی ها و آبزیان
رنگارنگ را از نزدیک ببینید.
پالژ خانم ها :فضای اختصاصی برای شنای خانم هاست که در آن حمام
آب شیرین برای دوش گرفتن بعد از شنا  ،سایه بان  ،انواع نوشیدنی و خوراکی
در بوفه پالژ و خدمات ماساژ و بافت مو برای شما مهیاست .در سایت غواصی

در سال  1361کیش به عنوان اولین منطقه آزاد اقتصادی ایران معرفی شد
و در حال حاضر رونق اقتصادی جزیره بر پایه گردشگری و تجارت بین المللی
است.
بهترین و ارزان ترین زمان سفر به کیش
بهترین زمان سفر به کیش از نظر داشتن هوای مطلوب ،فصل زمستان است.
آب و هوای کیش در فصل زمستان اصال سرد نبوده و خبری از رطوبت و
شرجی تابستان نیست .در این فصل می توانید آب و هوای معتدل بهاری را
در جزیره کیش تجربه کنید و از شنا کردن و سایر تفریحات آبی در فضای
باز لذت ببرید.
ارزان ترین زمان سفر به کیش در فصل های غیر مسافرتی و بدون تعطیالت
است در فصل هایی که مسافرت کمتر است معموال بلیط های چارتری ،لحظه
آخری با تخفیف و اقامتگاه و هتل با تخفیف مناسب ،زیادی می توانید پیدا کنید
و سفرتان اقتصادی تر خواهد شد.
روشهای سفر به جزیره کیش و وسایل نقلیه
معموالسریع ترین روش سفر به جزیره کیش با هواپیما به فرودگاه بین المللی
کیش است.
اگر می خواهید از طریق زمینی با ماشین خودتان به جزیره کیش بروید
می توانید از طریق بنادر جنوبی کشور با قایق موتوری و لنج خودتان را به
جزیره کیش برسانید .امکان انتقال ماشین با شناور به جزیره کیش وجود دارد
ولی از قبل باید از برنامه حرکت شناورها از بنادر و عوارض پرداختی و کارهای
دفتری اطالعات الزم را کسب کنید.

 10 – 5هجری قمری باز می گردد که به مدت  6قرن یعنی از قرن چهارم تا
دهم در اوج شکوفایی بوده است .مجموعه ساحلی ،خانه اعیانی ،حمام ،مسجد
و قنات های قدیمی در کاوش های این شهر ،یافت شده اند.
درخت آرزو :در چند قدمی شهر باستانی حریزه درختی وجود دارد که
ریشه های هوایی آن چتری زیبا را بوجود آورده اند .برخی افراد برای برآورده شدن
آرزوهایشان پارچه هایی به این درخت گره زده اند .این درخت سبز همان
درخت لور یا انجیر معابد است که در دوره ایلخانیان وارد ایران شده و با عمر
 600 – 500ساله ،قدیمی ترین درخت جریزه کیش است.
شهر زیرزمینی کاریز :شهر زیرزمینی کاریز در عمق  16متری دل زمین
کنده شده است و دارای سنگواره هایی در سقف و دیوارها با عمر 570 – 270
میلیون سال است .قنات  2500ساله ای که در قدیم آب شیرین جزیره را تامین
می کرده منبع آب این شهر بوده است .این شهر تنها بنایی است که سقف آن
پوشیده از صدف ها و مرجان های طبیعی است و به همین دلیل نام این شهر
زیرزمینی در لیست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
کشتی یونانی :یکی از تصاویر نمادین جزیره کیش تصویر کشتی یونانی
درغروب است .در تمام راهنماهای سفر کیش ،نام این کشتی آورده می شود.
این کشتی در سال  1345در نزدیکی روستای باغو به گل نشست و تالش
برای نجات کشتی به نتیجه نرسید و تمام بار و سرنشینان کشتی تخلیه شدند
و ظاهرا برای گرفتن حق بیمه بعد از تخلیه کشتی را آتش زدند.
پارک های ساحلی جزیره کیش
خط ساحلی جزیره کیش به خصوص هنگام غروب آفتاب زیبایی جذابی دارد

ساحلی هستید می توانید در این پارک به هدفتان برسید.
در ساحل صخره ای مرجانی می توانید انواع صدف ،شقایق دریایی ،عروس
دریایی و ماهی های رنگارنگ را مشاهده کنید.
اطراف پارک پر از کافه و چایخانه و بوفه است که می توانید هنگام تماشای
تصویر زیبای غروب آفتاب با نوشیدنی های متنوع از خودتان پذیرایی کنید .یا
به رستوران های اطراف پارک سری بزنید.
پارک ساحلی مرد ماهیگیر :مجسمه  12متری مرد ماهیگیر در این
پارک ،علت نامگذاری آن است .این مجسمه بعد از مجسمه صیاد مروارید
بندرعباس بزرگترین فیگوراتیو ایران است .وجود گیاهان بومی جزیره مثل
هور ،کنار و لور فضای این پارک را متفاوت کرده اند.
یکی از تفریحات گردشگران در این پارک ساخت قلعه و مجسمه های شنی
در ساحل است.
جاذبه ها و مراکز تفریحی جزیره کیش
جاذبه های جزیره کیش به قدری متنوع است که می تواند هر فرد با هر
سلیقه ای را سرگرم کند.
آکواریوم کیش :آکواریوم کیش دارای  70نوع ماهی زینتی و انواع
ماهی های شور و شیرین است .اولین آکواریوم بیست هزار لیتری آب شیرین
ایران در جزیره کیش قرار گرفته است.
در این مجموعه می توانید انواع خزندگان ،پرندگان کمیاب ،پستانداران و
حیوانات تاکسی درمی شده را هم مشاهده کنید.
دلفیناریوم :معموال برای دیدن دلفین های خلیج فارس باید به جزیره

پالژ می توانید به کمک مربی های حرفه ای غواصی را تجربه کنید.
مراکز خرید کیش
جزیره کیش یک منطقه آزاد است که ورود اجناس خارجی به آن هزینه
گمرک ندارد و قیمت ها بسیار مناسب تر است .مراکز خرید و قیمت فوق العاده
مناسب اجناس کیش معموال یکی از دالیل جذاب سفر برای گردشگران است.
شما می توانید از فرصت خرید لباس و کفش های برند با قیمت مناسب در
جزیره کیش استفاده کنید .تنوع مراکز خرید کیش بسیار باالست بنابراین باید
قبل از سفر بازاری که جنس مورد نظر شما را دارد مشخص کنید و البته هنگام
خرید چانه زنی را فراموش نکنید .در ادامه تعدادی از مراکز خرید جزیره کیش
با توجه به بودجه ای برای خرید در نظر گرفته اید را به شما معرفی می کنیم.
مرکز خرید پردیس  1و  ،2مرکز خرید دامون :خرید لباس از
برندهای اروپایی
مرکز خرید پانید ،ونوس ،مروارید :خرید لباس ،کفش و اکسسوری های
زیبا و با کیفیت و قیمت مناسب
مرکز تجاری پردیس  ،2مرکز تجاری کیش ،مرکز خرید
مروارید :خرید کیف ،کفش و لباس
مرکز خرید پردیس  :2خرید لوازم خانه و آشپزخانه
فروشگاه آرتا کیش :مرکز خرید شکالت و قهوه خارجی
بازار پردیس  ،1بازار مرجان ،بازار خلیج فارس ،بازار عرب ها:
خرید لباس نوزاد و کودک با تنوع باال و قیمت مناسب
بازار زیتون :خرید عطر اصل با قیمت مناسب

نکات مهم برای سفر به جزیره کیش
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بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
طی  ۲۴ســاعت در کشــور ۴هزار و  ۹۰۷بیمار
جدید مبتال به کووید  ۱۹شناســایی شــدند و
متاسفانه  ۱۲۰تن نیز به دلیل این بیماری جان
خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا و بنابر اعالم مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون

 ۴میلیون و  ۲۳۰هزار و  ۴۸۴نفر ُدز اول واکسن
کرونــا و  ۶۵۸هزار و  ۲۸۵نفر نیــز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق
شــده در کشور به  ۴میلیون و  ۸۸۸هزار و ۷۶۹
ُدز رسید.
از روز یکشــنبه تا دیروز  ۱۷خرداد  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۴ ،هزار

و  ۹۰۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که  ۹۴۰نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون
و  ۹۷۱هزار و  ۲۷۰نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۲۰ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۸۱هزار و
 ۱۸۳نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۵۶۵هزار
و  ۹۷۲نفــر از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هــزار و  ۶۸۷نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۰میلیون و  ۸۱۲هزار و  ۸۱۹آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۰۱ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۳۱ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین وضعیت پرونده درگیری نماینده مجلس با مامور پلیس
صدور قرار مجرمیت
بیــش از چهارماه از درگیری یــک نماینده
مجلس با سرباز راهور گذشــته و گرچه تاکنون
خبری از برخورد با این فرد منتشــر نشــده ،اما
آخرین پیگیریها حاکی از این است که رسیدگی
بــه این پرونده ادامه داشــته و ایــن نماینده در
سه مورد مجرم شناخته شده است.
به گزارش ایسنا ،اوایل بهمن ماه سال گذشته
بود که علیاصغر عنابستانی هنگام تردد در شهر
قصــد ورود غیرمجاز به خط ویژه را داشــت ،او
در محــدوده دروازه دولــت و در حالی که اصرار
به ورود غیرمجاز و تخلف داشــت با سربازی به
نام عابد اکبری مواجه شــده و این سرباز از ورود
غیرمجاز او بــه خط ویژه جلوگیــری کرد و در
نهایت نتیجه این مقاومت به قیمت نواخته شدن
ســیلی به گوش یک ســرباز وظیفه تمام شــد
و نماینــده مــردم از مســیر مردم بــه راه خود
ادامه داد.
مدتی بعد از این درگیری ،خبر آن به ســرعت
در فضای خبری منتشــر شد و گرچه موضوع در
ابتدا با تکذیــب آقای نماینده روبه رو شــد ،اما
مستندات ارائه شده از ســوی پلیس و شواهد و
قرائــن به حدی بود که نماینــده را ناچار به پس
گرفتن حرف خود و پذیرش درگیریاش با سرباز
وظیفه کند.
در ادامه این موضوع بحث شکایت از عنابستانی
نیز مطرح شــد و حتی در مقابل عنابســتانی نیز
اعالم کرد از ســربازی که مورد ضرب و شــتم

قرار داده و پلیس راهور شــکایت هم کرده است.
شکایتی که البته چندان جدی گرفته نشد.
اقدام عنابســتانی واکنشهای زیادی را درپی
داشــت و حتی تا عالیترین ســطوح ســتادکل
نیروهای مســلح نیــز رفته و ســردار ابوالفضل
شــکارچی ،سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح را
به واکنش واداشــت و او در سخنانی ضمن ابراز
تاسف فراوان برای عنابستانی ،گفت که سیلی به
به سرباز یعنی سیلی به نظم و امنیت اجتماعی و
برای چنین فردی متاسفم.
ســردار ســید کمال    هادیانفــر ،رییس پلیس
راهور ناجا نیز اخیرا در گفتوگویی کوتاه با ایسنا
می    گوید :پرونده دنبال میشود و کیفرخواست هم
به دادگاه رفته است .ما پیگیر این موضوع هستیم.

در تازهتریــن اظهارات در مورد رســیدگی به
درگیری عنابستانی با سرباز راهور ،سردار حسین
رحیمی ،رییس پلیــس پایتخت آخرین وضعیت
رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.
او در گفتوگــو با ایســنا در این بــاره ادامه
می    دهد :پرونده آقای عنابســتانی از همان ابتدا
از ســوی پلیس تهران دنبال شد و همچنان نیز
ما پیگیر آن هســتیم چرا که به سرباز راهنمایی
و رانندگــی تهران بزرگ در حیــن انجام وظیفه
تعرض شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین پیگیری    های
مــا قرار مجرمیت برای این نماینده صادر شــده
است ،تصریح می    کند :ایشان طبق کیفرخواست
در سه مورد مجرم شناخته شده است.
رحیمی    در مورد طوالنی شدن روند رسیدگی
به این جرم نیز اظهارکرد :این    ها مواردی نیست
که در اختیار پلیس باشــد ،اما آنچه که می    توانم
بگویم این اســت که تقریبا هر روز خود بنده این
موضــوع را پیگیری میکنم .چــرا که وظیفه ما
دفاع و صیانت از مامورانمان اســت .ماموری که
در شرایط کرونا ،سرما ،گرما و  ...ساعتها برای
تامین نظم و امنیت ایستادگی میکند.
فرمانــده انتظامی    تهران بــزرگ اضافه کرد:
چنین رفتاری با مامور پلیس صحیح نیست و چه
از طرف یک نماینده و چه از سوی یک شهروند
عادی سربزند ،ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد
و پیگیر احقاق حق مامور خود خواهیم شد.

رهایی گروگان کمتر از پنج ساعت در فردیس
ایرنا :فرمانده انتظامی البــرز اعالم کرد :خانم
 ۳۲ساله ای که به دلیل اختالف با نامزد سابق خود
توسط نامبرده با تهدید سالح گرم ربوده شده بود،
در کمتر از پنج ساعت نجات یافت.
به گزارش روز دوشــنبه پایگاه خبری پلیس،
ســردار عباســعلی محمدیان اظهار داشــت که
در پی اعالم مرکز پیــام پلیس آگاهی البرز مبنی
بــر وقوع یک فقره آدم ربایــی در منطقه همایون
ویال کرج ،رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان
قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان در بررســی های اولیه
متوجه شــدند یکی از سارقان ســابقه دار و شرور

منطقه به دلیل اختالف با نامزد ســابق خود او را
با تهدید سالح گرم ربوده و به وسیله یک دستگاه
خــودرو پژو  ۲۰۶بــه مکان نامشــخصی منتقل
کرده است.
وی خاطرنشــان کرد  :با انجام اقدامات پلیسی
مشخص شد ،گروگانگیر پس از ربودن گروگان او
را به یک واحد مســکونی در شهر فردیس منتقل
کرده که پس از ردزنــی کارآگاهان با وی تماس
گرفتــه و او را از عواقب این عمل مطلع کردند که
متهم پس از شنیدن صحبت های ماموران در کمتر
از پنج ســاعت گروگان را آزاد و خود متواری شد.
ســردار محمدیان ادامه داد :با توجه به مســلح

بودن گروگانگیر به ســاح گرم ،تحقیقات پلیس
برای شناســایی و دســتگیری وی ادامه یافت تا
اینکه مخفیگاه نامبرده در شــهرک بعثت فردیس
شناســایی و گروهی از ماموران با هماهنگی مقام
قضایــی به آنجا اعزام شــدند کــه متهم پس از
مشاهده ماموران قصد شلیک کردن به سمت آنها
را داشــت که با دعوت کردن او به آرامش ،نامبرده
عرصه را بر خود تنگ دید و با ســاح سرد اقدام
به خودکشی کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :در این زمینــه پرونده
تشــکیل و برای انجام مراحــل قانونی به مراجع
قضایی ارسال شد.

بین الملل

سیالب در سریالنکا  ۱۷قربانی گرفت

در پی بارش باران و وقوع ســیالب در سریالنکا دست کم  ۱۷تن جان
خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،مقامات ســریالنکا اعالم کردند :بارش شدید باران
که موجب وقوع ســیالب و رانش زمین در مناطقی از کشور شده به فوت
دست کم  ۱۷تن منجر شده و ده    ها هزار نفر را نیز مجبور کرد تا خانه    های
خود را تخلیه کنند.
پس از چند روز بارندگی ،رودخانه    های جنوب و غرب این کشور طغیان
کرده و موجب جاری شدن سیالب در مناطق کم ارتفاع شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بنابر اعالم مقامات محلی،
زندگی بیش از  ۲۷۰هزار نفر بر اثر بارندگی شدید و مداوم تحت تاثیر قرار
گرفته و برق حدود  ۱۰۰هزار خانه قطع شده است.

فوران آتشفشان در کنگو و جدایی بسیاری از
فرزندان از والدین شان

دو هفته پس از فوران آتشفشــان «نیراگونگو» در حدود  ۱۰کیلومتری
شــهر «گوما» در جمهوری دمکراتیک کنگو ،هنوز بســیاری از والدین در
جستجوی فرزندانشان هستند.
به گزارش ایسنا ،جدایی آنها از فرزندانشان در جریان هرج و مرج ناشی
از تخلیه این شهر دو میلیون نفری رخ داده است.
در آن زمان خروج مواد مذاب از دهانه آتشفشان و پیچیدن بوی گوگرد
در شهر باعث شده بود که بسیاری از مردم به سمت نواحی امن فرار کنند.

به گزارش یورونیوز ،صلیب سرخ شماری از این کودکان را یافته است و
تا زمان پیدا شدن خانوادههایشان تحت محافظت خود دارد.

وقوع سانحه ریلی مرگبار در جنوب پاکستان

پلیس پاکســتان از وقوع ســانحه ریلی مرگبار در جنوب این کشــور
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،پلیس پاکستان اعالم کرد :در سانحه برخورد دو قطار
که دیروز (دوشــنبه) در جنوب کشور رخ داد بیش از  ۳۰نفر جان خود را از
دست دادند.
خبرگزاری اســپوتنیک تعداد قربانیان این حادثه را دســت کم  ۳۶تن
اعالم کرده است.
بنابر اعالم پلیس پاکســتان احتمال افزایش تلفات این حادثه وجود دارد
چرا که نیروهای امداد با گذشــت چند ســاعت از زمان وقوع این ســانحه
نتوانسته اند تمامی    بخش    های قطار را جستجو کنند.
بــه گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز ،پلیــس می    گوید در
یک واگن حدود  ۲۵مســافر حضور داشــته اند که هنوز امکان دسترســی
به آنها فراهم نشده است.
سخنگوی راهآهن پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت :دو قطار در جهت
مخالف هم به یکدیگر برخورد کردهاند .هنوز علت این سانحه روشن نیست.
همچنین برخی منابع محلی تعداد مصدومان را  ۱۰۰نفر اعالم کردهاند.
ســوانح راهآهن در پاکســتان باتوجه به زیرســاخت فرسوده این کشور
شــایع است .اسفندماه گذشته نیز خروج یک قطار مسافربری در ایالت سند
پاکستان دو کشته و  ۴۰مصدوم برجای گذاشته بود.

Jun 8 ، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7211

فارس

باغ فرزانه شیراز باز هم آتش گرفت

ایســنا :روابط عمومی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز ،از وقوع آتش سوزی در باغ فرزانه این کالنشهر و مهار آن با حضور
بموقع نیروهای اطفایی آتشنشانی خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی ســازمان آتشنشانی شیراز،
ساعت  13و  42دقیقه دیروز دوشنبه  ١٧خرداد وقوع یک فقره آتش سوزی
در باغ فرزانه واقع در خیابان نمازی به سامانه  ١٢٥شیراز اعالم شد.
به دلیل قرارگیری موقعیت آتش ســوزی اعالم شــده در مرکز شــهر،
بالفاصله از چهار ایستگاه نیروهای آتش نشان برای مهار آتش اعزام شدند.
انباشت ضایعات و علفرازهای محیط در این مکان منجر به آتش سوزی
شــده بود که با حضور به موقع آتش نشانان آتش مهار شد و عملیات اطفاء
به پایان رسید.
به گزارش ایسنا ،طی سالهای گذشته ،این باغ رها شده! بارها در آتش
بــی احتیاطی رهگذران و کارتن خوابها ،ســوخته و آتش نشــانان را دچار
دردسر کرده است.
باغ فرزانه که بخش قابل توجهی از آن توسط شهرداری شیراز به پارک
بدل شد ،نزدیک به میدان نمازی در خیابان کریمخان زند و نزدیک یکی از
مراکز تجاری و خدماتی شیراز قرار دارد.
مالک این باغ قرار بود بخش باقیمانده آن را تبدیل به ساختمان تجاری،
مسکونی کند.

هوشیاری گشت پلیس کنارتخته
و کشف پراید سرقتی

دستگیری کالهبردار متواری در مرودشت

فرمانده انتظامی    مرودشــت از دســتگیری کالهبردار متــواری در این
شهرستان خبرداد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی دریافت چند فقره شــکایت مبني بر اينكه فردی در ســال 98
با ترفندهای متقلبانه و با عنوان نماینده کانون آموزشــی ســنا موسسهای
به منظور آموزش تحصیلی برای قبولی کنکور در رشته پزشکی و همچنين
برگزاری آزمون وکالت به صورت آنالین راهاندازي و اقدام به کالهبرداری
از آنها کرده اســت رســیدگی به موضوع در دســتور کار كارآگاهان پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد :پس از تحقیقات و بررســی    های صورت گرفته توسط
ماموران آگاهی مشــخص شد شــخصی به هویت م -ن با سوء استفاده از
اعتماد شــکات و ظاهری فریبنده  800میلیون ریال برای قبولی کنکور در
رشته پزشکی و وکالت از شاکیان دریافت کرده و با تعطیلی موسسه از محل
متواری شده است.
فرمانده انتظامی    مرودشت ،خاطر نشــان کرد :کارآگاهان پلیس آگاهی
با انجــام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیســی مخفیگاه متهم را در اين
شهرســتان شناســایی و با هماهنگی مقام قضایي وي را در مخفيگاهش
دستگیر کردند.
سرهنگ زينلي با بیان اینکه وي از افراد حرفه ای و سابقه دار می    باشد،
گفت :متهم در تحقیقات و بازجویی اوليه به  800ميليون ريال كالهبرداري
اقرار کرد و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.
این مقام انتظامی    به شهروندان توصیه كرد قبل از مراجعه به موسسات
یا دفاتــر از اصالت و قانونی بودن فعالیت آنها مطمئن شــده و در صورت
مشکوک شــدن به هرگونه مواردی موضوع را از طریق شماره تلفن 110
به پليس گزارش كنند.

فرمانده انتظامی    شهرستان کازرون از کشف یک دستگاه پراید مسروقه
توسط ماموران پاسگاه کنارتخته این شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران پاسگاه انتظامی    کنارتخته در راستاي طرح مبارزه با
ســرقت حين گشت زني در حوزه استحفاظي به یک خودرو پراید مشکوک
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی با بیان اينكه در اســتعالم اوليه از سامانه پليس آگاهي مشخص شد
خودرو ســابقه سرقت از شهر یاســوج دارد ،گفت :در این رابطه يك سارق
دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایي
معرفي شد.
فرمانــده انتظامی    شهرســتان کازرون از شــهروندان درخواســت کرد
توصیه    های پلیســی و اقدامات پیشگیرانه از ســرقت خودرو را مدنظر قرار
دهنــد و هرگونه موارد مشــکوک را بــه مرکز فوریتهای پلیســی 110
گزارش كنند.

فرمانده انتظامی    ممسنی از کشــف  55کیلو تریاک در بازرسی از وانت
پیکان در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان داشــت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ممسنی هنگام نظارت بر
محورهای مواصالتي به یک دســتگاه وانت پیکان مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
فرمانده انتظامی    شهرستان ممسنی با بيان اينكه ماموران موفق شدند در
بازرســي از آن خودرو  55كيلو ترياك كشف كنند ،افزود :در اين خصوص
يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.

کشف  30هزار لیتر گازوئیل قاچاق در الرستان

استفاده از وانت نیسان در قاچاق  91کیلو تریاک

فرمانده انتظامی    الرســتان گفت :با تالش ماموران کالنتری 12شــهر
قدیم این فرماندهی  30هزار ليتر سوخت قاچاق از نوع گازوئيل کشف شد.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران کالنتری 12شهر قدیم الرستان در راستاي مبارزه
با قاچاق ســوخت و جلوگيري از هدر رفت سرمايههاي ملي با اقدامات فني
و تخصصي از دپو ســوخت قاچاق در يك کارگاه بلوک زنی مطلع شدند و
بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی بــا بيان اينكه ماموران با هماهنگی مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســی از آن مكان موفق شدند  30هزار لیتر گازوئیل قاچاق
کشــف كنند ،افزود :كارشناسان ارزش سوختهاي مكشوفه را  3ميليارد و
 500ميليون ريال برآورد كردهاند.
فرمانده انتظامی    الرســتان با اشــاره به اینکه در اين خصوص يك نفر
دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــد ،گفت:
پلیس اين شهرســتان با این پدیده مخرب با تمام توان برخورد میکند و از
شهروندان درخواست ميشــود در صورت مشاهده هرگونه قاچاق آن را از
طريق شماره تلفن  110به پليس گزارش كنند.

توقيف پرايد و كشف كاالي قاچاق ميلياردي

فرمانده انتظامي ســرچهان از توقيف يك سواري پرايد و كشف كاالي
قاچاق به ارزش  7ميليارد و  500ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محسن لشــکری در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران پليس امنيت عمومي شهرستان سرچهان هنگام نظارت
بر خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي ،به يك سواري پرايد حامل
بار مظنون شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرسي از اين خودرو،
 4دســتگاه سيمپلكس ،اســكن تصويري ،لوپ استوانهاي و اسكنر خارجي
قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف كنند
فرمانده انتظامي ســرچهان با بيان اينكه در اين راســتا  2نفر دستگير و
تحويل مراجع قضایي شــدند ،افزود :ارزش ايــن محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان 7 ،ميليارد و  500ميليون ريال برآورد شده است.

كشف  55کیلو تریاک در بازرسی از وانت پیکان

فرمانده انتظامی    فسا از کشف  91کیلو تریاک در بازرسی از یک دستگاه
وانت نیسان در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار کرد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فســا
هنــگام نظارت بــر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه وانت نیســان
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :افسران پلیس موفق شدند در بازرسی از اين خودرو 91 ،کیلو
مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.
فرمانده انتظامی    فســا خاطر نشــان کرد :خودرو حامل مواد مخدر روانه
پارکینگ و راننده با پرونده متشکله تحویل مرجع قضایي شد.

معاون اورژانس المرد اعالم کرد؛

حوادث رانندگی در المرد  ۱۰مصدوم
برجای گذشت

معاون اورژانس المرد گفت :طی چند روز گذشته دو حادثه رانندگی در
المرد  ۱۰نفر را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.
امید ســورغالی در گفت و گو بــا خبرنگار مهر اظهار داشــت :برخورد
ســه خودروی پراید ،ســمند و پــژ و  ۴۰۵در ورودی تونل شــهید باقری
به سمت المرد که حوالی ســاعت  ۱۸و  ۲۷دقیقه عصر روز یکشنبه روی
داد  ۶مصدوم برجای گذاشت.
وی گفت ۳ :مصدوم توســط آمبوالنس شهری المرد و  ۳مصدوم دیگر
توسط آمبوالنس جادهای به بیمارستان انتقال داده شدند.
معاونت اورژانس المرد افزود :حادثه دوم نیز ،واژگونی اتومبیل پارس در
بلوار شهید نعیمی    بود ،که خوشبختانه هر  ۴نفر مصدوم ،به صورت سرپایی
در صحنه توسط تکنسینهای اورژانس درمان شدند.
وی افزود :زمان تماس این حادثه با اورژانس در ســاعت  ۱و  ۲۶دقیقه
بامــداد  ۱۷خرداد بود ،که نیروهــای اورژانس  ۶دقیقه بعد خود را به محل
حادثه رساندند.
بــه گزارش خبرنگار خبرنگار مهر ،علت هر دو حادثه توســط پلیس در
دست بررسی است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت:

انهدام ناصرخسروی مجازی در پایتخت
ایرنــا :رئیس پلیــس فضای تولیــد و تبادل
اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل
فروش داروهــای غیرمجــاز در فضای مجازی
خبر داد و گفت :از متهم دســتگیر شده بیش از
 ۵۴هــزار قلم انــواع داروی نایــاب و کمیاب
کشف شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی
پلیس فتا ،سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود:
در راســتای مبارزه با فروشندگان دارو در فضای
مجازی و طی رصد و پایش صورت گرفته توسط
کارشناســان ایــن پلیس ،یک کانــال تلگرامی
بــا تعداد  ۱۸۹هــزار دنبال کننده کــه اقدام به
فروش انــواع داروی نایاب و کمیاب می کردند،
شناسایی شد.
وی ادامه داد :کارشناســان پلیس فتا پایتخت
اقدامــات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری
از روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم را
در فضای مجازی شناسایی کنند.
معظمــی اضافه کرد :پس از به دســت آمدن
اطالعــات هویتی متهــم و پس از تشــریفات

قضایــی ،مجــرم در محــل اختفای خــود در
یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر شد و بیش از
 ۵۴هــزار قلم انــواع داروی کمیــاب و نایاب از
وی کشــف شد و در نهایت ،این مجرم سایبری
به همراه داروهای مکشــوفه به پلیس فتا انتقال
داده شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت افزود :مجرم پس از
انتقــال به پلیس فتا ضمن پذیرش جرم ارتکابی،
پرده از اقدامات مجرمانه خود برداشت و گفت با
فعالیت گسترده و وسیع خرید و فروش داروهای
کمیاب و نایاب در ســطح کشــور قصد داشــتم

یک ناصرخســروی مجازی را در فضای مجازی
ایجاد کنم.
ســرهنگ گودرزی با اشــاره بــه اینکه این
شخص فعالیت گســترده ای جهت فروش دارو
در فضای مجازی داشــت ،افــزود :پلیس فتا با
رصدهای مستمر و شــبانه روزی خود در فضای
مجازی با کســانی در این فضــا اقدام به فروش
ایــن گونه اقالم کننــد ،مطابق قانــون برخورد
خواهد کرد.
این مقام سایبری با بیان اینکه خرید و فروش
محصــوالت دارویی در فضــای مجازی ممنوع
است به شهروندان توصیه کرد :با توجه به اینکه
امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشــته در
فضای مجازی متصور اســت ،بهتر است هرگونه
دارو و مــواد بهداشــتی را از داروخانهها یا مراکز
بهداشــت تهیه و خریداری شــود و برای کسب
اطالعــات بیشــتر در خصــوص تهدیــدات و
آسیبهای فضای ســایبری و یا اعالم هرگونه
موارد مشــکوک به ســایت پلیس فتا به نشانی
 www.cyberpolice.irمراجعه کنند.
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یک کارشناس خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری:

بر فرض که مسکن بسازید ،قدرت خرید مردم چه میشود؟
یــک کارشــناس بــازار مســکن دربــاره برنامــه نامزدهــای انتخابــات
ریاســت جمهوری برای بخش مســکن گفت :عمــده کاندیداها از احداث
یــک میلیون مســکن صحبت میکنند امــا مردمی که با این ســطح پایین
درآمــدی از عهده حداقلهای زندگی خود برنمیآیند آیا توان و حتی فرصت
فکر کردن به خرید مســکن را دارند؟ ابتــدا باید قدرت اقتصادی خانوارها را
برای خرید نقدی یا اقساطی افزایش داد.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :در روزهای گذشــته
کاندیداهــای انتخابات ریاســت جمهــوری مباحثــی را در خصوص تامین
مســکن اقشار جامعه مطرح کردند که عمدتا توضیح واضحاتی مبنی بر نیاز
بــه احداث یک میلیون مســکن بود اما باید ببینیــم در مقام اجرا چه اتفاقی
میافتــد .دولت های قبل هم برای حوزه مســکن برنامه داشــتند اما عمده
تجربیاتشان با شکست مواجه شده است.
وی افــزود :در حــال حاضر بنگاههای تولیدی مســکن به یک ناامیدی
رســیدهاند و در حال ترک این بازار هستند .اینکه برخی کاندیداهای محترم
اعالم میکنند قرار اســت یک میلیون واحد را بســازند اعداد درشت و دهن
پرکنی اســت اما سوال این است که با کدام مکانیزم و زیرساخت میخواهند
ایــن کار را انجام دهنــد؛ آن هم در وضعیتی که فضای کســب و کار برای
فعاالن بخش مسکن کامال پرمخاطره شده است.
این کارشــناس بازار مسکن تاکید کرد :برای ســاخت یک میلیون واحد
مســکونی ،ابتــدا باید قدرت اقتصــادی مــردم را افزایش دهیم تــا بتوانند
به صورت نقدی یا اقســاطی واحد مدنظر خــود را خریداری کنند .میگویند
فضا را برای بخش خصوصی فراهم میکنیم تا مســکن تولید کند .بر فرض
که بسازند ،خریدارش چه کسی است؟ مردمی که با این سطح پایین درآمدی
از عهــده حداقلهای زندگی خــود برنمیآیند آیا تــوان و حتی فرصت فکر
کردن به خرید مسکن را دارند؟
هزینه ساخت هر متر مســکن به باالی  ۵میلیون تومان
رسیده است
این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه فقط هزینــه آهنآالت برای
احداث یک واحد مسکونی به متری یک میلیون تومان رسیده است ،گفت:
یک کارشــناس فناوری اطالعــات با اعتقــاد به اینکه
دولــت آینده بایــد به یک جمعبنــدی در مــورد فیلترینگ
برســد ،گفت :این موضــوع در حال حاضر عمــا کارآمد
نیســت و بیشتر شبیه به ســخره گرفتن قانون شده است،
چــون همه نامزدهــا در توییتر و تلگرام فیلترشــده فعالیت
تبلیغاتی دارند.
علــی فخار در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره بــه مناظره
کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری و بیان مشکالت
اینترنتــی بیان کرد :همیــن که گیمرها بهعنوان قشــری
از جامعه توســط نامزدها به رســمیت شــناخته میشــوند
و نیازهایشــان مــورد توجه نامزدهــا قرار میگیــرد ،اتفاق
مثبتی اســت اما اینکــه در عمل چه اتفاقــی رخ میدهد،
بحث دیگری اســت .در دولت دوازدهــم هم برای اینترنت
و رشد زیرســاختها کار بزرگی انجام شد .کیفیت ارتباط با
ســرور بازیها افزایش پیدا کرد و پینگ بازیها به نســبت
سالهای قبل کاهش یافت.
وی با بیان اینکه متاســفانه تحریمها به حوزه بازیهای
آنالین هم وارد شده ،گفت :بسیاری از سرویسهای بازی،
مارکتهــا یا ســرورهای بازیهای آنالین طی ســالهای
اخیــر ایران را تحریم کردند و گیمرهای ایرانی نمیتوانند با
 IPایران به این بازیها متصل شوند.
این کارشــناس فناوری اطالعات افــزود :دولت بعدی

یک میلیــون تومان هم به نهادها ،دســتگاهها و ارگانهــای مرتبط با حوزه
مســکن میرســد که تماما نگاه درآمدی به این حوزه دارنــد .مجلس هم با
قوانین دست و پاگیر ،شرایط را دوچندان سخت کرده است.
وی افزود:به طور متوســط در کشــور حدود ســه میلیــون تومان هزینه
زمین و ســاخت میشــود و ســود را هم که در نظر نگیریم ،تا واحد تکمیل
شــود هزینه پنج تا شش میلیون تومان روی دســت سازنده میگذارد .کدام
یک از اقشــار پایین و حتی متوســط تــوان پرداخت چنین مبالغــی را برای

خرید مسکن دارند؟
پورحاجــت تصریــح کرد :اغلــب کاندیداهای فعلی از ســاخت ســالیانه
یک میلیون مسکن ســخن گفتهاند که جزو بدیهیات است ،اما برنامههایی
که ارایه میدهند باید کامال علمی ،عملیاتی و اجرایی باشــد .طی  ۴۲سال
بعد از انقالب اسالمی ،طرح های توسعه در دولت های مختلف برای حوزه
مســکن برنامهریزی شــده و ماحصل تمام این گفتمان ها چهره شلختهای
اســت که در شهرها میبینیم .ما نه در شهرسازی موفق بودیم و نه در تولید

مســکن .مصداق بارز این اســت که عمده جوانان ما از حداقل حق خود که
داشتن سرپناه مناسب طبق قانون اساسی است محرومند .در بحث اشتغال
هم دچار مشکل هستند.
حاشیهنشینی دارد شهرهای ما را میبلعد
وی گفت :حاشیهنشینی دارد شهرهای ما را میبلعد .شهرها به مکانهایی
غیراستاندارد تبدیل شده و از نظر شکل و ظاهر ،نشانهای از فرهنگ ایرانی
ـ اســامی ندارند .طی  ۲۴سال گذشته طرح هایی برای بخش مسکن ارایه
شد که از هر دو نظر کمی و کیفی ناموفق بودند.
وی ادامــه داد :در  ۱۲ســال اخیــر هــم ادغــام دو حوزه مســکن و راه
تحت عنوان وزارت راه و شهرســازی ،منجر به غلبه طرح های حمل و نقل
بر طرح های بخش مســکن شــده و کام مردم از این ادغام شــیرین نشده
است.
دبیر کانون انبوه ســازان با اشــاره به پروژه مسکن مهر که از سال ۱۳۸۶
آغاز شــده است خاطرنشان کرد :تجربه این طرح شکست خورده هم پیش
روی ما است .درست اســت که حدود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار خانوار صاحب
مسکن شدند اما  ۱۴سال طول کشید و هنوز تکمیل نشده است .این ضعف
انسجام و برنامهریزی را در پروژه مسکن مهر نشان میدهد.
به گفته پورحاجت ،ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال احتیاج به
یک وزارتخانه مستقل ،مدیران مستقل ،بدنه کارشناسی متخصص و اجرای
قوی دارد.
وی اظهــار کــرد :فعــاالن خط تولید مســکن در بدترین شــرایط جنگ
اقتصــادی ،پرچمدار تولید این کشــور هســتند .دولت آینــده باید به صورت
واقعی سیاســت های تشــویقی برای بخش خصوصی فراهم کند .اینکه در
صحبت های انتخاباتی از خانهدار کردن مســکن صحبت می شود به نظرم
مردم گوششان از این حرفها پر شده است.
پورحاجت افزود:ســطح دسترســی مســکن برای کارگران به باالی ۶۰
ســال رســیده آن هم اگر تورم ثابت بماند .این تورم  ۵۰درصدی کمر بخش
خصوصــی را شکســته و بنگاههــای خصوصی واقعی کشــور را به نابودی
کشانده است .شوربختانه برنامه پدافندی هم برای این موضوع نداریم.

یک کارشناس مطرح کرد:

مکانیزم فعلی فیلترینگ به سخره گرفتن قانون است
باید ســعی کند ما را به لیست کشــورهایی که شرکتهای
بینالمللــی بــه آنهــا خدمــات میدهنــد ،اضافــه کنــد.
بزرگترین ســرخوردگی در بین کاربران اینترنت این اســت
که وقتی وارد ســایت خارجی میشــوند ،اسم کشورشان را
پیــدا نمیکننــد و بایــد بــا اســم یــک کشــور دیگــر
اکانت بسازند.
این کارشــناس فناوری اطالعات ادامــه داد :امیدوارم
برای اصالح واقعی زیرساختهای اینترنت و مشکالتی از
جمله اســتریم و گیم آنالین کار عملی و جدی انجام شود
که نیازمند ســرمایهگذاری عظیمی است ،چون زیرساخت
اینترنت ثابت در کشور ما قدیمی شده و برای تبدیل شدنش
به تکنولوژیهای جدیدتر مثل فیبر نوری ســرمایهگذاری
زیادی الزم است.
بدون اینترنت کسب و کار کل کشور مختل
میشود
فخار در ادامه خاطرنشــان کرد :یکیدیگر از سواالتی
که مطرح میشــود ،این است که زیرساختهای مورد نظر
نامزدها مربوط به شــبکه ملی اطالعات اســت و یا توسعه

آگهی مناقصه عمومی
شماره ص 2192/00/3/تاریخ 1400/3/11
چاپ اول1400/3/18 :
چاپ دوم1400/3/25 :
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شــماره  3ردیف  4مورخ
 1400/2/7شــورای محترم اسالمی شــهر جهرم در نظر دارد
نســبت به تأمین نیروهای کارگری مورد نیاز طبق ســنوات
قبل از طریق مناقصه عمومی با قیمــت پایه مدیریت پیمان
 2/400/000/000ریــال (دو میلیارد و چهارصــد میلیون ریال) به
صورت مدیریت پیمان به مدت  2ســال با شرایط پرداخت
حقوق و مزایا براســاس جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل
کارگــری به بخش خصوصی واجد شــرایط و دارای صالحیت
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.
آخریــن مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقــت اداری مورخ
 1400/4/2می باشــد ،محل تحویــل پاکت پیشــنهادی واحد
حراست شــهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از
مهلت مقرر ارســال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .مبلغ
سپرده شــرکت در مناقصه  120میلیون ریال (یکصد و بیست
میلیون ریال) که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه
شــهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب  0106437212008نزد
بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه مناقصه به عهده برنده
مناقصه می باشد ،برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط می گردد .مدت اجرای کار  24ماه می باشــد .متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشــتر به ســایت  www.jahrom.irو
یا با شــماره تلفن  071-54234770تمــاس و جهت دریافت
اوراق مناقصه و ســایر اطالعات و جزئیــات اجرای کار که در
اسناد مناقصه مندرج می باشــد ،به واحد اداره منابع انسانی
شــهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ســاختمان
شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
 1400/4/3می باشد.
شناسه آگهی1145496 :
/2015م الف
علیرضا نظری جهرمی
شهردار جهرم

کلــی اینترنت؟ چون بارها طی ســالهای اخیــر از دولت
گالیه شــده که چرا شــبکه ملی اطالعات کامل نمیشود.
بنابرایــن نامزدهایی که درباره اینترنــت حرف میزنند ،باید
شــفاف اعالم کنند که منظورشان از زیرســاختها ،دقیقا
کدام زیرســاخت اســت ،زیرا بــدون اینترنت کســب و کار
کل کشــور مختل میشــود .بخصــوص در شــرایط کرونا
که مشــخص شد اگر این زیرســاختها نبود ،کارها بسیار
سختتر میشد.
وی با بیــان اینکه دولــت آینده باید ســعی کند فضای
اینترنت را رشــد دهد ،نه این که با این فضا مخالف باشــد،
اظهار کرد :همچنین دولت بعــدی باید به یک جمعبندی
در مــورد فیلترینگ هم برســد .فیلترینــگ در حال حاضر
عمال کارآمد نیست و بیشتر شــبیه به سخره گرفتن قانون
شده است ،چون همه نامزدها در توییتر و تلگرام فیلترشده
فعالیت تبلیغاتی دارنــد .این تضاد را باید باالخره حل کرد و
فکری بــه حال این فیلترینگ کرد کــه باعث افت کیفیت
اینترنت هم میشود.
ایــن کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعــات در ادامــه

آگهی مزایده حضوری (حراج)
شماره ص 2193/00/03/مورخ 1400/3/11
چاپ اول1400/3/18 :
چاپ دوم1400/3/25 :
شــهرداری جهرم در اجرای ردیف  5صورتجلسه شماره
 3مورخ  1400/2/7شــورای محترم اسالمی شهر جهرم در
نظر دارد تعداد  12بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و  4بیلبورد
منصوب بــه پل هوایی خیابان نخلســتان به صورت اجاره
بهاء ،به مدت یک سال با قیمت پایه اجاره به مبلغ ماهیانه
 450/000/000ریال از طریق مزایده حضوری (حراج) به بخش
خصوصی واجد شــرایط و دارای مجوز کانون های تبلیغاتی
واگذار نماید.
تاریخ تشــکیل جلســه حضوری مورخ  1400/4/2ســاعت
 13بعدازظهر و محل تشــکیل جلســه کمیسیون ساختمان
شــهرداری جهرم واقع در چهارراه دفــاع مقدس ،ابتدای
خیابان آیت اله کاشانی می باشد .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشــنهادها مجاز و مختار می باشد .متقاضیان
می بایست با در دست داشتن اصل فیش سپرده شرکت
در مزایده در جلســه حضور داشته باشند ،به افرادی که
فاقد ســپرده باشند حق حضور در جلســه داده نخواهد
شــد .مبلغ سپرده شــرکت در مزایده  270میلیون ریال
که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری
جهرم یا واریز وجه به حســاب  0106437212008نزد بانک
ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه مزایده به عهده برنده
مزایده می باشــد ،برندگان اول تا ســوم در صورتی که
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به
نفع شــهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند جهت
اطالع بیشتر به سایت  www.jahrom.irو یا با شماره تلفن
 071-54234770تماس و جهــت دریافت اوراق مزایده و
سایر اطالعات که در اســناد مزایده مندرج می باشد ،به
شــهرداری جهرم واقع در خیابان آیت اله کاشانی مراجعه
نمایند.
شناسه آگهی1145498 :
/2016م الف
علیرضا نظری جهرمی
شهردار جهرم

خاطرنشان کرد :دولت باید به کسانی که در فضای مجازی
کســب و کار دارنــد ،چــه از طریق شــبکههای اجتماعی
یا دیگــر فضاهای اینترنتی ،تضمین دهد که علیه کســب
و کار آنهــا فعالیتی نمیکند .نمونــه ضررهایی که به حوزه
کسبوکارها وارد شد ،با فیلترینگ تلگرام بود ،وقتی تلگرام
بسته شد کسب و کارهای بسیاری ضربه جدی دیدند .باید
مشــخص شود که چه کسی پاســخگو و جبرانکننده این
ضرر و زیان است؟
دوران کپی گرفتن از کارت ملی و شناسنامه
تمام شود
فخار بــا تاکید بــر ضرورت توســعه دولــت الکترونیک
بیــان کرد :دولت بعــدی باید در زمینه دولــت الکترونیک
ســرمایهگذاری کنــد و دوران کپی گرفتــن از کارت ملی و
شناسنامه تمام شود.
وی افــزود :کل دیتــای کشــور باید روی بســتری قرار
گیرد که ســازمانها و نهادهای مختلف بســته به نیازشان
به آن دیتا دسترســی پیدا کنند و درگیر کاغذبازی نشــوند.
متاســفانه همچنان همه چیز در دولت و ساختار حکومت

یک اقتصاددان:

نامزدهای ریاست جمهوری برنامه اقتصادی
روشنی ندارند
یک کارشناس اقتصادی گفت :اولین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که کاندیداها برنامه اقتصادی دقیق و
روشنی ندارند و صرفا به بیان کلی و بدیهیات گویی چون تقویت تولید ،رشد
صادرات و  ...بسنده کردند.
میثم هاشــم خانی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در طول پخش اولین
مناظره انتخاباتی ،حرفهای شــفاف و صریح اقتصادی زده نشــد و بخش
اعظم مناظــره به جوابهای متقابــل کاندیداها به یکدیگــر و کلی گویی
درباره مسائل اقتصادی پرداخته شد .اگر کسی نمیدانست که این یک مناظره
اقتصادی است ،با دیدن آن هم متوجه نمیشد ،زیرا در کل مناظره اقتصادی نبود.
وی افزود :یک دهم از کل زمان مناظره حرفهای مشــخصی زده شد که
آنها هم کلی و بدیهه گویی بودند که قابل سنجش نیستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو موضوع اقتصادی فراموش شده در
اولین مناظره انتخاباتی گفت :دو موضوع امروز اقتصاد یکی تورم باال و دیپلماسی
اقتصادی و روابط خارجی کمک کننده به اقتصاد اســت که بهآنها اشارهای
نشد ،درحالیکه انتظار میرفت همه کاندیداها به این موضوعات توجه کنند.
هاشم خانی ادامه داد :همچنین ،در طول مناظره تقریبا صحبتهای خاصی
گفته نشــد که بتوان تفاوت دیدگاه کاندیداها را درباره موضوعات اقتصادی
مختلف درک کــرد .بنابراین ،تمام کاندیداهای ریاســت جمهوری برنامه
اقتصادی دقیقی ندارند و از آغاز تبلیغات تاکنون در حال فکر کردن هســتند
که اتفاق تلخی است.
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 ســاعت  17روز شنبه مورخ  1400/03/29در
محل محوطه مجتمع مسکونی ســپهر واقع در خیابان محیط زیست،
خیابان مهر تشــکیل می گردد .از عموم اعضاء شــرکت 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 نماید که در این صورت هر
عضوی می تواند عالوه بر رای خویش  3رای با وکالت داشــته باشدو
هر شخص غیر عضو تنها یک وکالت می تواند داشته باشد.
دستور جلسه:
• تصویب اساســنامه جدید تعاونی منطبق بــا آخرین تغییرات قانون
بخش تعاون
• تغییر و اصالح ماده  5اساسنامه (تمدید مدت فعالیت تعاونی)
هیئت مدیره تعاونی

مــا کاغذمحور اســت .بــرای حفظ محیط زیســت هم که
شــده باید این رویه عوض شــود و همه چیــز الکترونیکی
شــود .در آن صورت مردم هم خدمــات را راحتتر دریافت
میکننــد و هزینههای جابهجایی و اتالف وقت هم کاهش
پیدا می کند.
وی درباره مسئله کپیرایت محتوا در کشور گفت :اخیرا
با رشــد VODها این اتفاق جدیتر شــده ،اما تولیدکننده
محتــوا در ایران همیشــه در معرض خطر اســت که اثرش
در اینترنت کپی و منتشــر شود و در بسیاری از موارد قانون
نمیتواند جلوی این موضوع را بگیرد .ما اگر به کنوانسیون
مربوطه نمیپیوندیم ،حداقــل باید قوانین کپیرایت یا حق
مولــف داخلی را بهروز کنیم تــا تولیدکننده محتوا در داخل
کشــور خیالش راحت باشــد که اثــرش به راحتــی دزدیده
نمیشــود ،همین مسئله اگر به درستی اتفاق بیفتد ،باعث
رشد قابل توجه تولید محتوا میشود.
این کارشــناس فناوری اطالعات همچنین به ضرورت
توسعه  5Gدر کشور تاکید کرد و گفت :در حال حاضر دنیا
به سمت توسعه  5Gحرکت میکند که میتواند کل کسب
و کارهای آنالین را متحول کند و حتی ایجادکننده کسب و
کارهای جدید باشد .این موضوع هم نیازمند سرمایهگذاری
زیادی اســت که دولت باید شــروع کند تا از کورس رقابت
جهانی عقب نمانیم.

چند پیشنهاد برای حل مشکالت اقتصادی مردم
یک کارشــناس اقتصادی ضمن بیان اینکه بدون مردم ساالری اقتصادی
نمیتوان مشــکالت اقتصــادی را حل کرد ،چند راهکار برای رفع مشــکالت
اقتصادی مطرح کرد.
علــی رحمانــی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :دولت آینــده باید اصالح
نظام بانکی و نرخ سود بانکی را در اولویت قرار دهد که مستلزم سیاست پولی
مناسب و نظارت دقیق است و نظارت بانکی توسط سازمانی ترجیحا مستقل
از بانک مرکزی یا یک ســازمان با اختیارات کافی درون بانک مرکزی صورت
گیرد تا این مهم را انجام دهد.
وی افزود :دولت برای تمام شــرکتها ،اموال و امالک خود یک سازمان و
ســاختار مســتقلی ایجاد کند تا هر وزارتخانهای چند شرکت برای خود نداشته
باشد که به جای سیاستگذاری و حمایت از فعاالن اقتصادی ،خود به فعالیت
اقتصادی مشــغول شود ،بلکه یک سازمان مســتقل بر شرکتها نظارت کند
که هم موجب بهبود حاکمیت شــرکتی و شایســته گزینی و مدیریت صحیح و
پاسخگویی میشود و هم شرکتها و اموال دولتی به نحو کارآمدی اداره میشود.
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد :موضوع دیگری کــه دولت آینده باید
بــه آن توجه کند ،برقراری تعامالت بین المللــی مالی و اقتصادی و احترام به
کنوانســیونهای بین المللی چون  FATFاست .اکنون مسئله اصلی کشور،
ضعیف شدن اقتصاد ناشی از تحریم ،سوءمدیریت و عدم سرمایه گذاری الزم
اســت که در این زمینه بحث فساد هم جدی اســت و در تمام ساختارها فساد
ریشه دوانده است.
وی عمده مسائل کشــور را در رانت خواری و فساد و خویشاوند ساالری در
تخصیص منابع دانســت و گفت :یک راه رســیدن به توســعه و تحقق آن این
است که راهها و بسترهای فساد و رانت بسته شود.
رحمانی در پایان سخنانش با اشــاره به مردم ساالری اقتصادی بیان کرد:
یکی از راههای رفع مشــکالت اقتصادی ،مردم ساالری اقتصادی و مشارکت
فراگیــر عمومی در اقتصاد اســت کــه این مهم از طریق پذیرش شــرکتها و
پذیره نویســی پروژههای بزرگ از طریق بورس و ســرمایه گذاری مســتقیم و
غیر مستقیم در بورس انجام میشود.
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کسب  ۱۲مدال توسط ژیمناستکاران
فارس

ایسنا :سرپرست هیأت ژیمناستیک استان فارس گفت:
مردان ژیمناست  کار این اســتان در رقابت  های آکروبات
کشــور که به شکل آفالین و در سه رده سنی برگزار شد،
موفق به کسب  ۱۲مدال شدند.
ســید علیرضــا دیهیمــی دوشــنبه  ۱۷خــرداد به
خبرنگاران گفت :مســابقات آکروبات ژیمناستیک کشور
به صورت آفالین در ســه رده ســنی  ۱۱تا  ۱۶ســال،
 ۱۲تا  ۱۸سال و بزرگسال ،با حضور  ۱۹تیم از استانهای
تهران ،فارس ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،کرمانشاه
و آذربایجان غربی برگزار شد.
دیهیمــی افــزود :در ایــن مســابقات تیــم دو نفره
اســتان فــارس در رده ســنی  ۱۲تا  ۱۸ســال با حضور
محمدامیــر عزیزی و مرصاد پورمهــدی ،مقام دوم و تیم
چهارنفــره با حضــور داریوش حیدری ،شــنتیا مجذوب،
میالد تابع بردبار و علیرضا کاظمینســب مقام ســوم را
کسب کردند.
سرپرســت هیأت ژیمناستیک استان فارس با اشاره به
اینکه مربی تیم فارس را حمیدرضا پاپری ،برعهده داشت،
گفت :تیم فارس در این دوره از رقابتها در مجموع موفق
به کسب مقام سوم تیمی شد.
وی بــا بیــان اینکــه قهرمانــان رده ســنی  ۱۲تا
 ۱۸سال از فارس برای شرکت در اردوی تیم ملی مجازی
دعوت شــدهاند ،یادآور شــد که محمدامین عزیزی نیز از
فارس در این رقابتها داور بود.
دیهیمی خاطرنشان کرد :دستاوردهای ژیمناست کاران
فارس در حالی بهدســت آمده اســت که از زمان شــیوع
ویروس کرونا ورزشــکاران این رشــته با محدودیتهای
بسیاری ،خصوصا تعطیلی سالنهای ورزشی مواجه بودهاند.
او با بیان اینکه ورزشکاران ،مربیان و داوران ژیمناستیک
فارس ،با برگزاری مســابقات ،کالسهــای مربیگری و
داوری مجازی اقدامات خوب و ارزندهای را انجام دادهاند،
گفــت :هیأت ژیمناســتیک فارس تــاش میکند که با
فراهم کردن امکاناتی بهتر و با حمایت اداره کل ورزش و
جوانان ،ضمن شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در
این رشته ،تحولی ماندگار را رقم بزند.

سریعترین مرد ایران در مسابقات
مجارستان ششم شد

حســن تفتیان در مسابقات بینالمللی مجارستان در
جایگاه ششم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،حسن تفتیان دونده المپیکی ایران
که در اردوی فرانســه به ســر میبرد ،در مســابقات
بینالمللی مجارستان شرکت کرد و ششم شد.
او در ماده دوی  ۱۰۰متر زمان  ۱۰.۴۷ثانیه را ثبت
کرد و نتوانست جایگاهی بهتر از ششمی کسب کند.
به گزارش ایســنا ،این دومین نتیجه ضعیف تفتیان
از زمان حضور در اردوی فرانسه است .او چند روز قبل
هم در مســابقات فرانسه شــرکت کرد و با ثبت زمان
 ۱۰.۳۸ثانیه ششم شد.
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مصاف قشقایی برای بقا و فجر شیراز برای صدرنشینی
در لیگ دسته یک فوتبال

ایرنا :تیم فوتبال شــهدای قشقایی برای بقا در لیگ
دســته یک فوتبال و تیم فجر شهید سپاسی هم برای
صدرنشینی به مصاف حریفان می    روند.
به گزارش ایرنا ،تیم قشقایی در هفته بیست و هشتم
ٰ سه شنبه  ۱۸خرداد ماه در ورزشگاه پارس میزبان تیم
ته جدولی گل ریحان البرز است و این بهترین فرصت
برای شــاگردان داریوش هرمزی سرمربی تیم قشقایی
است تا با شکست این تیم که یکی از کاندیدای سقوط
است ٰبه وضعیت خود در جدول سر و سامان دهند.
همچنین تیم فجر شــهید سپاسی هم در این هفته
بدون داشــتن سرمربی و همچنین چند بازیکن محروم
در خرمآباد به مصاف تیم خیبر این شهر خواهد رفت که
این دیدار برای هر  ۲تیم حائز اهمیت اســت زیرا هنوز
هم تیم خیبر در جدول شانس صعود دارد.
تا پایان لیــگ آزادگان تنها هفت هفته باقی مانده،
هفت هفتــه ای که برای همه تیم    هــا از اهمیت ویژه
ای برخودار اســتٰ ،زیرا  ۹تیم باالی جدول با توجه به
فشــردگی شــانس صعود دارند از این رو در دیدارهای
آینده این تیم    ها نیز شاهد بازی    های جذاب و سرنوشت
سازی خواهیم بود.
وضعیت تیم قشقایی
تیم قشــقایی شــیراز که یکی از شــگفتی سازان
لیگ طی  ۲۷بازی گذشــته بوده و توانســته تیم    های
باالی جدول را شکســت دهد و متوقف ســازد ٰاما به
حقش نرســیده و هــم اینک در جــدول رده بندی با
 ۳۰امتیــاز در رده پانزدهــم اســت و همچنــان خطر
در بیــخ گوش ایــن تیــم در کمین اســت و باید به
فکر افزودن به امتیازهایش باشــد تــا از منطقه خطر
دور شود.
تیم جوان داریوش هرمزی در این لیگ نشــان داد

بیتوجهی بزرگ فدراسیون بسکتبال به زنان

فدراسیون بســکتبال با بیتوجهی به زنان باعث اعزام تیمی ناآماده به مسابقات انتخابی
المپیک شد که جز شکست چیزی را به همراه نداشت.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران خرداد ماه در دو مسابقه انتخابی
المپیک به میزبانی اتریش و ســپس مجارســتان شــرکت کرد و با  ۷شکست پیاپی از دور
رقابتها حذف شــد تا بیش از پیش به این نتیجه برســیم که در وضعیت کنونی ،رســیدن
به المپیک رویایی دور از دســترس اســت و هیچگاه با نوع مدیریــت و برنامهریزی موجود
فدراسیون ایران محقق نمیشود.
ملیپوشــان ایران در مســابقات انتخابی اتریش چهار دیدار مقابل تیمهای ژاپن ،تایلند،
اوکراین و استرالیا انجام دادند که حاصل کار آنها به ترتیب شکست  ۱۲بر  ۲۱ ،۴بر ۱۷ ،۲۰
بر  ۷و  ۲۲بر  ۲بود .در مجارستان هم به مصاف چین تایپه ،ایتالیا و هلند رفتند که به ترتیب
با نتایج  ۱۶بر  ۲۱ ،۱۰بر  ۵و  ۲۰بر  ۱۰شکست خوردند؛ نتایجی ضعیف که از ابتدا هم قابل
پیشبینی بود و میشــد حدس زد در میدانی که تیمها با قدرت برای کســب سهمیه حضور
پیدا میکنند ،ایران نمیتواند کاری از پیش ببرد.
عملکــرد ضعیف تیم ایران نقدی را به ملیپوشــان و کادر فنی وارد نمیکند چرا که آنها
در حد تمرینات خود ظاهر شدند و شرایط مناسبی برایشان فراهم نشده بود که انتظار نتیجه
خــوب هم از آنها برود .آنها با اردویی کمتر از دوماه راهی مســابقات شــدند و در تمام این
مدت هم تنها در داخل کشــور و با یکدیگر تمرین میکردند که کمکی به افزایش ســطح
آنها نمیکرد .همین موضوع باعث شد تا در هماهنگی ،دفاع ،حمله و در نهایت امتیازگیری
ضعف داشته باشند.
نیکا بیکلیکلی ،ســرمربی تیم ملی ایران پس از پایان مسابقات اتریش به ایسنا گفت:
"بازیکنان ما در ایران همیشــه جلوی هم بازی میکنند ،پرتابهایشان روی دستهای هم
خیلی خوب اســت و راحت گل میزنند .فشــار دفاع هم به اندازه کافی زیاد اســت اما فشار
تعریف شده دفاع و بازیکنان لیگ در سطح ایران است .ما در هیچ رویدادی شرکت نمیکنیم
که بازیکنان در ســطح متفاوتی تمرین کنند .فشار دفاعی مسابقات جهانی و مسابقات کسب
ســهمیه المپیــک با ایران تفاوت دارد و مــا هیچوقت نمیتوانیم این فشــار را در تمرینات
و مســابقات داخلی ایجاد کنیم چون نفــری نداریم که بتواند مثل اســترالیا بازیکنان ما را
تحت فشار قرار بدهد".
برنامه مسابقات ایران در انتخابی المپیک از ماهها قبل مشخص بود و فرصت برنامهریزی
دقیق برای آمادهســازی تیم وجود داشت اما فدراسیون بســکتبال چه کرد؟ به بهانه حضور
بازیکنــان در لیگ ،اردوهای ملی را به تعویق انداخت تا فرصت از دســت برود و پس از آن
نیز صرفا به اردوی داخلی اکتفا کرد ،خوشــحال از اینکه تیم را آماده مســابقات کرده است!
کوتاهی مســئوالن نه فقط به نام این فدراسیون بلکه به پای ایران نوشته شد؛ باخت  ۲۱بر
 ۲چیــزی جز چهرهای ضعیف از تیــم ملی ایران را نمایش داد؟ هفت شکســت پیاپی چه
تصویری از ایران را در عرصه ورزش بینالمللی به نمایش گذاشت؟
بارها شنیده شــده که زنان ایران به تازگی مجوز حضور در مسابقات بینالمللی را کسب
کردهاند و نباید از آنها انتظار زیادی داشــت اما این توجیه مناسبی برای بیتوجهی و کوتاهی
در آمادهســازی پیش از مســابقات رســمی نیســت .از زمانی که ایران مجوز رقابتهای
برون مرزی را بدست آورده بحث جداسازی بسکتبال سه نفره از پنجنفره ،جداسازی بازیکنان
این دو و نیاز تیم به دیدارهای تدارکاتی پیش از اعزام به مســابقات مطرح اســت اما کدام
یک از این موارد عملی شــده؟ این بیتوجهی حاکی از نگاه فدراســیون و مسئوالن آن به
بخش زنان به عنوان اولویت دوم اســت ،در غیر این صورت گامهای جدیتری در راستای
تقویت تیمهای ملی برداشته میشد.
فدراسیون و مسئوالن آن عامل اصلی شکستهای تیم ملی در مسابقات انتخابی المپیک
هســتند اما باید دید که آیا هفت شکســت پیاپی باعث برنامه ریزی صحیح در بخش زنان
خواهد شــد یا همچنان باید شــاهد اقدامات کوتاهمدت و بیتاثیر در این زمینه و در نهایت
شکستهای سنگین مقابل تیمهای دیگر باشیم.

کــه در صورت ماندن می    توانــد در دور بعدی لیگ و
همچنــان بــا تقویت به عنــوان مدعی ظاهر شــود.
آنهــا بازیکنان جوانی را مطرح کردند که آینده خوبی
دارند و در صورتی که وارد حاشــیه نشــوند این تیم را
برای  ۲سال آینده تضمین خواهند کرد.
دوندگــی ،دادن پاس    های متوالی و میل به گل زنی
بیش از هر چیز در تیم قشــقایی نمایان است؛ اعضای
این تیم ضدحمله    های خطرناکی دارند که تاکنون اکثر
تیم    ها از این شیوه ضربه خورده اند.
کاندیدای سقوط با اما و اگر
بــا این حال هر چند حریف این هفته تیم قشــقایی
یکی از کاندیدای سقوط است اما می    خواهند از حیثیت
خود دفاع کنند برای همین کار را برای حریفان سخت
می    کنند.
گل ریحــان البرز که در دوره لیگ گذشــته یکی از
تیم    های خوب و حتــی مدعی بود رفته رفته به دالیل
مالی تحلیل رفت و در این دوره نتایج بسیار بدی کسب
کرده و با دریافت ۵۰گل ضعیف ترین خط دفاع لیگ را
دارد و با     زدن  ۲۱گل در حمله ضعیف است که به نظر
می    رســد با توجه به وضعیت موجود این تیم سقوطش
به دسته دوم باید قطعی باشد.
تیم قشقایی شیراز قطعا این تیم را دست کم نخواهد
گرفت چون حریف چیزی برای از دســت دادن ندارد،
بــرای همین هم باید با حوصله و بــدون عجله با این
تیم بازی کرد و حتی در صورت اســتفاده از فرصت    ها
می    توان با زدن گل    هــای زیاد وضعیت خود را از نظر
گلزنی هم بهبود بخشد.
داشتن گل زده و خورده بهتر در جدول در پایان لیگ
برای تیم    ها مهم اســت و شاید سرنوشت آنها حتی به
داشتن یک گل زده بیشتر هم کشیده شود.

فجر سپاســی با محرومان به مصاف تیم
خیبر می    رود
اما تیم فجرشــهید سپاسی شــیراز هم در این هفته
در حالی که ســرمربی و چند بازیکــن خود را به دلیل
محرومیت در اختیار نــدارد ،باید به مصاف تیم خیبری
رود که این روزها با گرفتن نتایج خوب مدعی شــده و
با  ۴۱امتیاز همچنان مترصد است تا از اشتباه حریفان
ســود ببرد و تا پایان لیگ هم همچنان شــانس صعود
داشته باشد.
خیبری    هــا بــازدن  ۳۶گل بهترین خــط حمله در
بین تیم    ها را دارند که شــاگردان علی اصغر کالنتری
سرمربی تیم فجر باید مواظب مهاجمان زهردار این تیم
باشند و از آنجا که در خانه بازی می    کنند هر سه امتیاز
این دیدار را می    خواهنــد و همین موضوع کار را برای
تیم فجر سخت خواهد کرد.
عالوه برعلــی اصغر کالنتری ،ســرمربی تیم فجر
 ۲بازیکــن این تیــم هم به دالیــل انضباطی محروم
هســتند ،محمد حسین نائیجی دروازه بان اول تیم فجر
و همچنیــن علی نبی زاده دیگــر بازیکن این تیم جزو
محرومان هســتند که نمی    توانند در دیدار با تیم خیبر
بازی کنند.
فجری    ها باید در ایــن بازی هیچ عجله ای به خرج
ندهند و ابتدا نباید اجازه دهند دروازه خودشــان باز شود
و سپس با استفاده از    هافبک    های دونده و گلزن به فکر
باز کردن دروازه حریف باشند؛ فجری    ها باید همچنین
قدر استفاده از ضربات ایستگاهی را بدانند و این همان
راهی است که می    توان برابر خیبر به گل رسید.
هم اینک در جــدول رده بنــدی ،تیم    های هوادار
تهران و مس کرمان با  ۴۶امتیاز اول و دوم هستند تیم
بادران تهران با  ۴۴امتیاز سوم است.
همچنین تیم فجر سپاســی و خوشــه طالیی ساوه
 ۴۳امتیــازی هســتند و در رده چهــارم و پنجم قرار
دارند ،شــاهین شهرداری بوشــهر  ۴۲امتیاز دارد ،خیبر
خرم آباد و اســتقالل خوزستان هم  ۴۱امتیازی هستند
و حتی پارس جــم جنوبی  ۳۹امتیــازی هم که نهم
جدول اســت شــانس صعود دارد برای همین شــاید
تکلیف  ۲تیم صعودکننده به هفته آخر کشــیده شــود.
در رقابت    هــای فوتبال دســته یک کشــور  ۱۸تیم
شــرکت دارند و پس از انجام  ۳۴بازی تیم    های اول و
دوم جدول جواز صعود به لیگ برتر دوره بیست یکم را
کســب خواهند کرد و سه تیم انتهای جدول هم راهی
دسته دوم می    شوند.
تیم نــود ارومیه با  ۲۶امتیاز ،چــوکای تالش با ۲۵
امتیاز و گل ریحان البرز با  ۱۸امتیاز در خطر ســقوط
قرار دارند.

انگیزه ،عاملی که موانع را کنار میزند

نصب یک سایبان ،درخواست اعضای تیم ملی
پرتاب دیسک بانوان معلول

چنــد بانوی معلول ورزشــکار شــیرازی برای تمریــن ورزش مورد
عالقهشــان شرایط سختی را سپری میکنند ،اما امید و انگیزه سبب شده
است که تاکنون فعالیتشان را ادامه دهند.
بــه گــزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،تعــدادی از بانوان معلول
ورزشکار که از اعضای تیم ملی بانوان معلول و جانباز هستند برای تمرین
ورزش مورد عالقهشــان زمین مناســبی در اختیار ندارند .این بانوان در
زمینی شخمزده روبهروی پارک جنت تمرین میکنند که مالکیت آن مورد
اختالف شهرداری شیراز و اداره کل مسکن و شهرسازی است.
ورزشکاران رشته پرتاب وزنه ،دیسک و نیزه برای
در همین راستا این
ِ
تمرین در این زمین خاکی و نامناســب زیر آفتاب باالی  ۴۰درجه شرایط
دشــواری را تحمل میکنند و تنها به دلیل انگیزهای که دارند این شرایط
را پذیرفتهاند.
یکــی از نماینــدگان این گروه به خبرنگار فارس گفت :مدتهاســت
درخواســت ایجاد ســایبانی به مســاحت  ۳۰در  ۵۰متــر دادهایم اما نه
شهرداری و نه مسکن و شهرســازی حاضر نیستند مسئولیت را بر عهده
بگیرند.
وی با بیان اینکه تمرین در این شــرایط بســیار دشوار است و نصب
یک ســایبان درخواست زیادی نیست ،گفت :تاکنون از طریق شهرداری،
مســکن و شهرســازی و ورزش و جوانان اقدام کردهایــم اما هیچ یک
مسئولیت را نپذیرفتهاند.
او گفت :این تیم تا چند روز دیگر عازم مســابقات بحرین است اما در
زمینی نامناسب تمرین میکند.
ماجرا را از سوی مدیرکل ورزش و جوانان فارس پیگیری کردیم.
عباس حاجیزاده با بیان اینکه تاکنون مراجعهای به ما نشــده اســت،
گفت :ورزشــگاه یادگار امام و همچنین بخشــی از ورزشگاه حافظیه به

جانبــازان و معلوالن تعلق دارند و این افراد بدون محدودیت میتوانند در
آنجا تمرین کنند.
وی افــزود :زمیــن نامبرده متعلق به ورزش و جوانان نیســت پس ما
نمیتوانیم نســبت به نصب سایبان بر روی آن اقدام کنیم و زمین باید به
ما واگذار شود تا اقدامات الزم را انجام دهیم.
این در حالی اســت که نماینده این بانوان میگوید :ورزشگاه حافظیه
متعلق به مردان است و ورزشگاه یادگار امام نیز زمین مناسب برای تمرین
جهت ورزش    های پرتاب دیسک ،وزنه و نیزه را ندارد.
حال درخواست میشود دستگاه متولی و مالک زمین یاد شده اقدامات
مناسب و الزم را برای این ورزشکاران انجام دهد.

ژیمناست شیرازی:

برای کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۱توکیو سخت تمرین میکنم
ایرنا :ژیمناســت شیرازی اعالم کرد :برای
کســب ســهیمه المپیک  ۲۰۲۱توکیو سخت
تمرین میکنم تا با آمادگی کامل روانه آخرین
مرحله انتخابی مسابقات جهانی قطر شوم.
ســعیدرضا کیخا یکشــنبه در گفت وگو با
خبرنگار ایرنا بیان داشــت :رقابت    های کسب
سهمیه قرار بود اسفند ماه  ۹۹در قطر برگزار
شود اما به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و
قرار اســت دوم لغایت پنجم تیرماه  ۱۴۰۰در
این کشور برگزار شود.
وی اضافه کرد :ســال  ۹۹حدود  ۲ماه در
اردو شرکت داشتم اما پس از لغو رقابت    های
کســب ســهمیه هم اینک زیر نظــر مربیان
تیم ملی به صورت آنالیــن تمرین می    کنم،
همچنیــن برای آمادگی بیشــتر در باشــگاه
شهرداری شیراز تمرینات اختصاصی هم انجام
می    دهم.
دارنده مدال نقره جهان گفت :اردوی جدید
تیم ملی از دوشــنبه  ۱۷خرداد ماه در تهران
برگزار می    شود.
وی افزود :در ابتدای رقابت    های مقدماتی
کســب ســهمیه حــدود  ۳۰۰نفــر از تمام
کشور    های جهان شرکت داشتند اما هم اینک
تنهــا  ۵۰نفر در رنکینــگ (رده بندی) باقی
مانده اند.
کیخا بیان کرد :هر چند کار سخت است اما
همه تالشم بر این است که بتوانم برای ایران
پس از  ۵۵ســال در المپیک کســب سهمیه
کنم ،ژیمناســتیک ایــران در المپیک ۱۹۴۸
لندن و  ۱۹۶۴ژاپن شــرکت داشته و موفقیتی
کسب نکرده است.
حریف ژاپنی
کاپیتان تیم ملی ژیمناستیک ایران گفت:
در رقابت    های کسب سهمیه ،کوهی کامه یاما
(  ) Kohei Kameyamaاز ژاپــن
حریفم اســت که مدال طالی  ۲۰۱۳جهان را
در کارنامــه دارد و در رده بنــدی (رنکینگ )
جهان هم در رتبه سوم ایستاده است.
ابــداع و ثبت شــش حرکت جدیــد با نام
کیخــا در فدراســیون جهانی ژیمناســتیک،

با حضور استاندار فارس انجام شد:

بازدید از روند تکمیل سالن ورزشی
 ۶هزار نفری شیراز

رحیمی    اســتاندار فارس از روند تکمیل ســالن  6000نفری
شیراز که مراحل نهایی تکمیل را طی میکند ،بازدید کرد.
به گــزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رســانی
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس ۱۶ ،خرداد مــاه عنایت ا...
رحیمی    اســتاندار فارس با همراهی عباس حاجی زاده مدیرکل
ورزش و جوانان اســتان از روند آماده ســازی و تکمیل سالن ۶
هزار نفری شهر شیراز بازدید کرد.
در این دیدار اســتاندار فارس از نزدیک در جریان تکمیل این
مجموعه قرار گرفت و جهت تسریع در فرایند اجرایی دستوراتی
صادر کرد .این ســالن ورزشــی با گنجایش  ۶هزار تماشاگر و
با امکان میزبانی رقابت    های بینالمللی رشــته    های سالنی ،در
بزرگراه حسینی الهاشمی    شیراز واقع شده است.

نفرات برتر پیکارهای دارت استان فارس
مشخص شدند

رکورددار ثبت حرکات جدید در ژیمناســتیک
دنیــا ،رنکینگ ســوم جهــان در رقابت های
کســب ســهمیه المپیک توکیو  ،۲۰۲۱مدال
برنز مســابقات جهانی باکو در ســال ،۲۰۲۰
مدال نقره مســابقات جهانی استرالیا در سال
 ،۲۰۲۰مدال نقره مســابقات قهرمانی آســیا
در  ۲۰۱۹مغولســتان - ،مدال برنز مسابقات
جهانی  ۲۰۱۸آلمان ،مدال نقره جام ستارگان
۲۰۱۷جهــان در ژاپن (تویوتــا کاپ) از جمله
افتخارهای کسب شده کیخا است.
همچنین کســب مدال طال مسابقات بین
المللی  ۲۰۱۷اسلوونی ،مدال    های نقره و برنز
بازی  های همبستگی کشورهای اسالمی    ۲۰۱۷
باکو مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷
تایلند ،مدال برنز مسابقات جهانی  ۲۰۱۶باکو،
 ۲طــا ۲ ،نقره و یک برنز در مســابقات بین
المللی دهه فجــر  ۲۰۰۳تهران ۲ ،مدال برنز
مسابقات دانش آموزان جهان  ۲۰۰۳فرانسه،
 ۲مدال برنز و نقره مسابقات بین المللی ۲۰۰۲
اوکراین ۲ ،طال و یک برنز در مســابقات بین
المللی دهه فجــر  ۲۰۰۲کرمان ،کاپیتان تیم
ملی ژیمناستیک از سال  ۲۰۱۶لغایت ۲۰۲۱
و عضویت در تیم    های ملی نوجوانان ،جوانان
و بزرگساالن ایران را در کارنامه دارد.
استان فارس سه ورزشکار به نام محمدعلی
گرایی ،محمدرضا گرایی در کشــتی فرنگی و
محمد حســن زاده در بسکتبال در رقابت    های

المپیک  ۲۰۲۱توکیو دارد.
همچنین ســاره جوانمردی ،سمیرا ارم در
تیرانــدازی ،علی اصغر جوانمــردی و مهدی
اوالد در پرتــاب وزنه ورزشــکاران اعزامی    از
استان فارس به مســابقات پارالمپیک توکیو
هستند.
نعیما خواجــوی هم از شهرســتان داراب
به عنوان مربی تیم ملــی کاراته ایران راهی
المپیک توکیو خواهد شد.
تاکنون حضور  ۶۰ورزشــکار از کشورمان
در رشــته    های ،والیبال ،بسکتبال ،تیراندازی،
کشــتی آزاد ،کشــتی فرنگــی ،کاراتــه،
شمشــیربازی ،تکوانــدو ،دوومیدانی ،بوکس،
قایقرانــی ،دوچرخه ســواری ،پینگ پنگ و
تیراندازی با کمــان در المپیک توکیو قطعی
شده است.
رقابت    های المپیــک  ۲۰۲۱توکیو از اول
تــا هفدهم مرداد ماه  ۱۴۰۰برگزار می    شــود
و همچنین رقابت    هــای پارالمپیک هم اوایل
شهریورماه آغاز می    شود ،ایران در این بازی ها
در  ۹رشته شرکت دارد.
کاروان ورزشی ایران با نام ستارگان ایران
در رقابت    های المپیک  ۲۰۲۱توکیو شــرکت
خواهد کرد.
المپیک توکیــو قرار بود در ســال ۲۰۲۰
برگزار شــود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا
در جهان به سال  ۲۰۲۱موکول شد.

ایرنــا :دومین دوره پیکارهای انتخابی دارت مجازی اســتان
فارس با تعیین نفرات برتر پایان یافت.
مســئول کمیته دارت استان فارس در مصاحبه با ایرنا اعالم
کرد :در این رقابت    ها که در بخش بانوان و آقایان برگزارشد۲۸ ،
ورزشکار از پنج شهرستان فارس شرکت داشتند.
مهرداد ایوب زاده ادامــه داد :در بخش بانوان بهرخ دهقان
از بوانات بر ســکوی قهرمانی ایستاد ،کوثر میرشکاران از شیراز
نایب قهرمان شــد ،انیس سال افزون از الرستان و زهرا کاوسی
از شیراز هم مشترکا عنوان سوم را کسب کردند.
وی اضافــه کرد :همچنین در بخــش آقایان قوام جعفری از
شیراز نشــان طال را بر گردن آویخت ،رضا حسینی از مرودشت
نشان نقره گرفت    ،هادی امینی و علی افضل از شیراز هم نشان
برنز کسب کردند.
ایوب زاده افزود :شــیراز با  ۲۲ورزشکار و کسب پنج عنوان
اول تا ســومی    بهترین نتیجه در میان تیم    های شرکت کننده را
کسب کرد.

ربروف سرمربی العین امارات شد

بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال اوکراین به عنوان سرمربی
جدید العین امارات انتخاب شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اخبار الکره ،باشگاه العین امارات
بعد از کش و قوس های زیاد سرمربی جدید خود را انتخاب کرد.
طبق اعالم این باشــگاه اماراتی ســرگئی ربروف به عنوان
سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.
ربروف ســابقه مربیگری در دیناموکیف و االهلی عربســتان
را در کارنامــه دارد و در دوران بازیگــری هــم برای تیم های
سرشناسی مثل تاتنهام ،وستهام ،فنرباغچه ،شاختار و دیناموکیف
بازی کرد.
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مقــام برگزیده رقابت عکاســی تنوع زیســتی ،آینده ما در
فرانسه به سیدمحمد تبریزی عکاس فسایی رسید.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی    اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی    استان فارس؛ ســید محمد تبریزی
عکاس فســایی در مسابقه عکاسی ســال  1۲۰۲که از طرف
* *photo-club-pavillonnaisفرانسه با نام تنوع
زیستی ،آینده ما با عکس پیرمرد و شترش ،شرکت کرده بود از
بین مجموع  ۴۳کشور دنیا ،برگزیده بخش نهایی شد.
"عکس پیرمرد و شــترش" که در خلیج مکران و ســاحل
دریای عمان در سیســتان و بلوچستان ثبت شده بود ،روایتگر
پیرمردی اســت که در بحبوحه بیماری کرونا در کنار ســاحل
منتظر گردشگران برای تفریح با شتر می    باشد.
این مســابقه عکاسی به دلیل شــیوع بیماری کرونا در اروپا
با تاخیر و بدون برگزاری نمایشــگاه حضوری به اتمام رسید و
نتایج به صورت آنالین از طریق سایت یاد شده اعالم گردید.
داوری این رقابت جهانی عکاســی را جرالد ویدمنت سردبیر
مجله  revenue competences photo؛ سابین
برنــوت عکاس حرفه ای از فرانســه و والــری لئونارد عکاس
حرفه ای از فرانسه برعهده داشتند.

کشف شهر باستانی جدید در شهرستان فسا

سرپرست هیات بررسی باستانشناسی داراکان گفت :بررسی
محوطه تاریخی «داراکان فســا» نشــان از بنیاد اولیه شهر در
دوره ساسانی با نقشه  ای نسبتا مستطیل شکل دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حامد مهدی علمدارلو ،سرپرست
هیأت بررســی باستانشناسی ،با اعالم این خبر گفت :محوطه
داراکان شهرستان فسا توســط هیأت باستانشناسی ایرانی به
مدت یک ماه بررسی میشود.
وی افزود :بررسی روشمند محوطه داراکان شهرستان فسا با
ســه هدف «بررسی تطبیقی منابع باستانشناختی و تاریخی در
ارتباط با محوطه»« ،بررسی نظام شهری آن بر اساس دادههای
باستانشناســی و متون تاریخــی» و «شناســایی دورههای
ســکونتی شهر داراکان بر اســاس یافتههای باستانشناختی»
انجام میشود.
علمدارلو با اشاره به اینکه شناسایی محوطه شهر دراکان در
سال  ۱۳۸۸توسط گروه بررســی شهرستان فسا به سرپرستی
احمد علی اســدی انجام شــده ،تصریح کرد :بررسی حاضر در
راستای شناسایی بهتر محوطه از اردیبهشت ماه آغاز شده و به
مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
سرپرست هیأت بررسی باستانشناسی شهرستان فسا گفت:
ایــن محوطه در نزدیکی روســتای داراکویه از بخش ششــده
و قره بالغ شهرســتان فســا در جاده قدیم فسا به داراب قرار
دارد و بــا توجه به اشــاره در متون تاریخــی و از جمله متون
ابن حوقل جغرافیدان عرب ســده چهارم قمری این محوطه
یکی از شــهرهای ارتباطی بین فسا و داراب در دورههای آغاز
اسالمی    بوده است.
این باستانشناس خاطر نشان کرد :با این حال نتایج بررسی
تاکنون بیانگر این بوده که بنیاد اولیه شــهر در دوره ساسانی و
با نقشهای نسبت ًا مستطیل شکل و شبکهبندی داخلی شطرنجی
شکل گرفته یا تأسیس شده است.
علمدارلــو تصریح کــرد :اطالعات اولیه بررســی نشــان
میدهد که شــهر داراکان در دو قسمت شــمالی و جنوبی در
دو طــرف رودخانه شــکل گرفته و آثار معمــاری از دورههای
ساسانی و اسالمی    و همچنین سه رشته قنات بر روی محوطه
قابل مشاهده است.
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سازمان آگهی ها32341000 -1 :
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"آلبالو" در بهار شیراز وارد بازار شد

احمد     رضا سهرابی

مجموعه شــعر آلبالو اثر شعله
ذوالریاستین به همت انتشارات نوید
شــیراز به بازار کتاب و دوستداران
شعر عرضه شد.
صدرا ذوالریاستین شاعر معاصر
شیرازی در مقدمه این کتاب آورده
است:
دختر شاعرم شعله
نمی دانم شــاید از وراثت است،
پیشــینیان :حــاج محمدحســن
مجتهــد اصولــی ،محمدحســین
شــیرازی ،صاحــب مجموعه ی
بلندبــاالی «پنج گنــج» حضرت
رحمت علی شــاه ،مونس شیرازی،
عبدالحســین ذوالریاستین سراینده
موفــق مجموعــه ی دو جلــدی
«حب الوطــن» و «دیوان غزل مونس»
کــه تا به امــروز  23بــار تجدید چاپ
شــده ،دکتر محمد ذوالریاستین ،اکبر و
محمدرضا ذوالریاســتین ،شراره و غزل
ذوالریاستین و خود ناچیزم و...
از سرایندگی دختم شعله در سال اول
دبیرســتان (ســیکل دوم) آگاه شدم آن
هم با ســروده ی او با عنوان «آلبالو» و
سرانجام پافشاری و تداوم این کار ذوقی،
او اهل مطالعه و تورث آثار برون مرزی
و درون مرزی به گونه ای پیگیر است.
در زمان اشــتغال در آموزش و پرورش،

عکاس فسایی برگزیده رقابت فرانسه

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:

زبان انگلیسی و ادبیات فارسی را تدریس
می کرد و کالس انشای او پرطرفدار بود.
در پنج و شش روزنامه ای که مسئولیت
بخش فرهنگی آنها بــه عهده ام بود ،با
بســیاری از دانش آموزان او مواجه شدم
که به نیکی یادش را در خاطر داشــتند،
وقتی دلبســتگی او را به ســرودن شعر
(پســانیمائی) دیــدم ،او را بــه صاحب
نظر آراســته ی معاصر ،استاد عبدالعلی
دست  غیب ارجاع دادم که در مقاطعی هم
معلم او بودند .استاد به تأیید کارهای او
را پسندیدند .خودم نیز از ذوقیات او غافل
نبودم .فرزندان موفــق و خوش فکری

دارد .دوقلوهــای او امــروز در
پهنــه ی پژوهش و اختراع و ارائه
مقاالت علمی در نشــریات معتبر
جهانــی ،صاحب نامند .پرفســور
مهدخت شــیبانی اســتاد دانشگاه
معتبر ملبــورن اســترالیا در اکثر
دانشگاه های کشورهای جهان با
زبان بی گره انگلیســی سخنرانی
کرده و یکی از اختراعات او باطری
خورشــیدی اســت که دو کشور
اســترالیا و آلمان مصمم به تولید
انبوه آن هســتند .اگر بخواهم از
این دو نوه ی دانشــمندم بنویسم
در این چند خط مجال آن نیست.
بخشــی از موفقیت هــای آنان را
در روزنامه هــا منعکس نموده ام.
مینا و مهدخت شــیبانی و اما مادرشان
که امروز گزیده ای از ســروده هایش را
منتشــر کرده ،اهل نقاشــی هم هست
و این کار را با اســتاد عطروش شــروع
نموده چندین نوبت در زمان دانشجویی
و دبیــری ،مقــاالت او ممتــاز و برتر
شناخته شــده اند .او هم مانند مادر اهل
مطالعــه اش بانــو مهرنگار اشــراقی و
خواهرش شــراره در ســرودن و نوشتن
این خرد را با خوشــفکرهای خود یاری
داده اند .برای همگان آرزوی بهروزی و
پیروزی دارم.

سرپرست میراث فرهنگی فارس:

تورهای تخصصی گردشگری با ظرفیت محدود اجرا شود
ایســنا :سرپرســت اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
فــارس خواســتار اجــرای تورهــای
تخصصی گردشگری با ظرفیت محدود
در استان شد.
جمشــید معینی بیان کرد :با توجه به
محدودیتهایی که ویــروس کرونا به
وجود آورده اجــرای تورهای تخصصی
گردشــگری بــا رعایت کامل شــیوه
نامههــای بهداشــتی و ظرفیتهــای
محدود در این استان امکان پذیر است.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومی    محیط زیست فارس ،او با بیان
این که خالقیت در گردشــگری توسعه
این صنعــت را به همــراه دارد ،افزود:
در حــال حاضر گردشــگری فارس به
تحول اساســی و خالقیت نیــاز دارد و
این موضــوع تنها با همــکاری بخش
خصوصــی و فعاالن این حــوزه امکان
پذیر است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری فارس با
بیان این که آژانسهای مســافرتی تنها
گردشــگر فرست نباشــند ،تأکید کرد:
با رعایت شــیوه نامههای بهداشــتی و
محدود کردن ظرفیت تورها و همچنین
خالقیــت و ابتــکار در اجــرای تورها
میتوان گردشگری در این استان را به
روزهای اوج خود بازگرداند.

معینی گفت :با توجه به شرایط پیش
آمده میتــوان تورهــای خاصی برای
انواع ســلیقههای گردشــگران تعریف
کــرد ضمن ایــن که در حــال حاضر
فارس نیازمند تعریف مســیرهای جدید
گردشگری است.
او افزود :برای نمونه میتوان تورهای
تخصصی عکاسی گردشگری در شب از
جاذبههای گردشــگری و میراث جهانی

اســتان را تعریف و اجرا کرد به طوری
که این تورها عمــ ً
ا در فضای باز و با
ظرفیت محدود انجام شود.
معینی گفت :بیشــتر آثــار تاریخی
اســتان نور پــردازی در شــب را دارا
هستند و عکاســان حرفهای میتوانند

در قالب تورهــای تخصصی از این آثار
عکسبرداری کنند؛ حتی میتوان اجرای
چنین تورهایــی را برای طلوع و غروب
آفتاب در این میراثهای ملی و جهانی
و همچنین رصد ستارگان تعریف کرد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گرد شــگری فارس
با بیان این که عکاســی در شــب جزو
عالقمندی بسیاری از گردشگران است،

افزود :بی شــک اجرای چنین تورهای
تخصصی میتواند تاثیر به ســزایی در
معرفی آثار تاریخی اســتان و همچنین
رونق گردشگری داشته باشد.
او تأکید کــرد :میتــوان در فارس
تورهای رالــی خانوادگی نیز برگزار کرد

که براســاس برنامه ریزیها اجرای این
تورهــا با همکاری کانــون اتومبیلرانی
امکان پذیر است؛ این تورها باید با توجه
به شرایط ســنی فرزندان در خانوادهها
شامل کودک ،نوجوان و جوان و مطابق
ســلیقه آنها و همچنین همراه با یک
پیوست فرهنگی سفر تعریف و اجرا شود.
معینــی با اشــاره به این که شــیراز
شــهر جهانی صنایع دســتی اســت و
از ایــن فرصت باید نهایت اســتفاده را
ببریم ،افزود :شــیراز باید به عنوان شهر
خالق صنایع دســتی هم بــه جهانیان
شناخته شود و از این رو تعریف تورهای
گردشــگری با محوریت صنایع دستی
میتواند گامی    بلند در این عرصه باشد.
او ادامــه داد :فــروش تورهــای
تخصصی صنایع دستی با هدف معرفی
این محصوالت ،آشنا سازی گردشگران
با نحوه ســاخت و تولیــد محصوالت و
همچنیــن فروش آن هــم اکنون یک
ضــرورت محســوب میشــود چرا که
رقابت دیگر شــهرها و حتی کشورها در
این حوزه را شاهد هستیم.
معینی اضافه کرد :در قالب این تورها
گردشگران میتوانند آموزشهای اولیه
و همچنیــن تخصصی صنایع دســتی
را ببیننــد و بنا به ســلیقهای که دارند
محصولی را تولیــد کنند و به یادگار به
شهر و دیارشان ببرند.

علی مرادخانی درگذشت

علــی مرادخانــی ،معاون
ســابق هنری و مدیــر موزه
موسیقی صبح روز دوشنبه (۱۷
خردادماه) درگذشت.
امین عارفنیا ،از همکاران
مرادخانی در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در گفتوگویی
با ایســنا اظهار کــرد که علی
مرادخانی صبح روز دوشنبه ( ۱۷خردادماه) پس از تحمل دوره
بیماری در بیمارستان خاتماالنبیا درگذشت.
علی مرادخانی حدود یک ماه پیش به دلیل ابتالء به ویروس
کرونا به مدت ســه هفته در بیمارســتان بستری شد و پس از
یک هفته به دلیل عوارض ناشی از این بیماری بار دیگر راهی
بیمارستان شد .او پس از تحمل چند روز بیماری در نهایت صبح
روز دوشنبه (۱۷خرداد ماه) دار فانی را وداع گفت.
علی مرادخانی فارغالتحصیل رشــته روانشناسی از دانشگاه
تهران بود .او پس از پایان تحصیالتش ،با حضور در شغلهای
مدیریتی فعالیت حرفهای خود را ادامه داد که از آنها میتوان به
مدیریت تولید فیلم و عکس وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
مدیریت همکاریهای سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مدیریت مرکز آموزش فیلمسازی ،مدیر مرکز موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیریت
موزه موسیقی اشاره کرد.
تاسیس خانه موسیقی ایران با همکاری هنرمندان موسیقی از
دیگر اقدامات علی مرادخانی در دوران حیاتش محسوب میشد.

صدای الالیی ایران خاموش شد

رحموک نصرتــی ،هنرمند
پیشکسوت موســیقی نواحی و
از خوانندگان اســتان سیستان
و بلوچســتان ،روز یکشنبه ۱۶
خرداد  ،۱۴۰۰در  ۹۰سالگی بر
اثر کهولت سن درگذشت.
به گــزارش ایســنا ،روابط
عمومــی موسســه هنرمندان
پیشکســوت ،با اعالم این خبر ،درگذشت این هنرمند پیشکسوت
موسیقی نواحی را تسلیت گفت.
رحموک نصرتی ،دوم اردیبهشــت ســال  ۱۳۱۰متولد شد .او
اهل شهرســتان فنوج و یکی از خوانندگان اســتان سیســتان و
بلوچستان و از نســل میراثبانان موسیقی نواحی جنوب بود .او
در ســال  ١٣٨۴در دومین جشــنواره بومی زنان مناطق و نواحی
ایران حضور داشــت و به همراه عصمــت هودیانی روی صحنه
رفت و هنر خود را به نمایش گذاشت .تخصص اصلی او خواندن
الالییها و «زهیروکخوانی» بود .رحموک نصرتی ،مدرک درجه
یک هنری داشت و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

اثر فیلمساز جهرمی به نیمهنهایی جشنواره
فیلم کوتاه پالرمو را ه یافت

ایرنــا :فیلم کوتــاه «قرمز
منهــای زرد» بــه کارگردانی
علــی قلیچخانــی ،فیلمســاز
جهرمی بــه مرحله نیمهنهایی
جشــنواره فیلم کوتــاه پالرمو
کشور ایتالیا راه یافت.
گزارش دریافتی ایرنا حاکی
است :این فیلم  ۱۳دقیقهای که
با همکاری معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی جهرم
ساخته شده است؛ به موضوع اشتباهات در مصرف دارو میپردازد.
بازیگــران این فیلم شــامل مینارحمانیــان و نفس قنبرزاده،
نویسنده و کارگردان :علی قلیچخانی ،مدیر تصویربرداری :علی
کشاورزیان هســتند .نتیجه نهایی این جشنواره در ماه آگوست
میالدی اعالم خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در جمع خیرین کتابخانه ساز تأکید کرد؛

خیرین فارس برای توسعه کتابخانه ها و ترویج فرهنگ به میدان بیایند
نخســتین نشست انجمن خیرین کتابخانه ساز استان
فارس در سال جاری با محوریت ایجاد طرح   هایی برای
توسعه کتابخانه   ها در استان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه   های
عمومی استان فارس ،نشست انجمن خیرین کتابخانه ساز
اســتان فارس با حضــور روح ا ...منوچهــری ،مدیرکل
کتابخانه   های عمومی فارس ،معاونان و کارشناسان این
اداره کل و همچنیــن جمعــی از اعضای انجمن خیرین
کتابخانه ساز استان برگزار شد.
روح ا ...منوچهری در این نشست با اشاره به ضرورت
وجــود خیرین در حــوزه فرهنگی عنوان کــرد :خیرین
کتابخانه ساز بازوی توانمند این مجموعه هستند و وجود
خیرین به کارها برکت می دهد.
مدیرکل کتابخانه   های عمومی استان فارس با اشاره
به اینکه در ســال   های گذشــته چندین طرح موفق در
حوزه کتابخانه   های عمومی بــا همکاری خیرین انجام
شــده اســت ،اضافه کرد :خیرین کتابخانه ســاز هم در
حوزه پروژه   های عمرانی و افزایش زیربنای کتابخانه   ها
و هــم در زمینه اجــرای طرح   های نرم افــزاری برای

توسعه کتابخانه   ها همکاری گسترده ای داشته اند که از
نمونه   های آن وجود چندین پروژه کتابخانه ای خیر  ســاز
در اســتان و طرح تقویت منابــع از طریق اهدای کتاب
و خریــد منابع مشــارکتی برای کتابخانه   های اســتان
بوده است.
وی از ایجاد طرحی جدید با همکاری خیرین در استان

خبــر داد و گفت :طرحی برای ارائه خدمات کتابخانه ای
به روســتاها و مناطق محروم استان فارس با همکاری
انجمن خیرین کتابخانه ساز استان در حال پیگیری است
که در صورت تحقق این طرح ،تحولی شگرف در حوزه
ارائه خدمات کتابخانه ای به مناطق روســتایی در فارس
رقم می خورد.

مدیرکل کتابخانه   های عمومی استان فارس در ادامه با
تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در شهرستان   ها،
اضافــه کرد :الزم اســت خیریــن فارس برای توســعه
کتابخانه   ها و ترویج فرهنگ به میدان بیایند.
وی افزود :همراهی خیرین با کتابخانه   های عمومی در
شهرســتان   ها و فراخوانی نیک اندیشان هر منطقه برای
ورود بــه امور فرهنگی و هنری گام مهمی در راســتای
توسعه کتابخانه   ها در استان خواهد بود.
شایان ذکر اســت ،پیگیری مصوبات پیشین انجمن
خیرین کتابخانه ساز ،بررسی تغییرات ساختار ثبت انجمن
خیرین کتابخانه ساز و پیگیری ایجاد کتابخانه   های سیار
در استان از دیگر موارد مطرح شد در این نشست بود.
همچنین در پایان این نشســت لوح ســپاس علیرضا
مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانه   های عمومی کشــور در
راســتای قدردانی از اقدامات خیرخواهانه علی نویدگویی
عضو انجمن خیرین کتابخانه ساز فارس و مدیر انتشارات
بین المللی نوید شیراز ،در راستای اهدای بیش از دو هزار
جلــد کتاب به کتابخانه مرکزی یزد ،به این نیک اندیش
شیرازی اهدا شد.

