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جانشین استاندار فارس در ستاد مدیریت بیماری کرونا تأکید کرد

استاندار فارس:

سند آمایش فارس نیازمند
رویکرد بلند مدت است
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لزوم تکمیل موزه دفاع
مقدس شیراز با همراهی
مدیران شهری

 12صفحه
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کارناوال انتخاباتی ؛ ممنوع
ایران  ۰ -۳آمریکا

3

غرش یوزهای
ایرانی مقابل
آمریکا

نماینده شیراز در مجلس:

دولتدر معیشت و اقتصاد
با مردم صادقانه
رفتار نکرد

تیـم ملـی والیبـال ایـران در دور
هفتـم رقابتهـای لیـگ ملتهـای
والیبـال موفـق شـد با قدرت از سـد
آمریـکا بگـذرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیـم ملـی
والیبـال مـردان ایـران در هفتمیـن
دور از رقابتهـای لیـگ ملتهـا،
چهارشـنبه  ۱۹خـرداد از سـاعت
 ۲۰:۳۰بـه مصـاف آمریـکا رفت و در
نهایت موفق شـد  ۳بر صفر از سـد
این حریف سرسـخت خـود بگذرد.
بلندقامتـان ایـران درحالـی مقابـل
آمریـکا قدرتمنـد صف آرایـی کردند
کـه در شـش بـازی گذشـته بـه
چهـار پیـروزی دسـت یافتـه بودند.
ملـی پوشـان ایـران در بـازی اول و
دوم مقابـل ژاپـن و روسـیه تـن بـه
شکسـت داده امـا در بـازی سـوم تا
ششـم مقابـل هلند ،کانـادا ،ایتالیا و
بلغارسـتان بـه پیـروزی رسـیدند.
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
فارس اعالم کرد:

افزایش  ۶۳درصدی
سپردههای بانکی مردم
در فارس
4

امکان دریافت خسارت
کمتر از  ۱۶میلیون تومان
بدون کروکی فراهم شد
9

نویـد پارسـا کـد
انتخاباتـی ۱۲۸۲
مرتضـی راهپیمـا
کـد انتخاباتـی
۱۶۱۸
رجبعلـی راهـی کد
انتخاباتـی ۱۶۱۹
محمـد روزیطلـب
کـد
مطلـق
انتخاباتـی ۱۶۷۷
زینـب جاویـد کـد
انتخاباتـی ۱۴۲۸
سـید علـی سـید
کـد
نصیـری
انتخاباتـی ۱۷۷۵
حسـن عراقـی کـد
انتخاباتـی ۱۸۹۸
محمد ر ضـا
کشـتکاران کـد
انتخاباتـی ۲۱۷۶
کاظـم کشـاورز کد
انتخاباتـی ۲۱۶۹
زهـرا مباشـری کد
انتخاباتـی ۲۲۱۵
جـواد
محمـد
قناعـت پیشـه کـد
انتخاباتـی ۲۱۲۷
مریـم مهریزی کد

نوید پارسا

 ،کد انتخاباتی ۱۲۸۲

مرتضی راهپیما ،کد انتخاباتی ۱۶۱۸

رجبعلی راهی ،کد انتخاباتی ۱۶۱۹

محمد روزیطلب مطلق  ،کد انتخاباتی ۱۶۷۷

زینب جاوید نعمت آبادی  ،کد انتخاباتی ۱۴۲۸

سید علی سید نصیری  ،کد انتخاباتی ۱۷۷۵

حسن عراقی  ،کد انتخاباتی ۱۸۹۸

محمدرضا کشتکاران  ،کد انتخاباتی ۲۱۷۶

کاظم کشاورز ،کد انتخاباتی ۲۱۶۹

زهرا مباشری ،کد انتخاباتی ۲۲۱۵

محمد جواد قناعت پیشه ،کد انتخاباتی ۲۱۲۷

مریم مهریزی ،کد انتخاباتی ۲۴۱۴

علـی اصغـر عبـدی مـرادی کـد انتخاباتـی علی اصغر عبدی (مرادی)  ،کد انتخاباتی ۱۸۹۷

انتخاباتی ۲۴۱۴
۱۸۹۷
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روی خط انتخابات

روحانی:

در این انتخابات جفاها و ظلم های
بسیار بدی شد
قالیباف:

قهر با مشارکت  ،پنجره فرصت را به
روی مردم می بندد
حسن بیگی خبر داد

فرمانداری ها می توانند برای صدور
مجوز تجمعات تبلیغاتی اقدام کنند
2

انتقادات معاون دژپسند به طرح
بانک مرکزی
جزئیات مالیات اصناف برای سال ۹۹
اعالم شد
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ائتالف ایران ما  1400 -وارد کارزار انتخاباتی شد
در بیانیه حضور این ائتالف آمده است ؛
بـر اسـاس فرمایشـات گهـر بـار مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر حضـور حداکثـری مـردم در انتخابـات این ائتلاف با بهـره گیـری از اهـداف گام دوم انقلاب و بـا اتکا بـه تجربه،
توانایـی نیروهـای مومـن ،متعهـد و متخصـص و والیتمـدار در راسـتای انتخابـات ریاسـت جمهـوری و شـورای اسلامی شـهر و روسـتا در اسـتان فارس اقـدام به فعالیـت نمود.
قابـل ذکـر اسـت ملاک و بـاور جمعـی مجمـع متخصصیـن ایـن ائتالف کـه عمدتـأ از چهره های شـاخص سیاسـی ،علمـی ،فرهنگی شـهر شـیراز و با اسـتعانت از امامـزاده های
واجـب التعظیـم (سـومین حـرم اهـل بیـت) می باشـند به این مسـئله اجماع داشـته که مدیریت شـهری و در رأس آن شـورای اسلامی شـهر صرفا باید توسـط افـراد متخصص
و متعهـد هدایـت شـود در غیـر ایـن صـورت نـگاه ابـزاری ،سیاسـی و حزبی چیـزی جز عقـب ماندگی و هـدر دادن منابع بیـت المـال را در بر نخواهد داشـت.
در همیـن راسـتا ضمـن دعـوت از نیروهـای جـوان و باتجربـه و خوش فکـر با تحصیالت عالـی و مرتبط اقدام به برگـزاری مصاحبه و آزمون و با بررسـی سـوابق اجرایی داوطلبان
سـرآمد کـه بـه لطف پـروردگار مورد اجماع و اسـتقبال اکثـر کاندیداها علی الخصـوص جوانان و نیروهـای باتجربه در این حـوزه قرار گرفت.
در نهایـت حاصـل ایـن تلاش هـا هـم فکـری و هـم افزایـی و خـرد جمعـی و اسـتفاده از رهنمودهای خانـواده معظم شـهدا  ،نخبگان و اسـاتید حـوزه و دانشـگاه و اقشـار مختلف
مـردم پـس از ماههـا بررسـی سـوابق  ،انجـام مصاحبه هـای تخصصی  ،برگـزاری آزمون کتبی منجر به ارائه لیسـت از افـراد با تجربه و جـوان  ،متخصص  ،والیتمـدار و انقالبی
،خلاق و بـا انگیزه در موضـوع مدیریت شـهری گردید.
کـه إن شـاءالله بـا یـاری خداونـد و بـا حمایـت جمـع کثیری از شـهروندان فهیم شـهر شـیراز و با همراهـی جمعیت مؤمـن و متعهد  ،شـرایط پیروزی ایـن ائتالف بـه زودی فراهم
خواهـد گردید.
بمنظور رعایت قانون انتخابات در موعد مقرر (قانونی) و سر لوحه قرار دادن قانون شروع تبلیغات اسامی منتخبین "ائتالف ایران ما  "1400 -بشرح ذیل اعالم میگردد.
اسامی بر اساس حروف الفبا :
 -1دکتر نوید پارسا کد 1282
 -2دکتر زینب جاوید نعمت آبادی کد 1428
 -3مهندس مرتضی راهپیما کد 1618
 -4مهندس رجبعلی راهی کد 1619
 -5دکتر محمد روزیطلب مطلق کد 1677
 -6مهندس سید علی سید نصیری کد 1775

 -7مهندس علی اصغر عبدی کد 1897
 -8دکتر حسن عراقی کد 1898
 -9دکتر محمد جواد قناعت پیشه کد 2127
 -10مهندس کاظم کشاورز کد 2169
 -11مهندس محمد رضا کشتکاران کد 2176
 -12مهندس زهرا مباشری کد 2215
 -13دکتر مریم مهریزی کد 2414

با آرزوی توفیق الهی
غالم مهدی حقدل
دبیر کل ائتالف ایران ما 1400
دیده بان ارزش های گام دوم انقالب

ایران و جهان

پنجشنبه  20خرداد  29 1400شوال 1442

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

نقدهای انتخاباتی
و چرائی های تبلیغاتی
سـیاه نمایـی اقتصادی به شـیوه تهاجـم مغوالن
توجیـه اسـتفاده از وسـیله ای رسـانه ای اسـت
کـه سـنگ اندازی بـه آیینـه رودررو را هدف قرار
داده تـا در ایـن ماراتـن نفـس گیـر بـا تخریب
اذهـان مخاطبـان یکـی از دیگـری و دیگـری از
دیگـران عقـب نماند.
نقـد عملکـرد دولت های گذشـته و حـال به جاده
یـک طرفـه و بن بسـتی می مانـد کـه انتهای آن
بـه آشـپزخانه ای می رسـد کـه در آن دیگـی
جوشـان و پر از محتـوای موضوعات حاشـیه ای
سیاسـت ،اقتصـاد ،فرهنگ و مسـائل و معضالت
اجتماعـی اسـت ،عـده ای آن را وارونـه کـرده و
منتقـدان بـر پشـت آن چکش اعتـراض و نفرت
می کوبنـد غافـل از آنکـه چـراغ را خامـوش،
محتـوی را خالـی و فضـا را تاریـک کـرده اند.
گویـی کشـور بـه لیوانـی خالـی می مانـد و در
آن بـه هیـچ انـدازه دسـتاوردی دیده نمی شـود.
ایـن شـیوه رمانـدن مخاطبـان و تأییـد گفته ها
و ناگفته هـای مغرضـان داخلـی و خارجـی
رغبتـی بـرای شناسـایی منتقـدان انتخاباتـی
ایجـاد نمی کنـد و برعکـس آنهـا را نسـبت بـه
تمامی مجاهدت هـا ،ایثارگری هـا و زحمـات
نیروهـای مخلـص انقالبـی مأیـوس و ناامیـد
می سـازد .تـرور شـخصیت ها بـه صـورت
فیزیکـی و مجـازی را دیـده و شـنیده بودیم .اما
تـرور عملکردهـای مثبـت را نـه.
نقـد ،صرفـاً بیـان و تفسـیر مصیبت هـا بـدون
مالحظـات و شـرایط زمانـی و مکانـی اعـم از
سیاسـی و اقتصـادی و غیره نیسـت .نقـد تحلیل
و تفسـیر و بیان وقایع و اتفاقـات و عملکردهایی
اسـت کـه اگر حتـی یک نقطـه مثبت هـم در آن
بـوده بیان شـود.
گویـی ظـرف  42سـال کـه از پیـروزی انقلاب
اسلامی می گذرد هیـچ قـدم مثبت ،عمـل مثبت
و دسـتاورد مثبتـی نداشـته ایـم کـه نامزدهـای
انتخاباتـی در نقدهـای خـود آن را بیـان کننـد.
بـا توجـه بـه دو مرحلـه از مناظـرات تلویزیونی
کـه انعـکاس آن بـه صـورت مسـتقیم هـم در
رسـانه های فارسـی زبـان خارجی منتشـر شـد
و تعبیـر و تفسـیرهای مغرضانه ای هـم به خورد
مخاطبـان داده شـد بـه نظـر می رسـد هیـچ
یـک از نامزدهـا دیگـری را صالـح ،درسـتکار و
قابـل و کارآمـد بـرای سـمت ریاسـت جمهوری
نمی داننـد .جز آنکـه یکدیگر را شسـتند و لباس
خسـرالدنیا و اآلخـرت پوشـاندند و کاری نکردند
و حرفـی نزدنـد جز مسـابقه تنـد و تیـزی برای
حـذف دیگـری کـه بـه دونده هایی ماننده اسـت
امـا چـون قـدرت و سـرعت دویـدن ندارنـد
یکدیگـر را هـل می دهنـد تـا بـه زمیـن زنند.
و اما بعد؛
قضاوت هـای بـدون مـدرک و قاضـی و تکـرار
وعده هـا و شـعارها بـدون اشـاره بـه علت هـا
و شـرایط و عـدم ارائـه برنامه هایـی کـه منابـع
و موانـع در آن دیـده شـده باشـد بـوی صلـح و
رسـتگاری از آن بـه مشـام نمی رسـد .گویـی
تقلیـدی از ترامـپ و بایـدن در مناظـرات
انتخاباتـی را تداعـی می کنـد کـه فقـط هـدف
حـذف دیگـری و نـه تنویر افـکار عمومی اسـت.
اخلاق اسلامی به جـای خـود ،اخلاق انسـانی
کجـا رفـت؟ ارائـه تصویرهایـی سـیاه از
مشـق های یکدیگـر کـه بعضـی از آنهـا همـان
حرف هـای درسـت یا غلـط مخالفـان و معاندان
کشـور و ملـت و انقلاب اسـت جـز بیـزاری و
نفـرت حاصلـی نـدارد.
اگر مناظرات احمدی نژاد و میرحسـین موسـوی
توانسـت عـده بیشـتری را پـای صندوق هـای
رأی بیـاورد اما عاقبت خوشـی نداشـت ،یکی را
بـه حصر بـرد و دیگـری را بـه حذف.
مـردم ایران ایـن روش هـا و منش هـا را تجربه
کـرده انـد و از آن نفعـی نبـرده انـد .آنچـه مهم
اسـت و نبایـد از آن غافـل ماند اینکـه گرگ های
درنـده حصـاری دور کشـور تشـکیل داده و
منتظرنـد دروازه ای به روی آنان گشـوده شـود و
روباه هایـی هـم به صـورت مخفی به جاسوسـی
و انتقـال اطالعـات می پردازنـد .نامزدهـا هـم
کـه در خودزنـی از یکدیگـر پیشـی گرفتـه انـد.
متأسـفانه هنـوز ظرفیـت اسـتفاده صحیـح از
رسـانه بـرای نقـد عادالنه و حسـاب شـده پیدا
نکـرده ایـم .نقـد ،سـیاه نمائـی و وارد کـردن
اتهـام بـه یکدیگر نیسـت .نقد ،تحلیل و تفسـیر
آگاهانـه از عملکردهـای مثبـت و منفی اسـت .به
بیانـی کـه نقـاط قوت و ضعـف با هم دیده شـود
و پـرده از علت هـا و عوامـل کنار کشـیده شـود.
بـه موضوعـات مهمی ماننـد سیاسـت خارجـی،
اصـول مترقـی قانـون اساسـی عمـل نشـده،
تصمیمـات محفلـی بـدون کارشناسـی شـده،
علت سوءاسـتفاده مدیـران اختالسـگر و خیانت
کار و پرهیـز از رویارویـی جناحـی اشـاره ای
نمی شـود .بـه رابطـه و رانـت در بـه کارگیـری
مدیـران ناالیـق اشـاره ای نمی شـود .بـه نقش
مـردم در کامیابی هـا و عدم کامیابی ها اشـاره ای
نمی شـود .بعضـی از نامزدهـا به گونـه ای از خود
و اتهاماتـی کـه بـه یکدیگـر می زننـد دفـاع
می کننـد کـه گویی هر یـک در جزیـره ای بدون
اد امه د  ر ستون روبرو
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سال بیست و ششم شماره 7213

رویترز در گزارشی مطرح کرد

احتمال رسیدن به توافق در دور جدید مذاکرات وین
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی بــه نقــل از
مقامــات ،دیپلماتهــا و تحلیلگــران ایرانــی
و غربــی چگونگــی پیشــبرد مذاکــرات
احیــای توافــق هســتهای و احتمــال رســیدن
بــه توافقــی در دور جدیــد مذاکــرات را
بررســی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری رویتــرز
در گزارشــی در آســتانه آغــاز دور ششــم
مذاکــرات احیــای توافــق هســته ای در
ویــن ،دربــاره وضــع کنونــی مذاکــرات
نوشــت :چهــار دیپلمــات ،دو مقــام ایرانــی و
دو آنالیســت مــی گوینــد بخشــی از موانــع
بــر ســر راه احیــای توافــق هســته ای هنــوز
پیــش روی مذاکراتــی هســتند کــه قــرار
اســت ایــن هفتــه میــان تهــران و قــدرت
هــای جهانــی از ســر گرفتــه شــود و ایــن
یعنــی هنــوز بایــد مســیر بیشــتری بــرای
بازگشــت بــه پایبنــدی بــه توافــق هســتهای

طــی کــرد.
رویتــرز ادامــه داد :دیپلمــات هــا و تحلیلگران
همچنیــن گفتنــد کــه خواســته هــای ایــران
دربــاره لغــو تحریــم هــا و نگرانــی غــرب

دربــاره تخصــص رو بــه گســترش هســته ای
ایــران در میــان مســائلی هســتند کــه ممکن
اســت مذاکــرات بیشــتر دربــاره شــان هفتــه
هــا یــا شــاید مــاه هــا زمــان ببــرد.

در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت :مقامات
ایرانــی و تحلیلگــران مســائل هســته ای
مــی گوینــد ،بــه نظــر نمــی آیــد کــه بتــوان
راهــکاری ســاده بــرای هیــچ یــک از مســائل
مهــم باقــی مانــده پیــدا کــرد .ارزیابــی آن ها
هــم ردیــف اظهــارات بدبینانــه روز دوشــنبه
آنتونــی بلینکــن وزیــر امــور خارجــه آمریــکا
اســت کــه گفتــه بــود واشــنگتن هنــوز نمــی
دانــد آیــا ایــران آمــاده از ســرگیری پایبنــدی
بــه توافــق هســت یــا نــه.
رویتــرز در ادامــه بــه نقــل از علــی واعــظ،
تحلیلگــر ارشــد مســائل ایــران در گــروه
بحــران بیــن المللــی بحــران دربــاره ادامــه
مذاکــرات احیــای برجــام نوشــت :مــن
شــک دارم کــه دور بعــدی ،دور آخــر باشــد.
طــرف هــای مذاکــرات هنــوز در زمینــه
مســائل اصلــی اختــاف نظــر زیــادی
دارند.

اعتراض ایران به تعلیق حق رای در سازمان ملل
در نامه ظریف به گوترش
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان طــی نامــه ای
بــه آنتونیــو گوتــرش ،دبیــرکل ســازمان ملــل
متحــد ،تحریــم هــای شــدید و یــک جانبــه
بانکــی ایــاالت متحــده امریــکا را دلیــل
عــدم پرداخــت ســهم ایــران بــه ســازمان
ملــل دانســت و تعلیــق حــق رای جمهــوری
اســامی ایــران بــه واســطه ایــن عــدم
پرداخــت را رد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد ظریــف
در ایــن نامــه تصریــح کــرد  :همانطــور کــه
شــما و در حقیقــت همــه دنیــا بــه خوبــی
آگاه و مطلــع هســتید ،مــردم ایــران تحــت
بــی ســابقه تریــن جنــگ اقتصــادی (در واقــع
تروریســم اقتصــادی) پیــرو تصمیــم دولــت
ترامــپ بــرای خــروج یکجانبــه آمریــکا از
برجــام (کــه بــه صــورت بــی شــرمانه ای تــا
بــه امــروز توســط جانشــین او بــه عنــوان
اهــرم چانــه زنــی ادامــه یافتــه اســت ) قــرار
دارنــد .
ظریــف در ایــن نامــه اقــدام ســازمان ملــل
در مجــازات مــردم ایــران بــه واســطه

ســلب حــق رای آنهــا در ایــن ســازمان را
غیــر منطقــی و نادرســت خوانــده و اضافــه
کــرده اســت  :مــردم ایــران بــه اجبــار یکــی
از اعضــای دائــم شــورای امنیــت ســازمان
ملــل از انتقــال پــول و منابــع خــود بــرای
خریــد حتــی دارو و غــذا (چــه برســد بــه
پرداخــت بدهــی هــای معــوق ســازمان
ملــل) منــع شــده انــد و متاســفانه دبیرخانــه

ســازمان ملــل ظــرف ســه ســال گذشــته در
قبــال ایــن جنایــت علیــه بشــریت بــی اعتنــا
بــوده اســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان تاکیــد کــرد:
اقدامــات غیــر قانونــی آمریــکا در جنــگ
و تروریســم اقتصــادی بــه ظرفیــت ایــران
بــرای انتقــال ســهم مالــی خــود بــه ســازمان
ملــل و تعــداد دیگــری از ســازمان هــای

بیــن المللــی آســیب رســانده اســت و ایــن
عــدم انتقــال نتیجــه مســتقیم محدودیــت
شــدید روابــط بانکــی ایــران بــا دنیــای خــارج
و مســدود کــردن منابــع نقــدی چنــد میلیــارد
دالری ملــت ایــران در کــره جنوبــی ،ژاپــن،
عــراق و دیگــر بانکهــا بــوده اســت.
ظریــف از اینکــه یــک عضــو موســس
ســازمان ملــل متحــد بــه دلیــل وجــود
شــرایطی کام ـ ً
ا خــارج از کنتــرل خــود ،کــه
ناشــی از اقدامــات غیرقانونــی و یکجانبــه
دولتــی دیگــر بــوده ،از حــق رأی خــود
محــروم شــده ابــراز تاســف نمــود.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان خاطــر نشــان
ســاخت  :منشــور ملــل متحــد ایــن اختیــار را
بــه مجمــع عمومــی مــی دهــد کــه تصمیــم
بگیــرد «عــدم پرداخــت (ســهم مالــی) ناشــی
از شــرایط خــارج از کنتــرل عضــو بوده اســت"
و در ایــن صــورت آن کشــور همچنــان
امــکان رای دادن خواهــد داشــت .بــر ایــن
اســاس جمهــوری اســامی ایــران اطالعیــه
تعلیــق حــق رای خــود را رد مــی کنــد.

ادعای بیاساس فاکس نیوز درباره وجود فعالیتهای
غیرعادی در سایت سنجریان
یــک شــبکه خبــری آمریکایــی در گزارشــی
مدعــی شــد کــه طبــق تصاویــر ماهــواره ای
جدیــد ،ایــران در حــال انجــام فعالیتهــای
غیرعــادی در اطــراف ســایت ســنجریان
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،شــبکه خبــری فاکــس
نیــوز در آســتانه برگــزاری دور دیگــری از
مذاکــرات ویــن بــرای احیــای برجــام در
یــک گــزارش ادعاهــای جدیــدی مبنــی بــر
وجــود فعالیــت عــای غیرعــادی در اطــراف
یــک ســایت در نزدیکــی شــهر جاجــرود
مطــرح کــرد.
فاکــس نیــوز مدعــی شــد کــه بــه تازگــی
بــه تصاویــر جدیــد ماهــوارهای دســت پیــدا
کــرده کــه نشــان میدهــد فعالیتهــای
مشــکوک و غیرعــادی در اطــراف ســایت
ســنجریان در نزدیکــی جاجــرود در حــال
انجــام اســت.

در ادامــه ایــن گــزارش ادعایــی آمــده
اســت :ایــن تصاویــر ماهــوارهای کــه از
ســوی شــرکت مکســار ارائــه شــده و در
آزمایشــگاه اینتــل لــب مــورد تحلیــل قــرار
گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد کــه از ۱۵

اکتبــر ســال  ،۲۰۲۰تعــداد  ۱۸خــودرو در
ایــن ســایت حضــور دارنــد و در ایــن ســایت
حفــاری صــورت گرفتــه و یــک جــاده
دسترســی جدیــد بــه ایــن ســایت ســاخته
شــده اســت.

بــه گــزارش ایســنا ،ایــن ادعــای بــی اســاس
در حالــی ایــن روزهــا از ســوی یــک شــبکه
آمریکایــی مطــرح شــده اســت کــه آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی پیــش از ایــن
اعــام کــرده بــود کــه ایــران فعالیــت هــا
در ایــن ســایت را در ســال  ۲۰۰۳متوقــف
کــرده بــود.
رافائــل گروســی ،مدیــرکل آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی ،روز دوشــنبه
در نشســت شــورای حــکام مدعــی شــد
کــه جمهــوری اســامی از پاســخ بــه
پرســشهای آژانــس خــودداری کــرده و در
حــال پنهــان کــردن مــواد اتمــی اســت.
گروســی مدعــی شــد :پــس از چندیــن مــاه،
ایــران توضیحــات الزم دربــاره وجــود ذرات
هســتهای در هیــچ کــدام از ســه مکانــی کــه
آژانــس بازدیــد تکمیلــی انجــام داد ،ارائــه
نکــرده اســت.

قالیباف:

قهر با مشارکت  ،پنجره فرصت را به روی مردم می بندد
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
اینکــه مــردم مــا طعــم شــیرین انتخابــات
واقعــی را بــا انقــاب و امــام شــناختند،
گفــت :دلســرد کــردن مــردم از انتخابــات هنر
نیســت ،قهــر بــا مشــارکت پنجــره فرصــت را
بــه روی مــردم مــی بنــدد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر قالیبــاف
در نطــق پیــش از دســتور جلســه علنــی
امــروز مجلــس شــورای اســامی ضمــن
گرامیداشــت یــاد و خاطــره حضــرت امــام (ره)
گفــت :ســالروز قیــام خونیــن  ۱۵خــرداد را بــه
مــردم عزیز ایــران اســامی و آزادگان سراســر
جهــان تســلیت عــرض مــی کنــم ،بــی شــک
ایــن روز نقطــه عطفــی در شــکل گیــری
انقــاب اســامی و پیــروزی آن محســوب
مــی گــردد ،همچنیــن در چهارمیــن ســالگرد
حملــه تروریســتی گروهــک تکفیــری داعــش

بــه خانــه ملــت یــاد و خاطــره شــهدای ایــن
اقــدام وحشــیانه را گرامــی مــی داریــم.
وی افــزود :رهبــر حکیــم انقــاب در ســالروز
رحلــت معمــار انقــاب ،تبییــن بســیار مهــم
و دقیقــی از مردمســاالری دینــی بــه عنــوان
مهمتریــن دســتاورد انقــاب اســامی ارائــه
دادنــد کــه بــه دلیــل اهمیــت آن نبایــد
اجــازه دهیــم ایــن مبحــث ذیــل فضاهــای
سیاســی کشــور بــه حاشــیه بــرود ،پیــروزی
امــام خمینــی(ره)دو محــور اصلــی داشــت،
خدابــاوری و مــردم بــاوری .امــام بزرگــوار
مــا بــا تمــام وجــود بــه وعــده هــای خداونــد
متعــال اعتقــاد راســخ داشــتند و تمــام
زندگیشــان را بــر مبنــای دســتورات و ســنت
هــای الهــی تنظیــم و هدایــت کردنــد.
رییــس مجلــس شــورای اســامی عنــوان
کــرد :اخــاص تمــام عیــار امــام ایشــان را

بــه فــردی خودســاخته و خدابــاور تبدیــل
کــرده بــود کــه در مســیر اجــرای فرامیــن
الهــی هیــچ تــرس و اندوهــی بــه دل راه نمــی
دادنــد ،دومیــن عنصر موفقیــت های امــام(ره)

مــردم بــاوری ایشــان بــود ،امــام (ره) معتقــد
بودنــد کــه تمــام حکومــت ،دســتگاه هایــی در
خدمــت مــردم اســت و آن عواملــی کــه بــه
یــک نظــام سیاســی قــوام میبخشــد ،اراده
و فــداکاری یــک ملــت و محبــت متقابــل
دولــت و ملــت نســبت بــه یکدیگــر اســت.
وی ادامــه داد :بــاور عمیــق امــام (ره) بــه
توانایــی مــردم بــرای تغییــر شــرایط اجتماعــی
و اختیــار آنهــا بــرای تعییــن سرنوشــت خــود،
انقــاب شــکوهمند مــردم ایــران را بنیــان
نهــاد و موجــب تشــکیل نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی گردیــد ،حضرت امــام(ره)
بــه پشــتوانه ملــت دولــت تشــکیل دادنــد و
تــا آخریــن روزهــای حیــات پربرکــت ایشــان
ایــن قــدرت و بســیج عمومــی مــردم بــود کــه
امــکان غلبــه بــر تمــام مشــکالت و توطئــه
هــای دشــمنان را فراهــم مــی ســاخت.

روحانی:

2

در این انتخابات جفاها و ظلم های
بسیار بدی شد
رئیسجمهــور گفــت :در ایــن انتخابــات جفاهــا و ظلــم هــای
بســیار بــدی شــد و نســبت بــه نظــام ،مــردم و کارگــزاران
نظــام ظلــم شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالسالموالمســلمین حســن
روحانــی رئیــس جمهــوری اســامی ایــران در جلســه دیــروز
(چهارشــنبه  ۱۹خــرداد) هیــات دولــت اظهــار کــرد :در ایــن
انتخابــات جفاهــا و ظلــم هــای بســیار بــدی شــد و نســبت بــه
نظــام ،مــردم و کارگــزاران نظــام ظلــم شــد.
وی اضافــه کــرد :چــرا بــه ملــت توهیــن مــی کنیــد؟ بــا شــعور
مــردم بــازی نکنیــد.
رییــس جمهــور خاطرنشــان کــرد :خــدا را شــکر در ایــن
انتخابــات مشــخص شــد خوبــی هایــی هــم وجــود دارد .مثــا
دســتگاه قضایــی و نیروهــای مســلح هیــچ مشــکلی ندارنــد و
همــه مشــکالت بــه خاطــر دولــت اســت.

واعظی :

هدف اصلی در مناظرات زدن
دولت است
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری یــا بیــان اینکــه بــه نظــر
هــدف اصلــی در مناظــرات زدن دولــت اســت ،یادآورشــد
کــه روحانــی یــک دهــم نامزدهــای فعلــی ریاســت جمهــوری
وعــده نــداد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود واعظــی رییــس دفتــر رییــس
جمهــوری در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع
خبرنــگاران گفــت :بــا توجــه بــه مذاکراتــی کــه در ویــن شــده
آنچــه مربــوط بــه بخــش اقتصــادی اســت خیلــی پیشــرفت
کــرده ،امــا االن هنــوز محدودیــت هــای فــروش نفــت و
تحریــم وجــود دارد.
وی همچنیــن در واکنــش بــه ارســال پرونــده رییــس جمهــور
بــه قــوه قضاییــه از ســوی مجلــس شــورای اســامی تاکیــد
کــرد :دولــت هیــچ مصوبــه ای بــرای  ۲۰۳۰و اقدامــی در ایــن
رابطــه نــدارد و بــه نظــر مجلــس یکــی پــس از دیگــری دارد
پرونــده درســت میکنــد.
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری اظهــار کــرد :بــه نظــر هــدف
اصلــی در مناظــرات زدن دولــت اســت .آقــای روحانــی یــک
دهــم اینهــا هــم وعــده نــداد.

حسن بیگی خبر داد

فرمانداری ها می توانند برای
صدور مجوز تجمعات تبلیغاتی
اقدام کنند
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران از اعــام همــکاری
کامــل ســتاد انتخابــات اســتان تهــران بــا ســتادهای تبلیغاتــی
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــکراهلل حســن بیگــی رئیــس ســتاد
انتخابــات اســتان تهــران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا مجــوزی بــرای تجمعــات تبلیغاتــی کاندیداهــا صــادر
مــی شــود یــا خیــر گفــت :ســتادهای تبلیغــات کاندیداهــا بــا
هماهنگــی فرمانــداری هــا مــی تواننــد نســبت بــه درخواســت
مجــوز تجمعــات تبلیغاتــی اقــدام کننــد.
وی در خصــوص اســتفاده از ســالن هــای ورزشــی و ورزشــگاه
هــا بــرای حضــور هــواداران بــا هــدف تبلیغــات انتخاباتــی
تصریــح کــرد :ســتاد انتخابــات اســتان تهــران همــه نــوع
همــکاری بــا ســتادهای انتخاباتــی بــرای در اختیــار گذاشــتن
فضــای الزم بــرای تبلیغــات کاندیداهــا دارد و ســتادها مــی
تواننــد بــرای اســتفاده از  ۳۰درصــد فضــای ورزشــگاه هــا و
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ،درخواســت خــود را اعــام
کننــد.
حســن بیگــی در پایــان از ســتادهای انتخاباتــی کاندیداهــای
ریاســت جمهــوری خواســت ضمــن معرفــی رئیــس ســتاد
انتخاباتــی اســتان تهــران ،شــماره هــای تمــاس ارتباطــی
ســتاد هــا را بــه شــماره فکــس ( ۸۴۶۹۳۹۴۲ســتاد انتخابــات
اســتان تهــران ) ارســال نماینــد.

اد  امه از ستون روبرو

ارتبـاط بـا یکدیگـر کار می کـرده انـد.
به فقـر ،فاصلـه طبقاتی ،بیـکاری ،اعتیـاد ،طالق
و فسـاد اداری اشـاره می شـود اما علـت را بیان
نمی کننـد .از تحلیـل عملکـرد سیسـتمی خبری
نیسـت .بـه نقـش جنـگ  8سـاله ،تحریم هـا ،و
حضـور قدرتمندانـه نظامـی و سیاسـی ایـران در
منطقـه اشـاره ای نشـده ،اینکـه افزایـش سـه
برابـری جمعیت و نیازهای آموزشـی ،بهداشـتی،
خوراکـی و میـزان مصـرف انـرژی تا چـه میزان
بـاال رفتـه و در طـول مدت  42سـال چـه میزان
مسـکن احـداث شـده و تـا چه میـزان اشـتغال
ایجـاد شـده و اشـتغال از میـان رفتـه سـخنی
گفتـه نمی شـود.
تکـه پـاره نقدهایـی بـدون ارائـه آمـار و سـند
عنـوان می شـوند کـه بیشـتر جنبـه شـخصی
دارد و مخاطبـان ،خـود نامزدهـا هسـتند و نـه
دولت هـای گذشـته و حـال.
چرایـی اینگونـه نقدهـای انتخاباتـی و امـا و
اگرهایـی کـه از آن بیـرون می آیـد حاصـل
عـدم تـن دادن بـه نقـد در گذشـته اسـت آنتی
بیوتیک هـا گرچـه برای رفـع بیمـاری مؤثرند اما
همـه را یکدفعـه بـه بیمـار نمی دهند .تشـخیص
علـت بیمـاری از مـداوا مهـم تـر اسـت وگرنـه
نسـخه عوضی به دسـت مـردم داده می شـود و
دوبـاره در بـه همـان پاشـنه می چرخـد.
چشـم ها را بـاز کنیـم .عینک هـای بدبینـی را از
روی چشـم برداریم؛ داشـته ها و نداشـته ها را در
دو کفـه تـرازو بگذاریم سـپس به نقد بنشـینیم.
والسالم

فارس
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کارناوال انتخاباتی ؛ ممنوع
جانشــین اســتاندار فارس در ســتاد مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر اینکه همه
کاندیداهای انتخابات مکلف به مراعات پروتکلهای ...

لزوم تکمیل موزه دفاع مقدس شیراز با همراهی مدیران شهری
مدير كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس گفت :ضروری اســت در راستای
پیشبرد برنامه های حوزه دفاع مقدس و به سرانجام ...

کارناوال انتخاباتی ؛ ممنوع

افزایش موارد مرگ براثر کرونا در فارس

انجام حفاری در معابر فارس تا پایان انتخابات ممنوع است
ایرنـا :مدیـرکل ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان فارس گفـت :به منظور
جلوگیـری از ایجـاد اختالل در شـبکه ارتباطی اسـتان ،انجـام هرگونه حفاری
و قطـع بـرق سـایتهای ارتباطـی بـدون هماهنگـی تـا پایـان انتخابـات ۲۸
خـرداد در اسـتان ممنوع اسـت.
روابـط عمومـی ایـن اداره کل چهارشـنبه بـه نقـل از مهـرداد سـهرابی افـزود:
بایـد دقـت الزم بـه کار گرفتـه شـود تـا در مـدت برگـزاری انتخابـات اختاللـی
ایجـاد نشـود و مجموعـه ارتباطـی اسـتان تمام تـوان خـود را برای پایـدار نگاه
داشـتن ارتباطـات در زمـان برگـزاری انتخابـات بـه کار خواهـد گرفت.
وی ادامـه داد :کوشـش مجموعـه ارتباطـی اسـتان بـرای برنامهریـزی مدون
اپراتورهـای مخابراتـی بـا هـدف جلوگیـری از هرگونـه قطعـی و اختلال در
شـبکه ارتباطـی اسـتان تـا پایـان زمـان برگـزاری انتخابـات اسـت و مجموعه
ارتباطـی اسـتان بـا برنامـه ریـزی منسـجم ،اقدامـات الزم را در خصـوص مسـائل غیرقابل پیش بینـی و حفاظت
از شـبکههای ارتباطـی اسـتان انجـام خواهـد داد.
او گفـت :انتخابـات مهمتریـن نمایـش قـدرت نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی اسـت و حضور پرشـور و تـوام با
بصیـرت در انتخابـات پیـش رو از ضرورتهـای دفـاع از دسـتاوردهای نظـام جمهوری اسلامی اسـت.
سـهرابی ادامـه داد :ملـت شـریف ایـران در همـه عرصههـا از آغـاز انقلاب تاکنـون نشـان دادهانـد که بـا وجود
کمبودهـا همچنـان بـه آرمـان هایشـان پایبند هسـتند و اثبات ایـن ادعا را میتـوان به وضوح در حضور حماسـی
ایشـان در رویدادهـای مختلـف یافت.
انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهـوری همزمـان با انتخابات ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر و
روسـتا جمعـه  ۲۸خـرداد  ۱۴۰۰برگزار میشـود.

دام زنده مازاد عشایر فارس خریداری میشود
ایرنـا :معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس گفـت :دام زنده
مـازاد عشـایر ایـن اسـتان در قالـب طـرح خریـد تضمینی بـه قیمـت میانگین
هرکیلوگـرم  ۴۵هـزار تومـان خریـداری میشـود.
مطلـب پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری فـارس بـه نقـل از ظفـر افشـون در
مراسـم آغـاز اجـرای ایـن طـرح افـزود :خرید دام زنده عشـایر توسـط شـرکت
پشـتیبانی امـور دام و بـا همـکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی ،امـور عشـایر و
دامپزشـکی اسـتان و بـا مباشـرت اتحادیـه شـرکتهای تعاونـی عشـایر انجام
خواهد شـد.
وی ادامـه داد :در ایـن طـرح بـه ازای هـر کیلوگـرم دام زنـده ،سـه کیلوگـرم
جـو بـا ارز ترجیحـی بـه عشـایری کـه دام خـود را بـه دولـت میفروشـند تعلـق
میگیـرد.
او اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه کاهـش شـدید بارندگـی در سـال جـاری و خشکسـالی ایجـاد شـده ،ضـرورت
داشـت کـه دامـداران عشـایری و روسـتایی مـورد حمایـت قـرارگیرنـد تـا دسـترنج آنها که دام سـبک اسـت بر اثر
خشکسـالی تلـف نشـود.
افشـون تصریـح کـرد :امیدواریـم با اقدام بـه موقع ادارات و سـازمانهای دولتـی ،اتحادیه و شـرکتهای تعاونی
عشـایری اسـتان و دامـداران ،عملیـات خرید با هدف جلوگیری از ضرر و زیان عشـایر تسـریع شـود.

افزایش زادآوری گوزن زرد در سایت تکثیر ارسنجان
مهز:رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ارسـنجان گفـت ۷ :راس گـوزن زرد ایرانـی در سـایت احیـا ،تکثیر و
پـرورش گـوزن زرد ایرانـی در شهرسـتان ارسـنجان از ابتـدای سـال جـاری تاکنون متولد شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،حسـن ابراهیمـی گفـت :بر اسـاس آخریـن نتایج گشـت و کنتـرل مأمـوران اجرایی
یگان حفاظت محیط زیسـت این شهرسـتان از ابتدای سـال جاری تاکنون  ۷رأس گوسـاله گوزن زرد در سـایت
احیـا ،تکثیـر و پـرورش گوزن زرد ایرانی ارسـنجان متولد شـده اسـت.
وی افزود :در حال حاضر تعداد  ۵۵رأس از این گونه ارزشمند در این سایت حفاظت و نگهداری میشود.
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان ارسـنجان تصریح کرد :این سـایت به دلیل نداشـتن تعارضات از
جملـه گونـه پلنـگ ،فراهـم شـدن امنیت ،تغذیـه و توزیع علوفه در فصول خشـک سـال ،پایش و گشـت و کنترل
ً
و مدیریت بهینه و مطلوب رشـد نسـبتا مطلوب و خوبی داشـته اسـت.
ابراهیمـی تصریـح کـرد :کـم بـودن محدوده عرصـه طبیعی برای ادامـه زیسـت و زاد آوری این گونه بـا ارزش در
آینـده معضالتـی بـرای آن خواهد بود.
ً
سـایت گـوزن از سـال  ۹۰بـا تعـداد  ۷رأس گـوزن زرد فعالیـت خـود را عملا شـروع کـرد کـه هـم اکنـون یکی از
سـایتهای موفـق در کشـور در زاداوری ایـن گونـه منحصـر بـه فـرد اسـت.

افزایش موارد مرگ براثر کرونا در فارس
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حالی از ثبت  ۱۴مورد مرگ ناشی
از ابتال به کرونا طی  ۲۴ساعت گذشته ...

جانشین استاندار فارس در ستاد مدیریت بیماری کرونا تأکید کرد

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد

ایسـنا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در حالـی از ثبت ۱۴
مـورد مـرگ ناشـی از ابتال به کرونا طی  ۲۴سـاعت در فارس خبـر داد که طی
هفتـه گذشـته عـدد فوتیهـا در این اسـتان تک رقمی شـده بود.
دکتـر عبدالرسـول همتـی چهارشـنبه  ۱۹خـرداد در جلسـه تشـریح وضعیـت
آمـاری شـیوع کرونـا در فـارس ،اعلام کـرد کـه طـی  ۲۴سـاعت گذشـته
متاسـفانه  ۱۴نفـر از بیمـاران مبتلا بـه کروناویـروس در اسـتان فـارس جـان
خـود را از دسـت دادنـد و تعـداد کل فوت شـدگان این بیماری از ابتـدا تاکنون
بـه  ۴۶۵۶نفـر رسـیده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،طـی  ۴۸سـاعت و برابـر آمارهـای اعالمی مسـئوالن
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،تعداد فوت شـدگان بیمـاری کرونـا ،که هفته
گذشـته تـک رقمی شـده بـود ،افزایـش یافتـه و بـار دیگر  ۲رقمی شـده اسـت.
همتـی در ادامـه بـا یـادآوری اینکـه  ۲۱۴۴مـورد فـوت ناشـی از ابتلا بـه کرونـا مربوط به شهرسـتان شـیراز بوده
اسـت ،در خصوص آمار فوت شـدگان سـایر شهرسـتانهای اسـتان فارس ،جز الرسـتان ،جهرم و فسـا ،گفت:
در آمارهـای ثبـت شـده  ۳۱۶مـورد مربوط به مرودشـت؛  ۲۶۰مـورد کازرون؛  ۱۲۱مـورد داراب؛  ۱۱۵مورد آباده؛
 ۱۰۲مـورد ممسـنی؛  ۷۳مـورد اقلیـد؛  ۶۹مـورد اسـتهبان؛  ۶۲مورد المرد؛  ۶۱مـورد نی ریز؛  ۶۰مـورد فیروزآباد؛
 ۵۸مـورد کـوار؛  ۵۰مـورد سـپیدان؛  ۴۰مـورد قیروکارزیـن؛  ۳۸مـورد خرامـه؛ کـوه چنـار ،خـرم بیـد و زرقـان
هـر کـدام  ۳۷مـورد؛  ۳۵مـورد رسـتم؛  ۳۱مـورد ارسـنجان؛  ۳۰مـورد بوانـات؛ زرین دشـت و سروسـتان هر کدام
 ۲۹مـورد؛  ۲۷مـورد بیضـا؛  ۲۴مـورد پاسـارگاد؛  ۲۳مـورد مهـر؛  ۱۰مـورد فراشـبند؛  ۸مـورد بختـگان و  ۲مـورد
مربـوط بـه سـرچهان بوده اسـت.
او گفت :از ابتدای شـیوع این بیماری تا دیروز  ۹۲۳ ،هزار و  ۹۸۰تسـت تشـخیصی مولکولی در آزمایشـگاههای
اسـتان تهیه و با بررسـی آنها  ۲۶۵هزار و  ۷۳۸بیمار مثبت قطعی شناسـایی شـده اسـت.
همتـی گفـت :از ابتـدای طـرح شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی تاکنون ۱۰۶ ،هـزار و  ۷۸۹مورد تسـت سـریع انجام
و منجـر بـه شناسـایی  ۱۶هـزار و  ۲۳۱بیمار مثبت شـده اسـت.
معاون بهداشـت علوم پزشـکی شـیراز ،تعداد کل بیماران شناسـایی شـده در فارس را تا دیروز  ۲۸۱هزار و ۹۶۹
نفـر اعلام و اضافـه کـرد :هـم اینـک  ۱۰۷۴بیمار در بیمارسـتانها بسـتری هسـتند کـه در این بیـن  ۱۴۶نفر از
آنـان ،بـه دلیـل وخامت شـرایط جسـمی ،در بخشهای آی سـی یـو ،تحت مراقبـت ویژه قـرار دارند.
همتـی بـا اشـاره بـه رونـد افزایشـی مراجعـه بـه مراکـز  ۱۶سـاعته و مـوارد بسـتری در بیمارسـتان های اسـتان
بـر اثـر ابتلا بـه کروناویـروس ،خاطرنشـان کرد :الزم اسـت بـرای پیشـگیری از ابتال بـه کروناویروس ،بـه رعایت
پروتکل هـای بهداشـتی توجه بیشـتری شـود.
او همچنیـن امـروز و در سـیصد و سـی و هشـتمین نشسـت سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیمـاری کوویـد ۱۹علوم
پزشـکی شـیراز ،بـا اشـاره به خطر انتقال سـریع این بیمـاری ،گفت :تمام سـتادهای انتخاباتی موظـف به رعایت
دسـتورالعملهای بهداشـتی در برابر کروناویروس هسـتند.
همتـی افـزود :هرگونـه شـلوغی و تجمـع بـدون رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی ابالغـی از سـتاد ملـی
مدیریـت بیمـاری کوویـد ۱۹در سـتادهای انتخاباتـی مـورد تذکـر جـدی قـرار میگیـرد و بـا هرگونـه مغایـرت بـا
دسـتوالعملهای بهداشـتی ،برخـورد قانونـی انجـام خواهـد شـد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا توجـه بـه مشـاهده ویـروس جهـش یافتـه،
در شهرسـتانهای همجـوار بـا اسـتانهای جنوبـی اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی ،مسـئوالن
شهرسـتانهای اسـتان بـه ویـژه شهرسـتانهای جنوبـی بایـد بیـش از پیش بـر عایـت پروتکلهای بهداشـتی به
ویـژه در سـتادهای انتخاباتـی نظـارت داشـته باشـند.
همتـی همچنیـن بـر نظـارت بیـش از پیـش مسـئوالن شهرسـتانها بـر رعایـت کامـل پروتکلهای بهداشـتی از
سـوی مـردم ،بـه ویـژه در مراکـز خریـد و اماکـن عمومی تاکیـد کرد.
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ایسنا:جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا بـا تاکیـد بـر
اینکـه همـه کاندیداهـای انتخابـات مکلف به مراعـات پروتکلهای بهداشـتی
هسـتند ،اعلام کـرد کـه دسـتورالعمل بهداشـتی انتخاباتـی ۲۸خردادمـاه در
اسـتان الزم االجرا اسـت.
عبدالرضـا قاسـمپور بـا اشـاره به اهمیـت برگزاری هرچـه باشـکوهتر انتخابات،
انعـکاس بهتـر برنامـه نامزدهـا و مشـارکت حداکثـری در سـایه حفظ سلامت
اجتماعـی ،عنـوان کـرد :رعایـت کامـل دسـتورالعملهای بهداشـتی مبـارزه با
ویـروس کرونـا بـا توجـه بـه طـرح مدیریت هوشـمند برای همـه افـراد مرتبط با
انتخابـات الزامی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اسـتانداری فـارس قاسـمپور در خصوص شـرایط
برگـزاری تجمعهـای انتخاباتـی ،گفـت :برگـزاری تجمعهـای انتخاباتـی
در مکانهـای بـاز بـا رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی بالمانـع؛ امـا برگـزاری
هرگونـه تجمـع ،مراسـم تبلیغاتـی ،گفتوگو و مناظـره در مکانهای سربسـته
از قبیـل مسـاجد ،سـالنهای اجتماعـی ،پذیرایـی و ورزشـی ممنـوع اسـت.
معـاون اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه برگـزاری مناظـره بیـن نامزدهـای
انتخابـات در برنامههـای پیشبینیشـده صـدا و سـیما مجـاز اسـت،
خاطرنشـان کـرد :گردهمایـی انتخاباتـی و سـخنرانی نامزدهـا در فضـای بـاز
مثـل اسـتادیوم ،فضاهـای بـاز مـدارس و مراکـز آمـوزش عالـی و سـایر مراکـز
مربـوط بـه سـازمانها بـا شـیوه نامـه وزارت بهداشـت فاقـد اشـکال اسـت.
قاسـمپور بـا تاکیـد بـر اینکـه رعایت فاصله مناسـب بر اسـاس هشـت مترمربع
در فضـای بـاز بـرای هـر نفـر ضـروری اسـت ،اضافـه کـرد :سـقف تعـداد
شـرکتکنندگان در مراسـمهای انتخاباتـی معـادل ۳۰درصـد فضـای در نظـر

گرفتـه شـده و اسـتفاده از ماسـک بایـد در مـورد همـه افـراد رعایـت شـود.
او بیـان کـرد :برنامـه ریـزی توسـط عوامل برگـزاری سـتادهای انتخاباتـی باید
بـه گونـهای باشـد کـه قبـل و بعـد از برگـزاری مراسـم در ورودی و خروجـی

مـکان مـورد نظـر تجمعی ایجاد نشـود؛ افـزون بر ایـن ،زمان برگزاری مراسـم
حداکثـر دو سـاعت ،بـا رعایـت تمام دسـتورالعملها بهداشـتی مقابلـه بیماری
کرونـا در نظـر گرفته شـده اسـت.
جانشـین اسـتاندار فارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت بیماری کرونا خاطرنشـان
کـرد :اداره کل ورزش و جوانـان و سـایر ادارات و نهادهـا بـه عنـوان متولـی
مجموعههایـی کـه فضـای رو بـاز در اختیـار دارنـد ،موظـف هسـتند امکانـات
خـود را بـه صـورت مسـاوی بـرای برنامههـای نامزدهـای انتخابـات بـا
هماهنگـی اسـتانداری و فرمانـداری در اختیـار قـرار دهنـد.
بـه گفتـه قاسـمپور در صـورت ضـرورت برگـزاری جلسـات داخلـی سـتادهای
انتخاباتـی در مکان هـای بسـته نیـز بایـد بـا رعایـت طـرح مدیدیـت هوشـمند
و ظرفیـت حداکثـر  ۱۵نفـر بـرای شـهرهای قرمـز ۲۰ ،نفـر بـرای شـهرهای
نارنجـی و  ۳۰نفـر بـرای شـهرهای زرد انجـام شـود.
او برگـزاری مراسـم اسـتقبال از کاندیداهـا و راهانـدازی کارنـاوال تبلیغاتـی را
مطلقـا ممنـوع اعلام کـرد و ادامـه داد :تاکیـد میشـود نامزدهـای انتخابـات
از ظرفیـت صـدا و سـیما و فضـای مجـازی بـرای انعـکاس دیدگاههـای خـود
اسـتفاده کنند.
معـاون اسـتاندار فـارس با اشـاره به اینکه در اسـتان شـعب اخـذ رای در اماکن
شـلوغ افزایـش یافتـه اسـت ،عنـوان کـرد :افـزون بـر اینکـه رعایـت فاصلـه
اجتماعـی در شـعب الزامی اسـت ،شـعب اخذ رای سـیار نیز با هـدف جلوگیری
از ازدحـام و دسترسـی بیمـاران در قرنطینـه پیـش بینی شـده اسـت و اخذ رای
از واجدیـن شـرایط در فضـای بـاز از سـاعت  ۷صبـح آغـاز و در صـورت لزوم تا
 ۲بامـداد ادامـه خواهد داشـت.

لزوم تکمیل موزه دفاع مقدس شیراز با همراهی مدیران شهری
صفد  ر د  وام

مديـر كل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـاى دفـاع مقـدس
گفـت :ضـروری اسـت در راسـتای پیشـبرد برنامه هـای
حـوزه دفـاع مقـدس و بـه سـرانجام رسـیدن مرکـز
فرهنگـی مـوزه دفـاع مقـدس اسـتان شـهرداری و
شـورای اسالمی شـهر شـیراز در تامیـن هزینه هـا بـا اداره
کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع اسـتان فـارس
همـکاری كننـد.
سـرهنگ پاسـدار «سـعید کوشـکی جهرمی» در نشسـت
مشـترک بـا شـهردار شـیراز بـا بیان اینکـه مرکـز فرهنگی
مـوزه دفـاع مقـدس متعلـق بـه همـه احـاد مـردم شـهر
شـیراز و اسـتان فارس می باشد اظهارداشـت :شهرداری
و شـورای اسالمی شـهر شـیراز در جهـت تامیـن
هزینه هـای راه انـدازی مرکـز فرهنگـی و مـوزه دفـاع
مقـدس اسـتان و پشـتیبانی از برنامه هـای فرهنگـی،
هنـری و ادبـی دفـاع مقـدس همـکاری الزم را انجـام

دهـد.
کوشـکی افـزود :تفاهـم نامـه ای با شـهرداری و شـورای
اسالمی شـهر شـیراز منعقـد شـده تـا در سـال جـاری
شـهرداری شـیراز از برنامه هـای ایـن اداره کل در جهـت
گسـترش فرهنگ ایثار و شـهادت در سـطح شـهر شـیراز
حمایـت و پشـتیبانی مالـی نمایـد کـه ایـن تفاهـم نامـه از
سـوی شـورای شـهر شـیراز بـه شـهرداری ابلاغ شـده
است.
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزشهـای دفـاع مقـدس
فـارس بـا اشـاره بـه همکاری هـای صـورت گرفتـه در
سـال گذشـته توسـط شورای اسلامی و شـهرداری شیراز
پرداخـت و گفـت :انتظـار مـی رود شـهردار شـیراز نسـبت
بـه سـرانجام رسـیدن مرکـز فرهنگـی مـوزه دفـاع مقدس
و همچنیـن اجـرای تفاهـم نامـه اهتمـام بورزنـد و در این
راسـتا زیـر مجموعـه شـهرداری همـکاری الزم را بـا ایـن
اداره کل انجـام دهنـد.

وی گزارشـی از اقدامـات صـورت گرفتـه در حوزه هـای
مختلـف دفـاع مقـدس در سـطح شـهر شـیراز و اسـتان
فـارس پرداخـت و بیـان داشـت :در جهـت اتمـام مرکـز
فرهنگـی پیـش بینـی هزینه هـا انجـام شـده اسـت کـه
بایـد تمامی دسـتگاه ها همـکاری الزم جهت به سـرانجام
رسـیدن موزه دفاع مقدس اسـتان در قسـمت مـوزه آرایی
و گالـری داشـته باشـند تـا بعـد از سـالها انتظـار مـردم
اسـتان بـه ویـزه ایثارگـران و خانواده هـای شـهدا شـاهد
راه اندازی این مرکز باشند.
در ادامه این جلسـه حیدر اسـکندر پور شـهردار شـیراز نیز
بـا بیـان اینکـه تاریخ شـفاهی دفـاع مقدس جـدی گرفته
شـود اظهارداشـت :دفـاع مقـدس یـک میـراث معنـوی
می باشـد کـه بایـد این میراث کـه در دل رزمنـدگان نهفته
اسـت اسـتخراج و مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد.
اسـکندر پـور بیـان داشـت :شـهرداری در خصـوص ثبت
و ضبـط خاطـرات رزمنـدگان ،تدویـن دانشـنامه دفـاع

مقـدس اسـتان ،چـاپ کتاب هـای حـوزه دفـاع مقـدس
اسـتان و همچنیـن برنامه های فرهنگی و هنـری با اداره
کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفاع مقـدس همکاری
خواهد داشـت.
شـهردار شـیراز گفـت :مـا بایـد فرصت هـای بـه وجـود
امـده و دسـتاوردهای ارزشـمند کـه از دوران دفاع مقدس
بـه دسـت آمـده را به خوبی حفـظ کنیم و این نیز مسـتلزم
ثبت و ضبط تاریخ شـفاهی فرماندهان ارشـد و کسـانیکه
در میـدان جنـگ بودن اسـت.
در ایـن نشسـت قائـم مقـام شـهردار شـیراز و تعـدادی از
مدیریت هـای اداره کل حفـظ آثار و نشـر ارزش های دفاع
مقـدس بـه بیـان گزارشـی از اقدامـات و پیگیری هـای
مشـترک انجـام شـده پرداختنـد و در پایـان تصمیـم
گیـری الزم در جهـت همـکاری فـی مابیـن شـهرداری و
اداره حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس گرفتـه
شد.

نماینده شیراز در مجلس:

دولتدر معیشت و اقتصاد با مردم صادقانه رفتار نکرد
تسـنیم:نماینده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای
اسلامی گفت :دولـت فعلی بـا مردم در بحث معیشـت،
اقتصـاد و اشـتغال صادقانـه صحبـت نکـرد و در ایـن
حوزههـا عملکـرد خوبـی نداشـت.
علیرضـا پاکفطـرت در شـیراز ،بـا تاکیـد بـر حضـور
حداکثـری مـردم در انتخابـات  28خـرداد اظهـار
داشـت :متاسـفانه گروههـای سیاسـی برخلاف
انتخابـات قبلـی در ایـن دوره از انتخابـات کـم
رنگتـر ورود کردهانـد و نمیدانـم دلیـل ایـن
بی انگیزه گی چیست.
وی در پاسـخ بـه ارزیابـی رقابتهـای انتخاباتـی بـا توجه
بـه فعالیـت گروههـا و احـزاب سیاسـی ،عنوان کـرد :به
اعتقـاد بنـده رقابتهـا تاکنـون ضعیف بوده اسـت ،مگر
اینکـه در روزهـای پایانـی شـاهد جلوهگـری بیشـتری از
رقابتهـای انتخاباتی باشـیم.
نماینـده مردم شـیراز در مجلس شـورای اسلامی ،نبود
برنامـه مـدون بـرای آینـده کشـور ،مسـائل اقتصـادی،
رونـق اقتصـادی ،اشـتغال و تولیـد را از چالشهـای
چشم شیشه ای

پیـش روی انتخابـات  1400دانسـت و گفت :در مناظره
نخسـت ایـن دوره از انتخابـات هیـچ یـک از کاندیداهـا
برنامـه عملیاتـی بـرای تحقـق بخشـیدن بـه منویـات
رهبـری مبنـی بـر تولیـد ،اشـتغال و پشـتیبانی از تولیـد
ارائـه نکردنـد.

پاکفطـرت اظهـار کـرد :تصـور میکنـم فرصـت کـم
اعمـال شـده برای پاسـخ بـه سـواالت موجب عـدم ارائه
ایـن مؤلفههـا شـد.
وی همچنیـن بـه عوامـل موثـر بـر نحـوه برگـزاری
انتخابـات هماننـد مذاکـره ،مسـائل معیشـتی ،کرونـا و

رها کردن دوچرخه بی دود روی سقف تونل مترو

غیـره اشـاره و بیان کـرد :متاسـفانه دولت فعلـی با مردم
در بحـث معیشـت ،اقتصـاد و اشـتغال صادقانه صحبت
نکـرد و در ایـن حوزههـا عملکـرد خوبـی نداشـت و مردم
هـم دلگیر هسـتند.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی که
معتقـد اسـت بـازار سـرمایه هـم بـه سـهم خـود آخریـن
ضربـهای بـود کـه بـه اعتمـاد مـردم لطمـه وارد شـد،
گفـت :یکـی از دالیـل اینکـه تنـور انتخابـات هنـوز گـرم
نشـده ایـن مسـائل اسـت و دولـت بایـد پاسـخ دهـد کـه
چـرا مـردم را دعـوت بـه بـازار سـرمایه کـرد و سـرمایه
انـدک را جمـع کـرد و آنهـا را بـه نفع خـود بایکـوت کرد؟
بـه تصـور بنـده ایـن خـود یـک نـوع اختلاس و دزدی
دولتـی اسـت.
پاکفطـرت بـا تصریـح بـر ایـن موضـوع کـه دو قطبـی
شـدن انتخابـات در ایـن دوره معنـا پیـدا نخواهـد نکـرد
و حتـی یـک قطبـی آن هـم کامـل نیسـت ،گفـت:
نیروهـای انقلاب هـم بـه دلیـل فشـارهای معیشـتی و
اقتصـادی ایجـاد شـده ،سـر درگـم هسـتند.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس

پنجشنبه  20خرداد  29 1400شوال 1442

Jun 10, 2021

سال بیست و ششم شماره 7213

نیازمند همراهی خیران برای اشتغالزایی زندانیان هستیم
دادســتان عمومی و انقالب فارس با بیان اینکه هدف ما ایجاد اشــتغال پایدار برای
مددجویان زندان و خانوادههای آنان و ...

سند آمایش فارس نیازمند رویکرد بلند مدت است
استاندار فارس گفت:سبک تولید و صادرات قدیمی و سبک واردات ما جدید است بنابر
این به رویکردی بلند مدت نیاز داریم که این مهم با ...

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اعالم کرد:

افزایش  ۶۳درصدی سپردههای بانکی مردم در فارس
ایسـنا :مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی فـارس از افزایـش  ۶۳درصـدی
سـپردههای مـردم اسـتان نـزد  ۱۶بانک عضو شـورای هماهنگـی بانکهای
فـارس خبـر داد.
بابـک دائـی از افزایـش  ۶۳درصـدی سـپردههای بانکـی مـردم در نـزد ۱۶
بانـک عضـو شـورای هماهنگـی بانکهـای اسـتان خبـر داد و گفـت :مانـده
سـپردههای بانکـی مـردم در بانکهـای مذکـور کـه در پایـان فروردیـن سـال
 ۹۹حـدود  ۷۵هـزار میلیـارد تومان بـود در پایان فروردیـن  ۱۴۰۰به ۱۲۳هزار
میلیـارد تومان رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل امـور اقتصـادی و دارایی
فـارس ،او بـا اشـاره بـه رشـد  ۶۳درصـدی مانـده سـپردههای بانکی مـردم در
فروردیـن  ۱۴۰۰نسـبت بـه فروردیـن  ،۱۳۹۹افـزود :ایـن در حالـی اسـت کـه
مانـده تسـهیالت پرداختی بـه متقاضیان در فـارس از  ۵۱هـزار میلیارد تومان
در آخـر فروردیـن  ۱۳۹۹بـه  ۷۲هـزار میلیـارد تومـان در پایـان فروردین ۱۴۰۰
رسید.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی فارس گفت :بر این اسـاس نسـبت مصارف
بـه منابـع بانکـی کـه در فروردیـن مـاه سـال  ۹۹نـرخ  ۸۴درصدی داشـت ،در

پایـان فروردیـن  ۱۴۰۰بـه  ۷۳درصـد رسـید که این امـر حاکی از آن اسـت که
نـه تنهـا نسـبت مصـارف به منابـع هم تراز با رشـد سـپردههای بانکـی افزایش
نیافتـه بلکـه شـاهد کاهش ایـن نرخ نیز هسـتیم.
دایـی بـا اشـاره بـه آمـار بـه آمـار عملکـرد بانکهـا در سـال  ۱۳۹۹گفـت :در
سـال  ۱۳۹۹نیـز شـاهد کاهش نسـبت مصـارف به منابـع بانکی در مقایسـه با
سـال  ۹۸بودیـم بـه گونـهای که نسـبت مصارف بـه منابع اسـتان از  ۸۵درصد
در اسـفند سـال  ۹۸به  ۷۳درصد در پایان اسـفند سـال گذشـته رسـید.
او اظهـار کـرد :البتـه در فـارس خوشـبختانه شـاهد کاهـش نـرخ معوقـات
بانکـی نسـبت بـه تسـهیالت اعطایـی هسـتیم بـه گونـهای کـه نـرخ ۵.۸
درصـدی نسـبت معوقـات بـه تسـهیالت در سـال  ۹۸بـه نـرخ  ۵.۱درصـدی
در سـال  ۹۹رسـید.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی فارس اظهـار کرد :به عبـارت دیگر اگر چه
معوقـات بانکـی از  ۳هـزار میلیـارد تومان در پایان سـال  ۹۸بـه  ۳هزار و ۷۰۰
میلیـارد تومـان بـا رشـد  ۲۵درصـدی در پایـان سـال  ۹۹رسـیده اسـت ،امـا به
دلیـل افزایـش تسـهیالت بانکی شـاهد کاهش نسـبت معوقات به تسـهیالت
پرداختی هسـتیم.

استاندار فارس:

سند آمایش فارس نیازمند رویکرد بلند مدت است
دسـتاندرکاران تدویـن و اجـرای طرح آمایش سـرزمین
فراهـم میکنـد و ایـن امر مسـتلزم توجه به توسـعه همه
جانبه اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس شناسـایی
توانمندیهـای داخلـی و بومـی را از دیگـر ضرورتهـای
کاری در تهیـه طـرح آمایـش سـرزمین عنـوان کـرد و
خاطـر نشـان کـرد :توانمندیهـای مختلفـی در نیـروی
انسـانی وجـود دارد کـه ایـن ظرفیـت عظیـم توانایـی
تحقـق اهـداف سـند را دارد.
وی افـزود :آینـده توسـعه کشـور حسـاب ویـژه ای روی
نیـروی انسـانی متفکـر و خلاق بـاز کـرده و ایـن مسـیر
همـگام بـا تحـوالت جهانـی ادامـه مییابـد.
اسـتاندار فـارس در ادامـه عـدم تکیـه به منابـع طبیعی و
کانـی را از جملـه مباحـث مهـم در این سـند عنـوان کرد

مهر:اسـتاندار فـارس گفت:سـبک تولیـد و صـادرات
قدیمـی و سـبک واردات مـا جدیـد اسـت بنابـر ایـن بـه
رویکـردی بلنـد مـدت نیـاز داریـم که ایـن مهم بـا تدوین
سـند آمایـش ممکـن می شـود.
عنایـت اللـه رحیمی بعـد از ظهـر چهارشـنبه در جلسـه
شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه بـا اشـاره به تدوین سـند
آمایـش سـرزمین گفـت :اهـداف متعالـی و روشـنگرانه
ایـن سـند چشـم انـداز مشـخصی از وضعیـت فعلـی و
آینـده پیـش بینـی شـده ،ارائـه میدهـد و مسـیرهای
دسـت یابـی بـه اهـداف نیز بـا بهـره گیـری از روشهای
نویـن ترسـیم شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم بهـره گیـری از فناوریهـای نوین
در شناسـایی و رفـع نیـاز مندی هـای توسـعه افـزود:
اسـتفاده از فناوریهـای نویـن فرصت ارزشـمندی برای

و گفـت :حرکتهـای توسـعهای باید با شـدت و سـرعت
بیشـتری انجـام شـود و ایـن رونـد همـگان بـا توسـعه
جهانی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـبک تولیـد و صـادرات قدیمـی و
سـبک واردات مـا جدیـد اسـت اظهـار داشـت :بـه
رویکـردی بلنـد مـدت نیـاز داریـم تـا از دانـش آمایـش
بـرای تأمیـن نیازهـای واردات و صـادرات بهـره گیـری
کنـدو ایـن سیاسـتی کالن بایـد مـورد توجـه همـگان
باشـد.
وی با اشـاره به ظرفیت جمعیتی اسـتان فارس در توسعه
گفـت :اسـتان فـارس بـا دارا بـودن هفـت و نیـم درصـد
از جمعیـت کشـور ،توانمنـدی بـاالی در نیـروی
انسـانی دارد کـه بایـد مـورد توجـه سیاسـت گـذاران امـر
باشد.

دادستان عمومی و انقالب فارس:

نیازمند همراهی خیران برای اشتغالزایی زندانیان هستیم
ایسـنا :دادسـتان عمومـی و انقالب فارس بـا بیان اینکه
هـدف مـا ایجاد اشـتغال پایـدار بـرای مددجویـان زندان
و خانوادههـای آنـان و ایجـاد درآمـد و منابـع پایـدار برای
آنـان اسـت ،بـر ضـرورت همراهی خیـران در ایـن زمینه
تأکیـد کرد.
سـیدمصطفی بحرینـی در بازدیـد از پـروژه مجتمـع
فرهنگـی ـ آموزشـی انجمـن حمایـت از زندانیان شـیراز،
گفـت :هـدف نهایـی مـا در انجمـن حمایـت زندانیـان،
ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای مددجویـان زنـدان و
خانوادههـای آنـان و ایجـاد درآمـد و منابـع پایـدار بـرای
آنان اسـت تـا از آسـیبهای احتمالی در بیـن خانوادهها
جلوگیـری شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل
زندانهـای فـارس ،او بـر ضـرورت همراهـی خیـران در
ایـن زمینـه بـه خصـوص ایجـاد اشـتغال بـرای زندانیان
تأکیـد کـرد و افـزود :بـرای تحقـق ایـن مهـم پشـتیبانی
نهادهـای مؤثـر و خدمترسـان و خیریـن نیـاز اسـت.
رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن حمایـت زندانیـان شـیراز

گفـت :یکـی از تکالیـف مهمی کـه بر عهده دادگسـتری
و قانـون گذاشـته شـده اسـت بازپـروری و اصلاح
مددجویـان زندانهاسـت و در صورتـی کـه زندانـی
اصلاح و بـه جامعـه بازگردد شـاهد کاهش آسـیبهای

اجتماعـی خواهیـم بـود.
بحرینـی بـا تصریـح اینکه اگر بـه زندانیان پـس از آزادی
توجهـی نشـود تغییراتـی در وضعیـت اجتماعـی آنـان
ایجـاد نخواهـد شـد و آن فـرد دوبـاره بـه سـمت جـرم
سـوق داده میشـود ،گفـت :یکـی از مـواردی کـه در
اصلاح زندانـی مؤثـر اسـت بحـث اشـتغال و حمایـت از
خانوادههـای آنـان اسـت.
او یـادآور شـد :در بازدیـد و سرکشـی از خانوادههـای
زندانیـان مشـاهده میکنیـم کـه در چـه وضعیـت
نابسـامانی قـرار دارنـد و بـرای حمایـت از ایـن خانوادهها
بایـد مـکان مناسـبی برای اجـرای برنامههای آموزشـی،
فرهنگـی ،اشـتغالزایی آنـان درنظـر گرفتـه شـود.
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز فـارس گفـت :پروژه
مجتمـع فرهنگـی ،آموزشـی و اداری انجمـن حمایـت
زندانیـان شـیراز کـه هـم اکنـون درحـال احـداث اسـت
بـه منظـور انجـام امـور مختلـف از جملـه فعالیتهـای
مشـاورهای ،روانشناسـی ،حقوقـی ،مذاکـره اصالحی،
فعالیتهـای آموزشـی ،فرهنگـی و  ...در نظـر گرفتـه

شـده اسـت تـا در راسـتای حمایـت از زندانیـان خدمـات
مطلوبـی بـه جامعـه هـدف ارائـه شـود و برخـی از
برنامههـای اقدامـات تأمینـی مدیریـت و سـاماندهی
شـود.
محمدهـادی ایمانیـه ،رئیـس هیئـت مدیـره شـبکه
مجمـع خیریـن اسـتان فـارس نیز در ایـن بازدیـد گفت:
حتـی اگـر زندانـی قاتـل و مجـرم باشـد خانـواده وی
گناهـی مرتکـب نشـده اسـت و بـه آنـان بایـد بیـش از
سـایر اقشـار جامعـه توجـه شـود ،چـرا کـه خانوادههـای
زندانیـان مظلـوم واقـع شـدهاند.
او اضافـه کـرد :بـا راهانـدازی ایـن مرکـز آمادگـی الزم را
داریـم بـا همـکاری انجمن روانشناسـان ،مشـاورههای
روانشناسـی و روان درمانـی و همچنیـن بـا کمـک
حقوقدانـان ،مشـاوره حقوقـی بـه ایـن خانوادههـا ارائـه
کنیم .
ایمانیـه همچنیـن یادآورشـد :در زمینـه ایجـاد اشـتغال،
خدمـات مـددکاری و درمانـی نیـز میتوانیـم بـا انجمـن
حمایـت زندانیـان همـکاری داشـته باشـیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

از متقاضیان تاسیس گلخانه استقبال میکنیم
ایرنـا :رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تاسـیس
گلخانـه و ترویـج کشـت در ایـن قالـب را بـا توجـه بـه
مشـکالت آب ،یکـی از راهکارهـا دانسـت و اعلام کـرد
کـه این سـازمان از متقاضیان تاسـیس گلخانه اسـتقبال
میکنـد.
روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
بـه نقـل از احمـد طمراسـی افزود:بـه منظـور اقتصـادی
کـردن کشـاورزی در محدودیت هـای شـرایط آب و

هوایـی و بـه ویژه آب در اسـتان فارس ،ناگزیـر به حرکت
بـه سـمت شـرایط متراکم تولیـد و افزایش تولیـد در واحد
سطح هسـتیم.
وی در حاشـیه جلسـه سـتاد ویـژه توسـعه گلخانه هـای
اسـتان فـارس اضافـه کـرد :گلخانه هـا در این اسـتان از
نظـر شـرایط اقلیمی مناسـب ،نزدیکـی به بـازار مصرف و
تخصـص و تجربـه خوبی که کشـاورزان مـا در این زمینه
دارنـد ،دارای مزیتهـای باالیـی هسـتند.

طمراسـی گفـت :پروژه هـای گلخانـه ای بـه صـورت
بافت هایـی کـه مدیریـت شـرایط اقلیمـی در آن قابـل
کنتـرل باشـد یکـی از مزیت هـا و فرصت هـای جدیـدی
اسـت کـه در دسـتور کار وزارت جهـاد کشـاورزی و
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان قـرار دارد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال جـاری توسـعه کشـت در
محیط هـای کنتـرل شـده در سـطح  ۳۷۰هکتـار در
دسـتور کار قـرار دارد ،افـزود :البتـه بـدون محدودیت از

سـرمایه گـذاری در ایـن زمینـه اسـتقبال می شـود.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس با اشـاره
بـه اینکـه در نشسـت سـتاد ویـژه توسـعه گلخانه هـای
اسـتان فارس ،به منظور تسـهیل سـرمایه گذاری در این
زمینـه تصمیمـات خوبـی گرفته شـد ،ابراز کرد :اسـتفاده
از ظرفیت هـای آب شـیرین کـن در مجموعه هـا،
شـرایطی که حوزههای عوارض سـاخت و سـاز گلخانه را
در بـر می گیـرد و موضوعـات مربـوط بررسـی شـد.

جلوگیری از اختالل در شبکه ارتباطی فارس زمان برگزاری انتخابات

انتخابـات مهمتریـن نمایـش قـدرت نظـام مقـدس
جمهـوری اسالمی اسـت و حضـور پرشـور و تـوام
بابصیـرت در انتخابـات پیـش رو از ضرورتهـای دفـاع از
دسـتاوردهای نظـام جمهـوری اسالمی اسـت.

سـهرابی افـزود :ملـت شـریف ایـران در همـه عرصههـا
از آغـاز انقلاب تاکنـون نشـان دادهانـد کـه علیرغـم
کمبودهـا کمافـی السـابق بـه آرمانهایشـان پایبنـد
هسـتند و اثبـات ایـن ادعـا را میتـوان بـه وضـوح در

افزایش  ۶۳درصدی سپردههای بانکی مردم در فارس
مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از افزایش  ۶۳درصدی ســپردههای مردم
استان نزد  ۱۶بانک عضو شورای هماهنگی بانکهای ...

آغاز فاز  ۳مطالعات بالینی واکسن «کووایران برکت» در شیراز
مهر:فـاز سـه مطالعـات بالینـی واکسـن کووایـران برکـت صبـح امـروز
چهارشـنبه بـا تزریـق بـر روی داوطلبـان در شـیراز آغـاز شـد.
فـاز سـه مطالعـات بالینی واکسـن کووایران برکـت صبح امروز بـا تزریق بر
روی نخسـتین گروه از داوطلبان در شـیراز آغاز شـد.
دو هـزار و  ۵۰۰داوطلـب شـیرازی تزریـق واکسـن برکت در رده سـنی ۱۸
تـا  ۷۵سـال از طریـق سـامانه  ۴۰۳۰ثبتنـام کردهانـد و در مـدت پنـج روز
در پنـج مرکـز دوز اول واکسـن کووایـران را دریافت میکننـد .دوز دوم این
واکسـن نیـز  ۲۸روز بعـد تزریق میشـود.
قـرار اسـت در ایـن مرحله جمعیـت  ۲۰هزار نفـری تحت واکسیناسـیون و
کارآزمایـی بالینـی قـرار بگیرنـد .از این تعـداد  ۱۱هزار و  ۵۰۰نفـر از تهران
و کـرج و مابقـی از چهـار شـهر بوشـهر ،اصفهـان ،مشـهد و شـیراز تحـت
مطالعـات فـاز  ۳قـرار میگیرند.
نتایـج ایـن مرحلـه به سـازمان غـذا و دارو و وزارت بهداشـت اعلام و پس از نهایی شـدن در مورد واکسیناسـیون
ُ
عمومی بـا واکسـن کـوو ایـران برکـت تصمیم گیری میشـود.
در کشـور  ۱۰۰هـزار نفـر از سـامانه آی گـپ و سـامانه  ۴۰۳۰بـرای تزریـق واکسـن کووایـران برکـت ثبـت نـام
کردند.

گشایش نمایشگاه ملزومات جهیزیه در شیراز
عصرمردم:
یازدهمیـن نمایشـگاه ملزومـات جهیزیـه زوج های جوان و خدمـات مرتبط
بـه همـراه ششـمین نمایشـگاه لیزینـگ و فـروش اقسـاطی کاال بـا حضور
جمعـی از مسـئولین اسـتان عصـر روز سـه شـنبه مـورخ  18خـرداد 1400
در محـل دایمی نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس شـروع بـه کار کـرد.
سـید محمـود موسـوی مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی
فـارس از برگـزاری ایـن نمایشـگاه در دو سـالن بهـار و سـرو در مسـاحتی
بالـغ بـر  4هـزار مترمربـع خبـر داد و گفـت :در شـرایط کنونـی جامعه یکی
از دغدغه هـای اصلـی و مطـرح زوج هـای جـوان ،فراهـم نشـدن شـرایط
ازدواج و تشـکیل زندگـی مشـترک و تامیـن امکانـات و زیرسـاخت های
آن اسـت کـه شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس بـا برگـزاری این
نمایشـگاه در نظـر دارد ضمـن فراهـم آوردن تمامی ملزومـات ایـن سـنت زیبـا و الهـی در یـک مـکان و زمـان ،
سـهولت دسـتیابی را بـرای عزیـزان فراهـم آورده و در جـوار ارائـه ایـن کاال هـا و خدمـات بـه اشـاعه فرهنـگ
ساده زیستی نیز بپردازد.
موسـوی بـا اعلام ایـن که  38شـرکت تولیـد کننده و فعال در حـوزه ارائه کاال و خدمات از سراسـر نقاط کشـور از
جملـه اسـتان های فـارس  ،تهـران  ،خراسـان رضوی  ،اصفهان و آذربایجان شـرقی بـا زمینه فعالیـت ارائه انواع
خدمـات و کاالهـای جهیزیـه شـامل لـوازم خانگی ،لوازم آشـپزخانه ،فـرش ماشـینی،قابلمه  ،بلورجـات و چینی،
حولـه و چمـدان ،تشـک و خوشـخواب ،آتلیه هـای عکاسـی و  ....در این نمایشـگاه حاضر هسـتند گفت  :جهت
کمـک بـه تسـهیل امـر حسـنه ازدواج ،زوجهای جـوان می توانند برخـی اقالم و خدمات مـورد نیاز خـود را از این
نمایشـگاه به صورت اقسـاطی تهیـه نمایند.
وی همچنیـن افـزود  :در راسـتای صیانـت از سلامت بازدیدکننـدگان و اجـرای دسـتور العمل هـای بهداشـتی
در مقابلـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا  ،ورود بازدیدکننـدگان قبـل از ورود بـا دریافـت نوبـت بازدیـد رایـگان آنالین از
وبسـایت شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس بـه آدرس  www.farsfair.irو بـه هنـگام بازدیـد نیـز بـا
اسـتعالم کـد ملـی از سـامانه وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی به منظـور جلوگیـری از ورود بیماران در
دوره نقاهـت و قرنطینـه و افـراد مشـکوک و ناقـل بـه سـالن های نمایشـگاهی صـورت می پذیـرد.
ایـن نمایشـگاه بـا حضـور حجـه السلام والمسـلمین روحانـی امـام جمعـه شـمال غـرب شـیراز ،آقـای نیـازی
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری فـارس ،سـرکار خانـم دسـتغیب مدیـر کل امـور زنـان و خانواده
اسـتانداری فـارس ،سـرکار خانـم دودمـان نماینـده شـورای شـهر شـیراز ،سـرکار خانـم راهـدار عضـو هیئـت
نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ،صنایـع و معـادن فـارس افتتـاح شـد.
قابـل ذکـر اسـت کـه اسـتفاده از ماسـک ،رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی و دریافـت نوبـت بازدیـد از وبسـایت
نمایشـگاه بیـن المللـی فـارس جهـت بازدیـد از سـالن ها الزامی اسـت و تمامی عالقمنـدان جهـت بازدیـد
از ایـن نمایشـگاه می تواننـد تـا روز شـنبه مـورخ  22خـرداد  1400همـه روزه از سـاعت  16تـا  21بـه محـل
دائمی نمایشـگاه¬های بیـن المللـی فـارس مراجعـه نماینـد.

موقعيت مكانى زمين هاى طرح اقدام ملى مسكن
در شهر الر مشخص شد
عصرمردم:
پـس از پایـان فرآینـد قرعـه کشـی طرح اقدام ملی مسـکن در شـهر الر که
بـا حضـور هیأت نظارتى متشـکل از نماینـده فرماندار  ،نماینده دادسـتان ،
نماینده مدیرکل راه و شهرسـازی الرسـتان  ،نماینده مدیرکل بنیاد مسـکن
انقلاب اسلامی فارس  ،نماینـدگان سـنی متقاضیـان و اصحـاب رسـانه
برگـزار شـد  ،موقعیـت مکانـی زمین های ایـن طرح اعالم شـد .
میرزایـی معاونـت مسـکن و سـاختمان ایـن اداره کل اظهار داشـت  :برای
تمامی متقاضیـان واجـد شـرایط کـه واریـز وجـه توسـط آنها صـورت گرفته
در چندیـن نقطـه از شـهر الر زمین های مناسـب جهت احـداث واحد های
ایـن طـرح با حمایت مدیرکل راه و شهرسـازی الرسـتان تامین شـده اسـت
.
وی افـزود  :در حـال حاضـر قرعـه کشـی صـورت گرفنـه بـرای  ١٦واحـد دیگـر جنـب قـرارگاه پلیـس راه جنـوب
فـارس اسـت کـه قبلا بـا عنوان  ١٦٩واحـدی اقدام ملی مراحل قرعه کشـی آن انجـام و هم اکنون توسـط بنیاد
مسـکن شهرسـتان الرسـتان در حال سـاخت است .
مدیریـت مسـکن و سـاختمان ایـن اداره کل تصریـح کـرد  :بـرای احـداث بخـش دیگـری از مسـکن اقـدام ملی
جنـب اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان الرسـتان زمیـن بـه بنیـاد مسـکن واگـذار شـده کـه جانمایی بـرای ٢٠٨
واحـد در آن صـورت گرفتـه و در ایـن قرعـه کشـی زمینـی کـه متعلـق بـه این افراد اسـت مشـخص شـد .
وی بـا بیـان اینکـه موقعیـت مکانـی زمیـن مابقـی افـراد بـا مسـاحت  ٧هکتـار جنـب سـاختمان دانشـکده علوم
پزشـکی پیـش بینـی شـده اسـت  ،گفـت  :ایـن زمیـن برای مشـخص شـدن میـزان واحد پذیـری هـم اکنون در
دسـت طراحـی اسـت و در صـورت عـدم ظرفیـت بـه تعـداد مشـخص  ،بالفاصلـه زمین بعـدی جایگزیـن خواهد
شـد.میرزایی بـا اشـاره بـه اینکـه مسـکن بـه عنـوان یـک سـرپناه  ،نیـاز اولیـه و اساسـي انسـان اسـت  ،افـزود :
مجموعـه اداره کل راه و شهرسـازی الرسـتان در ماموریـت خود نسـبت به واگذاری زمین بـرای این طرح تالش
نمـود تـا زمین هـای مناسـب در موقعیت هـای خـوب شـهری در اختیـار مـردم قـرار گیرد .
شـایان ذکـر اسـت نحـوه اطلاع رسـانی از نتیجـه ی قرعـه کشـی توسـط بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس از طریق
پیامـک بـه متقاضیـان اعلام خواهد شـد.

افزایش  ۱۵درصدی مصرف گاز طبیعی در نیروگاههای استان فارس

مدیرکل ارتباطات فارس عنوان کرد:

ایسـنا :مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات فـارس
گفـت :تلاش مجموعـه ارتباطـی اسـتان ،برنامهریـزی
مـدون اپراتورهـای مخابراتی بـرای جلوگیـری از هرگونه
قطعـی و اختلال در شـبکه ارتباطـی تـا پایـان زمـان
برگـزاری انتخابـات اسـت.
مهـرداد سـهرابی چهارشـنبه  ۱۹خـرداد بـه خبرنـگاران
گفـت :مجموعـه ارتباطـی اسـتان بـا برنامـه ریـزی
منسـجم ،اقدامـات الزم را در خصوص مسـائل غیرقابل
پیـش بینـی و حفاظـت از شـبکههای ارتباطی اسـتان تا
زمـان برگـزاری انتخابـات انجـام میدهـد.
او بـا اشـاره بـه برگـزاری سـیزدهمین دوره انتخابـات
ریاسـت جمهـوری و ششـمین دوره انتخابات شـوراهای
اسالمی شـهر و روسـتا در روز  ۲۸خردادمـاه گفـت:
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حضـور حماسـی ایشـان در رویدادهای مختلف جسـت.
رئیـس شـورای مدیـران بخـش ارتباطـات و فنـاوری
اطالعـات فـارس بـا اشـاره بـه لـزوم دقـت کافـی در
جلوگیـری از بـروز اختلاالت فنـی در مـدت زمـان
برگـزاری انتخابـات ،گفـت :بـا تاکیـد سـتاد انتخابـات
اسـتان فـارس و بـرای رفـع مشـکالت احتمالـی
در پایـداری ارتباطـات درنقـاط مختلـف اسـتان،
دسـتگاههای اجرایـی و نهادهـای مختلـف اجـازه
قطعـی بـرق سـایتهای ارتباطـی اسـتان و حفـاری
بـدون هماهنگـی را تـا پایـان زمـان برگـزاری انتخابـات
ندارنـد و مجموعـه ارتباطـی اسـتان تمـام تـوان خـود را
بـرای پایـداری ارتباطـات در زمان برگـزاری انتخابات در
اسـتان بـه کار خواهـد گرفـت.

فارس:مدیرعامـل شـرکت گاز فـارس از افزایـش  ۱۵درصـدی مصـرف گاز
طبیعـی در نیروگاههـای اسـتان در سـال گذشـته خبـر داد.غالمعبـاس
حسـینی گفت :مقدار سـوختی که پنج نیروگاه فارس در سـال  ۹۹دریافت
و مصـرف کردنـد ۵ ،میلیـارد و  ۵۹۵میلیـون و  ۷۲۱هـزار مترمکعـب بـود.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال  ۹۸مصـرف گاز نیروگاههـا ۴ ،میلیـارد و ۸۶۵
میلیـون و  ۸۷۹هـزار مترمکعـب بـود ،افـزود :در سـال  ۹۹مصـرف گاز در
ایـن نیروگاههـا بـا  ۱۵درصـد افزایـش همـراه بـوده است.حسـینی دربـاره
مصـرف گاز صنایـع اسـتان فـارس نیـز توضیـح داد :صنایـع عمـده و فـوق
عمـده اسـتان ،بزرگتریـن مصرفکننـدگان گاز اسـتان فـارس هسـتند،
بهطـوری کـه مصـرف گاز در صنایـع سـیمان پارسـال  ۴۴۴میلیـون و ۳۱۳
هـزار مترمکعـب ،صنایـع فـوالد و ذوب آهـن  ۷۲۴میلیـون و  ۴۳۴هـزار
مترمکعـب ،پتروشـیمیها یـک میلیـارد و  ۷۲۰میلیون و  ۳۰هـزار مترمکعب و پاالیشـگاهها  ۲۱۳میلیون و ۷۶۸
هـزار مترمکعـب بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان فـارس تاکیـد کـرد :شتاببخشـی بـه روند گازرسـانی بـه صنایع ،افـزون بر جهش
و رفـع موانـع تولیـد ،توسـعه اقتصـادی و خدمـات متوازن گازرسـانی ،سـبب جایگزینی این سـوخت پـاک با دیگر
سـوختهای فسـیلی و کاهـش آلودگـی هوا و محیطزیسـت میشـود.

سالمت
پنجشنبه  20خرداد 1400

خواب عمیق به پاکسازی مغز از سموم مرتبط با
آلزایمر کمک می کند

مهر :یک مطالعه جدید ارتباط بین
فعالیت مغز وابســته به خواب را با دفع
پروتئین های ســمی مرتبط با بیماری
آلزایمــر نشــان می دهــد .تحقیقات
نشــان میدهد که فعالیت عمومی مغز
در هنگام خــواب عمیق باعث کاهش
تجمع سموم مربوط به آلزایمر میشود.
این فعالیــت در مغز افــراد دارای
ریســک باالتر زوال شناختی ضعیفتر
است.
این کشف میتواند یک نشانگر زیستی بالقوه در تشخیص بیماریهای عصبی-مغزی باشد.
این یافتهها نشــان میدهد که امواج مغزی با فرکانس پایین تولید شــده در مرحله خواب با
حرکت غیرســریع چشم ( )NREMمیتوانند نقشــی حیاتی در پاکسازی ضایعات مغز داشته
باشند.
بیماری آلزایمر همزمان با افزایش سطح پروتئینهای آمیلوئیدبتا و تاو در مغز ایجاد میشود.
تحقیقات گستردهای این مواد را به عنوان عوامل اصلی در زوال شناختی دخیل میداند.
با آشــکار شــدن عالئم بیماری آلزایمر ،روند تجمع مواد سمی به طرز چشمگیری پیشرفت
کرده است .این تجمع میتواند  ۲۰-۱۰سال قبل از شروع عالئم زوال عقل آغاز شود.
نتایج مطالعات محققان دانشــگاه پنسیلوانیا نشــان میدهد خواب عمیق به پاکسازی مغز از
سموم مرتبط با آلزایمر کمک میکند .در مرحله  ،NREMامواج الکتریکی آهسته و ثابت مغز
در قالب مکانیسم پاکسازی عمل میکنند.

کافئین زیاد احتمال ابتال به بیماری «آب سیاه» را
افزایش می دهد

مهر :تحقیق جدید نشــان می دهد مصرف بیش از حد قهوه در افرادی که از لحاظ ژنتیکی
در معرض ریسک باال ابتال به بیماری چشمی گلوکوم هستند به شکل قابل توجهی ابتال به این
بیماری را در آنها افزایش می دهد .در این مطالعه بیش از  ۱۲۰هزار انگلیســی در رده سنی ۳۹
تا  ۷۳سال ،اطالعاتی در مورد مصرف کافئین و بینایی خود ارائه دادند ،از جمله اینکه آیا آنها به
گلوکوم مبتال هستند یا سابقه خانوادگی این بیماری را دارند.
پس از ســه ســال ،محققان چشم شرکت کنندگان ،از جمله فشــار داخل چشم ( ،)IOPرا
معاینه و بررسی کردند .افزایش  IOPیک عامل پرخطر ابتالء به گلوکوم است.
یافتهها نشــان داد مصرف زیاد کافئین با افزایش خطر کلی  IOPیا گلوکوم همراه نبود ،اما
در شرکت کنندگان دارای بیشترین اســتعداد ژنتیکی ابتالء به  ،IOPمصرف بیشتر کافئین با
 IOPباالتر و میزان گلوکوم باالتر همراه بود .محققان پی بردند افرادی که کافئین زیاد ،یعنی
چهار فنجان قهوه در روز ،مصرف میکردند دارای  IOPباالتر بودند.
به گفته محققان ،در افرادی که باالترین میزان خطر ابتالء به گلوکوم از لحاظ ژنتیکی وجود
دارد و بیش از تقریب ًا ســه فنجان قهوه در روز مصرف میکنند ،میزان گلوکوم  ۳.۹برابر بیشــتر
از کسانی است که کافئین کم مصرف میکنند و در گروه کم خطر ریسک ژنتیکی قرار دارند.
دکتر «لوئیز پاسکال» ،سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان مونت سینای نیویورک ،در این باره
میگوید« :در این مطالعه ما دریافتیم که رابطه نامطلوبی بین مصرف زیاد کافئین و گلوکوم فقط
در بین افرادی که با باالترین ریسک ژنتیکی افزایش فشار چشم مواجه هستند مشهود است».
محققان تاکید میکنند افرادی که سابقه خانوادگی ابتالء به گلوکوم دارند باید مصرف کافئین
را محدود کنند.

زنبورها به زودی مقابل حشرهکشها مصون
میشوند!

باشگاه خبرنگاران :دانشمندان نوع جدیدی از ریز ذرات قابل هضم را تولید کردهاند که باعث
ســم زدایی حشرهکشهای رایج می شــود و میتواند به جلوگیری از کاهش جمعیت زنبورهای
عسل در سراسر جهان کمک کند.
زنبورها نقش مهمی در گرده افشانی بسیاری از گیاهانی که انسانها مصرف می کنند ،دارند
و به همین دلیل یک مهره کلیدی در امنیت غذایی ما هســتند .اما روند کاهشی جمعیت آنها در
سراسر جهان یک دغدغه بزرگ است و به شکل بیرویه ادامه دارد.
عوامل مختلفی از جمله از بین رفتن زیستگاههای زنبورها و خشکسالی در این روند کاهشی،
نقش موثری دارند ،اما یک ذره کوچک قابل هضم جدید که در دانشگاه «کرنل»()Cornell
ایجاد شده است ،با سمزدایی از حشرهکشهای کشنده که به زنبورها آسیب میرساند ،میتواند
بر کاهش جمعیت آنها اثر بگذارد.
حشرهکشهای رایج مانند نئونیکوتینوئیدها که اتحادیه اروپا آن را از سال  ۲۰۱۶ممنوع کرده
است ،برای محافظت از محصوالت در حال رشد از شر حشرات گرسنه استفاده میشود ،اما اغلب
زنبورها هم در دام این حشــره کش ها گرفتار میشــوند .این مواد سمی با مولکولهایی که به
زنبورهای عســل در تولید انرژی کمک میکنند ،تداخل ایجاد میکنند و میتوانند چرخه خواب
آنها را مختل کرده و آنها را بی حرکت و گرسنه نگه دارند.
این فناوری جدید در حال حاضر به عنوان پادزهری برای این حشره کش های سمی توصیف
شده است .محققان ابتدا بر آنچه که به عنوان حشرهکشهای مبتنی بر «ارگانوفسفات» شناخته
میشوند ،تمرکز کردند که حدود یک سوم حشرهکشهای بازار را تشکیل میدهند.
دانشــمندان دانشــگاه «کرنل» ریز ذرهای به اندازه یک گرده ایجاد کردند که میتواند این
سموم حشرهکش را قبل از اینکه جذب بدن زنبورهای عسل شود ،به طور کامل سمزدایی کند.
این ذرات را میتوان به صورت دانههای گرده یا آب قند مخلوط کرد و به زنبورها خوراند.
این ماده ابتدا در آزمایشگاه و سپس بر روی زنبورهای زنده آزمایش شد و دانشمندان میزان
زنده ماندن صد درصدی را در زنبورهای عسل تغذیه شده با این ذرات مشاهده کردند ،در حالی
که تمام زنبورهای گروه کنترل طی چند روز قربانی شدند.
جیمز وب محقق ارشــد این مطالعه و رئیس شرکت « »Beemmunityمیگوید :ما راه
حلی داریم که به وسیله آن زنبورداران میتوانند ریز ذرات ما را در به شکل گرده یا شربت قند
به زنبورهای عســل خود تغذیه کنند و این کار به آنها اجازه میدهد تا از آنها در مقابل هرگونه
ســموم دفع آفات محافظت شود .این شــرکت اکنون در حال توســعه فناوری مقابله با طیف
وسیعتری از حشرهکشهاست.
«مینگلیــن ما» از محققان این مطالعــه میگوید :این یک راه حل مقیاس پذیر با هزینه کم
اســت که امیدواریم اولین قدم برای حل مســئله سمیت حشــرهکشها و کمک به حفاظت از
زنبورها باشد.

ورزش کنید تا جوان بمانید

مهر :ورزش نه تنها سالمت قلب و ریه را بهبود می بخشد ،بلکه تحقیقات نشان می دهد که
فعالیت بدنی متوسط برای سالمت مغز ،استخوان ها ،عضالت و روحیه مفید است.
مطالعات متعدد نشــان داده اســت که ورزش مادام العمر ممکن اســت افراد را برای مدت
طوالنیتری ســالم نگه دارد؛ شــروع  ۴۰بیماری مزمن را به تاخیر میاندازد؛ از زوال شناختی
جلوگیری میکند؛ ریســک زمین خوردن را کاهش میدهد؛ افســردگی ،استرس و اضطراب را
کاهش دهد؛ و حتی ممکن است به مردم کمک کند تا عمر طوالنیتری داشته باشند.
«ناتان لی براسور» ،سرپرست تیم تحقیق از کلینیک مایو در مینه سوتا ،در این باره میگوید:
«ورزش بهترین اســتراتژی دفاعی و ترمیمی اســت که میتواند با عوامل مختلف پیری مقابله
کند .شــواهد روشنی وجود دارد که نشــان میدهد ورزش میتواند مکانیسم الزم برای ترمیم
 DNAرا فعال کند».
وی در ادامه میافزاید« :البته هرچه زودتر ورزش را شروع کنید و هرچه بیشتر از نظر جسمی
فعال باشید ،بهتر است .اما فعالیت بدنی در هر سنی مهم است .تحقیقات در مورد تأثیرات ورزش
بر روی ســاکنان خانه ســالمندان بهبودهایی را در تواناییهای جســمی و شناختی و همچنین
سالمت روان آنها نشان داده است».
خبر خوب این اســت که برای بهره مندی از فواید ضد پیری ورزش ،الزم نیست بدوید یا به
باشگاه بروید .حتی فعالیت بدنی ناچیز مثل استفاده از پله به جای آسانسور ،باغبانی یا پیاده روی،
مزایای جسمی و شناختی دارد ،البته به شرط آنکه این کار به طور مرتب انجام شود.
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ایســنا :محققان دریافتند که رژیمهای گیاهی در
کودکان ممکن اســت فواید قلبی داشــته باشد اما
خطراتی برای رشد آنان نیز به همراه خواهد داشت.
محققــان کالج دانشــگاهی لنــدن ( )UCLو
موسسه ســامت یادبود کودکان در ورشو (پایتخت
لهستان) اظهار کردند :کودکانی که رژیمهای غذایی
وگان دارنــد ،از نظر قلب و عروق ســالمتر و چربی
بدن کمتری نسبت به ســایر کودکان دارند ،اما این
رژیمغذایی ممکن اســت بر رشــد ،محتــوای مواد
معدنی اســتخوانی و ریزمغذیها تاثیر بگذارد .نتایج
بررســی دیگری نشــان داد ،کودکانی که رژیمهای
غذایی گیاهی دارند در مقایسه با همتایان خود کمبود
تغذیه کمتری دارند اما ســامت قلب و عروق آنان
نیز پایینتر است.
این بررسی در بین سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶و بر
روی  ۱۸۷کودک پنج تا  ۱۰ســاله در لهستان انجام
شد .شرکتکنندگان شامل  ۶۳نفر گیاهخوار ۵۲ ،نفر
وگان و  ۷۲فردی بودند که از تمام مواد غذایی استفاده
میکردند .این افراد با گروه کودکانی که رژیم غذایی
گوشتی داشتند مورد مقایســه قرار گرفتند .محققان
ســپس اطالعات مربوط به رشد ،ترکیب بدن ،خطر
مشکالت قلبی و عروقی و وضعیت ریزمغذیها را در
کــودکان گیاهخوار یا رژیمغذایی وگان جمع آوری و
آنها را با گروه کودکان با رژیمغذایی گوشتی مقایسه
کردند.
کودکانی که انواع مواد غذایی را مصرف میکردند
به گونهای انتخاب شــدند که از نظر جنس ،ســن،
تحصیــات مــادران و محل زندگی (روســتایی یا
شهری) با گیاهخواران و افرادی که رژیمغذایی وگان
دارند ،کامال مطابقت داشته باشند .مدتزمان متوسط
قرار گرفتن در معرض رژیمهای غذایی بدون گوشت
برای رژیمغذایی وگان پنج ســال و سه ماه و برای
گیاهخواران پنج سال و  ۹ماه بود .گروه محققان پس
از در نظر گرفتن شــرایط خانوادگی کودکان ،الگوی
باشــگاه خبرنــگاران :محققان حســگر جدیدی
را طراحی کــرده اند که قابلیــت اندازهگیری دقیق
قندخون را بدون ایجاد درد و با اســتفاده از عرق به
جای نمونه خون ،دارد.
این حســگر جدید که بر مبنای فناوری صفحات
لمســی کار میکند ،در برگیرنده هیدروژلی از جنس
پلی وینیل الکل با قابلیت جذب عرق اســت که روی
یک نوار پالستیکی انعطافپذیر قرار دارد.
کافی است شــخص انگشت خود را به مدت یک
دقیقه روی حســگر قرار دهد تا هیدروژل مقدار عرق
مورد نیاز را از غدههای پوستی جذب کند .این نمونه
عرق در جریان یک واکنش شــیمیایی قرار میگیرد
که در نتیجه آن جریــان الکتریکی کوچکی تولید و
توسط دستگاه سنجش قندخون دریافت میشود.
این حسگر به منظور اندازهگیری میزان قند خون
هر شخص با اســتفاده از اطالعات جریان الکتریکی
به دســت آمده از نمونه عــرق وی ،از الگوریتمهای
اختصاصی بهره میبــرد .به گفته محققان آمریکایی
در آزمایشــات اولیه ،این حســگر میــزان قندخون
داوطلبــان را قبــل و بعد از صرف غــذا با دقت ۹۵
درصد اندازهگیری کرده است و راهکار مناسبی برای
اندازهگیــری لحظهای قندخون در بیمــاران دیابتی
است.
بدن ما به صورت طبیعی مقــداری قند را ذخیره
کرده و به منظور تامین انرژی الزم برای فعالیتهای
روزانه ،جذب قند از رژیم غذایی نیز ضروری اســت.
امــا زمانی که میــزان قندخون از مقدار مشــخصی

باشگاه خبرنگاران :کاهش وزن کار آسانی نیست
و در حقیقــت بــا وضعیت این روزها ســختتر هم
میشــود .با تعطیلی باشگاهها در طول قرنطینه همه
ما چند کیلویی وزن اضافه کردهایم .تابستان بهترین
زمان برای کاهش ســریع وزن اســت ،چرا که کمتر
میخوریم و بیشــتر عرق میکنیم ،که این موضوع تا
حدودی باعث کاهش وزن میشود.
امــا برای کاهش وزن به یک رژیم غذایی مفید و
مناســب نیاز داریم که مواد مغذی بدن را تامین کند.
به عالوه ،حفظ آب بدن در طول تابســتان از اهمیت
باالیی برخوردار است ،زیرا باید الکترولیتهایی را که
از طریق تعریق از دســت میدهید ،بازیابید .اگر قصد
کاهش وزن در این تابســتان را دارید نوشیدنیهای
سمزدا میتوانند جزئی از رژیم غذاییتان باشند.
 .۱نوشیدنی لیمو نعناع
لیمو به خاطر اثر خنککنندگی و آبرسانی خود به
شدت در تابستان مورد استفاده قرار میگیرد .این ماده
خوراکی کاهش وزن را تســریع کرده و به جوانسازی
پوســت نیز کمک میکند .برای تهیه این نوشیدنی
تابســتانی ،مقداری برگ نعناع را با آب و لیمو ترکیب
کنید و در طول روز بنوشــید .این نوشــیدنی سیستم
مهــر :محققان دریافتند که در مــاه های ابتدایی
پاندمی کووید  ،۱۹تقریبا نیمــی از بیماران کرونایی
ترخیص شــده از بیمارســتان ،تا حدودی با «کاهش
عملکرد» روبرو بوده اند.
افرادی که به خاطر ابتالء به کووید  ۱۹بســتری
شــده اند ،معمو ًال نســبت به قبــل از بیماری خود
وضعیت بســیار وخیمی دارند و ایــن امر بر اهمیت
ارزش پیشگیری از موارد شدید با واکسیناسیون تأکید
دارد.
این شــرایط شــامل افرادی اســت که به خاطر
اختــاالت جســمی مانند ضعف عضالنــی؛ نیاز به
کمــک برای راه رفتن یا ســایر فعالیتهای روزمره؛
اکســیژن خانگی؛ یا گفتاردرمانی یا رژیمهای غذایی
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تاثیر منفی رژیم غذایی گیاهی
بر کودکان

تغذیــه زودرس ،رشــد و فعالیتبدنــی دریافتند که
رژیمهای وگان و گیاهخواری ممکن است در تفاوت
نتایج سالمتی کودکان نقش علیتی داشته باشند.
پروفســور جاناتان ولز محقق این بررسی افزود:
میدانیم که افراد به دالیل مختلفی از جمله افزایش
رفاه حیوانات و کاهش تاثیر انسان بر آبوهوا تمایل
بیشــتری برای رژیمهای غذایی گیاهــی دارند .در
واقع ،اکنون تغییر جهانی به سمت رژیمهای غذایی
گیاهی بــرای جلوگیری از تغییرات آبوهوا بســیار

مهم شناخته میشود و ما نیز به شدت از این تالش
حمایت میکنیــم .همچنین میدانیــم که تاکنون
تحقیقات در مورد تاثیر سالمتی این رژیمها بر روی
کودکان محدود بوده و بیشتر تحقیقات درباره ارزیابی
قد و وزن در کودکان گیاهخوار انجام شــده و نتایج
مهمی در کودکان بــا رژیمغذایی گیاهی و وگان را
نشان داده است.
نتایــج ایــن بررســی نشــان داد ،کودکانی که
رژیمهای وگان را دنبال میکنند بهطور متوسط سه

اندازهگیری قندخون با روشی جدید

تجــاوز میکند ،منجر به بروز عارضهای موســوم به
دیابت میشــود که میتواند به اندامها آسیب زده و
مشکالت متعددی را برای سالمتی ایجاد کند .اغلب
عوامل بروز این وضعیت شناسایی شده و راهکارهای
مختلفی برای مدیریت آن ارائه شده است .وعدههای
غذایــی کوچک تر ،تمرین فیزیکی و ســبک زندگی
سالم برای مدیریت دیابت ضروری است.
باال بــودن میزان قنــد خون به مــدت طوالنی
ریســکهای جدی را برای ســامت در پی دارد و
عالئمــی را ایجاد میکند که در مراحل اولیه ابتال به
دیابت قابل شناسایی است.

آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت
درباره دیابت:
 در ســال  ۲۰۱۶میالدی ،دیابت هفتمین عاملمرگ و میر گزارش شده است.
 تعداد افراد مبتال بــه دیابت از  ۱۰۸میلیون درسال  ،۱۹۸۰به بیش از  ۴۲۵میلیون نفر رسیده است.
 شــیوع جهانی دیابت در افراد باالی  ۱۸سال،از  ۴.۷درصد در ســال  ،۱۹۸۰به  ۸.۵درصد در سال
 ۲۰۱۴میالدی رسیده است.
 در ســال ۲۰۱۶میــادی ۱.۶ ،میلیون مرگ،مســتقیما به دیابت مربوط بود و  ۲.۲میلیون مرگ

کاهش وزن سریع با نوشیدنی
طراوتبخش تابستانی

گوارش را هم سالم نگه میدارد.
 .۲نوشیدنی خیار
خیــار از خوراکیهای واجــب و ضروری در طول
فصل تابستان است .خیار با داشتن مقدار زیادی آب،
ویتامین ب ،پتاســیم و منیزیم بــه کاهش وزن نیز

کمک میکند .این ماده غذایی دارای خواص سمزدا
نیز هســت و کالری خیلی کمی دارد .خیار با کنترل
اشتها و ایجاد احساس سیری در فرد به کاهش سریع
وزن کمک میکند.
 .۳نوشیدنی سیب و دارچین

 ۵۰درصد بازماندگان کووید  ۱۹دچار
ناتوانی های جدید جسمی هستند
خاص بعد از استفاده از دستگاه تنفسی ونتیالتور ،نیاز
به درمانهای بیشتر دارند.
به گفته محققــان ،نتایج این مطالعه بر یک نکته
حیاتی تاکید دارد :بســیاری از افــراد نجات یافته از
کووید  ۱۹شــدید با روند بهبود طوالنی مدتی روبرو
هستند.
دکتر «آلیشــیا دانتر» ،سرپرســت تیم تحقیق از

دانشــگاه میشــیگان ،در این باره میگوید« :با وجود
گذشت یک سال و نیم از پاندمی کووید  ،۱۹بسیاری
از افــراد هنوز فکــر میکنند که تنهــا عارضه این
بیماری ،مرگ است».
وی در ادامه میافزاید« :افــراد جوانتر که خطر
مرگ در آنها پایینتر است ،به اشتباه فکر میکنند که
نباید نگران هیچ چیزی باشند».
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سانتیمتر کوتاهتر ۴ ،تا  ۶درصد محتوای مواد معدنی
اســتخوانی کمتر و بیش از سه برابر کمبود ویتامین
ب  )B۱۲(۱۲نســبت به گیاهخواران دارند .همچنین
 ۲۵درصد ســطح پایینتری از لیپوپروتئینهای کم
چگالی ( ،)LDLکلسترول بد و سطح پایینتر چربی
بدن دارند.
دکتر مالگورزاتا دزموند ،محقق اول این بررســی
گفت :در ابتدا از مشخصات سالمتی نامناسب قلب و
عروق کودکان گیاهخوار متعجب شدیم ،اما دادههای
غذایی آنان نشــان داد که از یک نــوع رژیمغذایی
گیاهی نســبتا فرآوریشده با مقادیر سالم فیبر و قند
در مقایســه با رژیمغذایی وگان اســتفاده میکنند.
همچنیــن در رژیمهای غذایی گیاهی هیچ تضمینی
برای سالمتی نیست و باید غذاهای سالم را انتخاب
کنیم .محققان بر ضرورت مصرف ویتامین ب  ۱۲و
ویتامیــن دی ( )Dمکمل در رژیمهای گیاهی تاکید
کردند و برای افزایش آگاهی در مورد این مسئله در
میان خانوادههای کــودکان با رژیم غذایی گیاهی و
وگان باید کارهای بیشتری انجام شود.
پروفســور مری فوترل ،محقق دیگر این بررسی
افزود :به حداکثر رســاندن ســامت اســتخوان در
کودکان با هدف کاهش پوکی اســتخوان و احتمال
شکستگی توصیه میشود.
محققان عنوان کردند :اگر کمبودهای ناشــی از
رژیمغذایی تا دوران بلوغ ادامه یابد ،میتواند عواقب
نامطلوب استخوانی در سنین باالتر را افزایش دهد.
پروفسور ولز گفت :نتایج تحقیقات نشان میدهد
که بایــد توصیههای بیشــتری به مــردم در مورد
چگونگی تغذیه ســالم از طریــق رژیمهای گیاهی
ارائه دهیم .این امر بهویژه برای کودکان بسیار حائز
اهمیت است ،زیرا ممکن است در دوره رشد نیازهای
غذایی بیشتری داشته باشند و برای کمک به حداکثر
رساندن فواید سالمتی رژیمهای گیاهی در کودکان
تحقیقات بیشتر نیاز است.
دیگر به گلوکز باالی خون منتسب بود.
 دیابت عامل اصلی نابینایی ،نارسایی کلیه ،حملهقلبی ،سکته مغزی و قطع اعضای تحتانی است.
 سرعت شــیوع دیابت در کشورهای فقیر و کمدرآمد بیشتر است.
 حدود نیمی از آمار مرگ و میر ناشــی از گلوکزباالی خون ،در افراد کمتر از  ۷۰ســال گزارش شده
است.
 رژیم غذایی ســالم ،فعالیــت بدنی ،حفظ وزنبدن و اجتناب از مصــرف دخانیات مهمترین عوامل
در پیشگیری از دیابت نوع  ۲هستند.
 بیــش از  ۴۲۵میلیون نفر در سراســر جهان بهدیابت مبتال هســتند؛ اکثر این آمار به دیابت نوع ۲
اختصاص دارد کــه بهراحتی با فعالیت بدنی منظم و
رژیم غذایی سالم قابل کنترل است.
 از هــر چهار خانــواده ،کمتر از یــک مورد بهبرنامههای آموزشــی کاربــردی در زمینــه دیابت
ش اولیه نقش
دسترســی دارنــد .در حالی که آمــوز 
مهمــی در کنتــرل بیماری ،بهبــود نتایج و کاهش
هزینه ها دارد.
 از هــر دو بیمار مبتال به دیابت ،یک مورد هنوزتشخیص داده نشده است که به سادگی با تشخیص
اولیه و رعایت موارد ســاده مربوط به ســبک زندگی
قابل کنترل است.
 تکرر ادرار ،خســتگی مفــرط ،کاهش بی دلیلوزن ،کاهــش بینایی و تغییر رنگ پوســت از جمله
مهمترین عالئم اولیه دیابت هستند.

ترکیب ســیب و دارچین برای چربیسوزی عالی
است .یک بطری آب بردارید ،یک تکه دارچین و چند
تکه سیب به آن اضافه کنید .همچنین میتوانید برای
تقویت خاصیت چربیســوزی این نوشیدنی مقداری
سرکه سیب هم به آن اضافه کنید .دارچین سوخت و
ساز بدن را باال برده و شما را برای مدت طوالنیتری
سیر نگه میدارد.
 .۴نوشیدنی گریپفروت
گریپفروت از بهتریــن خوراکیها برای کاهش
وزن اســت .وقتی پیش از وعدههای عذایی مصرف
شــود ،میتواند به کاهش وزن کمک زیادی کند .با
اضافه کردن چند تکــه گریپفروت به آب میتوانید
یک نوشــیدنی سمزدای قوی بســازید که خاصیت
چربیسوزی نیز دارد.
 .۵نوشیدنی پرتقال
پرتقال سرشــار از ویتامین ث بوده و برای تقویت
سیستم ایمنی و پوســت مفید است .این ویتامین به
تبدیل چربی به انرژی ،به جای ذخیره شدن در بدن،
کمک میکند .چند تکه پرتقال به نوشیدنی سمزدای
خــود اضافه کنید تــا یک نوشــیدنی طراوتبخش
تابستانی برای کاهش وزن تهیه کنید.
بســیاری از مطالعات پیامدهــای طوالنی مدت
کووید  ۱۹از جمله ضعف جســمانی ،خستگی عمیق
و مه مغزی (عدم تمرکز) را حتی پس از یک عفونت
خفیف ثبت کرده انــد .درحالی که کووید  ۱۹ابتدا بر
ریهها تأثیر میگذارد اما میتواند به سایر اعضای بدن
نظیر قلب و مغز هم آسیب برساند.
در این مطالعه گزارش پزشکی  ۲۸۸بیمار کرونایی
بررسی شد .محققان مشــاهده کردند حدود نیمی از
بیماران ( ۴۵درصد) در زمان ترخیص از بیمارســتان
دچار نوعی زوال عملکردی بودند.
یک دلیل این است که بیمار بودن موجب کاهش
قــدرت عضالنی و قلب و ظرفیــت تنفس که حتی
کارهای روزمره را نیز دشوار میکند ،میشود.
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نفوذ کالم به روایت فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین Florecne Scovel
 Shinnاز جمله کتاب های معروف بازار نشر ایران در سال های اخیر
بوده است .فلورانس اسکاول شین در سپتامبر  ۱۸۷۱میالدی در فیالدلفیا
آمریکا متولد شد اسکاول شین به تدریس علوم متافیزیک در نیویورک
مشغول بود و کتاب های بسیاری نوشت که در سراسر جهان ،به شهرت
زیادی دست یافت .او نویسنده ای شوخ طبع ،صمیمی و ساده است .ساده
و شیوا سخن گفتن و نوشتن ،سخت است .او محبوب خیلی ها شد و
توانست راه و روش درست زندگی کردن را به آن ها یاد بدهد .اسکاول
شیل در سال  ۱۹۴۰میالدی درگذشت .کتابهایش ،همچنان الهام بخش
است.
سه کتاب محبوب فلورانس اسکاول شین عبارت است از :کالم تو،
عصای معجزه گر تو ،در پنهان موفقیت و نفوذ کالم.
فلورانس اسکاول شین معتقد است که اغلب مردم گمان می کنند که
زندگی  ،میدان جنگ است .ولی این گونه نیست .زندگی ،فقط یک بازی
ساده است .هر چند بدون آگاهی از قوانین معنویت ،نمی توان در بازی،
به موفقیتی دست یافت .عهد قدیم و عهد جدید به طور شگفت انگیزی،
قوانین این بازی را شرح می دهد .زندگی  ،بازی بزرگ داد و ستد است.
هر عملی که فرد انجام می دهد ،هر کالمی که به زبان می آورد ،به او
باز می گردد .از هر دستی بدهی ،به همان دست اگر نفرت بورزی ،مورد
تنفر قرار می گیری .اگر عشق بورزی ،دیگران به تو عشق می ورزند .اگر
به دیگران انتقاد کنی ،از تو انتقاد خواهند کرد و اگر دروغ بگویی ،به تو
دروغ می گویند .اگر خیانت کنی ،به تو خیانت می کنند.
فلورانس اسکاول شین در کتابش می نویسد:
فردی را می شناسم که همیشه از ابتال به بیماری خاص ،هراس داشت.
آن بیماری بسیار نادر بود ولی او پیوسته تصور می کرد که به آن مبتال
شده است .درباره آن بیماری تحقیق و اطالعات جمع آوری می کرد .تا
این که عالئم بیماری در جسمش ظاهر و منجر به مرگ وی شد .این
مرد ،قربانی تصورات موهوم خود بود.
برای برنده شدن در بازی زندگی ،باید قوه تخیل خود را پرورش دهیم.
کسی که قوه تخیل خود را به گونه ای پرورش داده که همواره در تصورات
خود ،مثبت اندیش است ،می تواند در زندگی خود به خواسته هایش برسد.
این خواسته می تواند شامل سالمتی ،عشق ،ثروت و دوستی و بیان کامل
نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر باشد.
تخیل ،قیچی ذهن نامیده می شود .همواره تصویرهای ذهن را می برد

و دیر یا زود ،تصویرهای بریده شده در دنیای بیرونی مشاهده می شود.
برای پرورش ذهن به نحوی موفقیت آمیز ،باید نحوه تاثیر گذاری آن را
درک کنیم .یونانیان قدیم معتقد بودند که خودت را بشناس.
قسمت های ذهن
ذهن ما از  ۳قسمت تشکیل شده است :نیمه هشیار ،هشیار و کامال
هشیار.
ذهن نیمه هشیار ،قدرت محض بدون جهت است و مانند بخار یا جریان
الکتریسته ،به خودی خود ،جهت ندارد .بلکه به جهتی می رود که در آن
هدایت می شود .هر چه انسان ،عمیقا احساس یا به وضوح تجسم کند،
ذهن نیمه هشیار را تحت تاثیر قرار می دهد .حتی کوچک ترین جزییات
آن به وقوع خواهد پیوست.
خانمی را می شناختم که درکودکی ،تجسم می کرد که بیوه است .همیشه
لباس سیاه بر تن می کرد و تور سیاهی بر سر خود می انداخت .مردم
فکر می کردند که او بسیار زیرک و بامزه است .این دختر در جوانی ،با
مردی ازدواج کرد که بسیار عاشقش بود .پس از مدت کوتاهی ،همسرش
فوت کرد و او بیوه شد.
ناگزیر ،تا سال های متمادی ،لباس مشکی بر تن می کرد و تور سیاه
بر سر می گذاشت .تصویر این دختر از خودش به عنوان یک بیوه ،نیمه
هشیارش را تحت تاثیر قرار داده بود و هر چند این مصیبت ،برایش ناگوار
بود ،ولی گویی زمانی آن رسیده بود که تصوراتش را عملی کند.
ذهن هشیار را ذهن جسمانی یا فناپذیر نامیده اند .این همان ذهن بشر
است که زندگی را طبق تصور خود می بیند .ذهن هشیار ،مرگ ،بیماری،
مصیبت و فقر و محدودیت ها را می بیند و روی ذهن نیمه هوشیار ،اثر
می گذارد.
ذهن کامال هوشیار ،همان طرح الهی است که در وجود انسان وجود دارد
و از جمله برترین آرمان ها و عرصه الهی به شمار می رود .این همان
طرح الهی است که افالطون آن را الگوی کامل نامید و درون هر انسانی
وجود دارد.
بسیاری از مردم بدون اطالع از سرنوشت واقعی خود ،برای به دست
آوردن چیزهایی می کوشند که به آن ها تعلق دارد و در نهایت به شکست
و نارضایتی می رسند .مثال خانمی نزد می آمد و از من خواست برای او
دعا کنم تا با آقایی که او وی را « »A.Bمی نامید ،ازدواج کند.
به او گفتم ،این خالف قانون معنویت است .ولی برایت دعا می کنم تا
با کسی که مصحلت خداست ،ازدواج کنی .سپس به او گفتم که اگر این

مسیح ،نان ها و ماهی ها را برکت داد و هزار برابر کرد.
عیسی مسیح به ما آموخته است که همه انسان ها ،قدرت فزونی
بخشیدن  ،برکت دادن و شفا دادن و ثروتمند شدن را دارند.
زن سوال کرد :حاال باید چه کاری بکنیم؟
پاسخ دادم :از شهود و الهامات قلبی خودت پیروی کن .آیا رفتن به جایی
یا انجام کار خاصی ،به دلت افتاده است؟
الهام قلبی یعنی یافتن شهود یا تفکر درونی .الهام قبلی انسان ،هرگز
اشتباه نمی کند.
زن گفت :نمی دانم چرا چیزی در درونم ،مرا به رفتن به خانه ام شوق
می دهد .پول کرایه ماشین برای رسیدن به خانه ام را همراه دارم.
خانه اش ،در شهر دور افتاده ای بود .هر چند منطق و استدالل می گفت:
در نیویورک بمان و کار کن تا وضع مالی تو خوب شود .با این وجود ،گفتم
فورا به سوی خانه ات برو و هرگز الهام قبلی خود را نادیده نگیر.
این خانم از نزد من رفت و روز بعدی ،به دیدن خانمی رفت .در آن
جا،یکی از دوستان قدیمی خانوادگی را دید .از طریق همین دوست خود،
به طرز شگفت انگیزی صاحب هزاران دالر شد .پس از آن ،اغلب به من
می گفت که به مردم بگو ،زنی با  ۸دالر و تنها یک الهام قبلی نزد تو آمد.
همیشه ،نعمت های فراوانی پیش روی انسان است ولی این نعمت ها
تنها از طریق آرزو ،اعتقاد یا جاری شدن کالم بر زبان ،دست یافتنی است.
ذهن نیمه هوشیار ،غالم حلقه به گوش انسان است .ولی فقط باید
مراقب باشیم که درست به آن فرمان دهیم .پیوسته شنونده ای بی صدا،
نیمه هوشیار آدمی در کنارش ایستاده است.
هر فکری و هر کالمی بر ذهن نیمه هوشیار ،تاثیر می گذارد و حتی هر
جزو آن به طور شگفت آوری به وقوع می پیوندد .مثل صفحه گرامافون،
هر لحظه ضبط صدا ،حساس است .همان طور که وقتی صدای خواننده
ضبط می شود ،هر صدای دیگری مثل سرفه ،مکث و غیره ،همراه آن
ضبط می شود.
ذهن نیمه هوشیار انسان نیز همه جزییات را ضبط می کند .پس بیایید
تا آن صفحه های ضبط شده کهنه و ناخوشایند زندگی را دور بریزیم و
صفحه های جدید و دلنشین را جایگزین کنیم.
فلورانس اسکاول شین همواره بر نفوذ کالم ،تاکید دارد .معتقد است
که فردی که از قذرت نفوذ کالم ،آگاه باشد ،هنگام بر زبان راندن کالم،
بسیار دقت می کند .از آن جا که او به این موضوع معتقد است که بازتاب
سخنش ،به خودش باز می گردد ،همیشه واکنش کالم خویش را به
راحتی می بیند .او با بیان هر کالم ،قانونی برای خودش وضع می کند.
مردی را می شناختم که می گفت هیچ وقت به موقع به اتوبوس نمی رسم
و به محض این که به ایستگاه می رسم ،اتوبوس از آنجا می رود .دختر او
می گفت :من همیشه به موقع به اتوبوس می رسم و به محض این که به
ایستگاه می رسم ،یک اتوبوس نیز از راه می رسد.
مدت ها ،این موضوع تکرار می شد .هر یک از این افراد ،قانون منحصر
به فرد ،برای خویش وضع کرده بودند .یکی از آن ها ،قانون شکست و
دیگری قانون موفقیت را برای خود وضع کرده بود .این همان قدرت
فراوانی افکار باطل است که بر امور ،تاثیر می گذارد.
نعل اسب یا مهره مار ،هیچ قدرتی ندارد .کالم و عقاید انسان در ذهن
نیمه هوشیار ،آرزو و امید می آفریند و همان برای او ،موفقیت و شانس
ایجاد می کند .موفقیت خوب یعنی اقبال را به سمت فرد هدایت می کند.
هر چند ،وقتی مردی از نظر معنوی وارسته و از قوانین واالتری آگاه باشد،
دیگر این قانون چندان کارآمد و موثر نیست .انسان ،هیچ گاه نمی تواند
زمان را به عقب برگرداند .فقط می تواند خود را از شر افکار و تصورات
حک شده در ذهن خود خالص کند.
فلورانس اسکاول شیل درباره ذهن نا آرام می گوید:
حسادت ،ترس ،نفرت و کینه ورزی ،موجب رشد کاذب است .به طور
کلی ،هر مرضی از ذهن نا آرام نشات می گیرد .روزی در کالسم گفتم:
بهتر است از کسی نپرسیم مشکلت چیست .بلکه باید از او بپرسیم که چه
کسی برای تو مشکل ایجاد کرده است.
عدم گذشت و بخشیدن کسی موجب مرض می شود .منشا تصلب
شرایین یا کار کردن کبد و کم شدن قوه بینایی و بسیاری از امراض دیگر
همین گونه است.
منبع :از ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد
ویرایش و تدوین :عباس عسلی

کرد ،به تو تعلق داشته باشد ،هرگز آن را از دست نمی دهد و گرنه با هم
طرازش ازدواج خواهی کرد نه با وی.
این زن ،اغلب آن مرد را مالقات می کرد ولی در ارتباط آن ها هیچ
تغییری ایجاد نشد .تا این که روزی به من تلفن کرد و گفت آیا می دانی
در هفته گذشته نظرم اندکی نسبت به این مرد تغییر کرد و دیگر چندان
برایم جالب نیست؟
پس از مدتی ،مرد دیگری ،عاشق این دختر شد و به گونه ای که او ،زن
آرمانی خود و مناسب ازدواج با خود می دید و آن چه را که این دختر از
معشوقه قبلی خود انتظار داشت ،این مرد برای او برآورده کرد.
این خانم می گفت ،همه حرفهایش صمیمانه و بی ریاست .پس عشق او
را باور و دیگر آقای قبلی را فراموش کرد.
این موضوع ،نشان دهنده قانون جایگزین است .یک ایده درست،
جایگزین ایده ای نادرست شد .بنابراین ،به شکست یا زیانی منجر نشد.
عیسی مسیح می گوید که اول ،مقاوم ملکوتی خداوند را باور داشته باشیم
سپس ،عدالت او را بخواهید که همه این ها ،برای شما مزید خواهد شد.
او افزود :این ملکوت در فطرت شما قرار دارد .ملکوت ،قلمرو آرزوهای
درست یا الگوی الهی است .در بازی زندگی ،کالم ،نقش رهبری انسان
را دارد .بسیاری از افراد ،با کالم نادرست خود ،زندگی خویش را تباه
کرده اند .مثال روزی زنی از من سوال کرد که چرا زندگی او در تنگنا
قرار دارد؟
روزی دارای خانه ای با زیبا ترین وسایل در آن بود .ولی اغلب از اداره
آن خسته می شد و پیوسته می گفت که دیگر از همه چیز خسته شدم.
کاش می شد در یک النه زندگی می کردم .پس او با کالم خود ،النه ای
برای زندگی خود ساخته بود.
ذهن نیمه هوشیار ،شوخی سرش نمی شود .مردم اغلب ،با شوخی های
خود ،تجربه های تلخی را در زندگی بدست می آورند.
مثال ،زن ثروتمندی دائما به شوخی می گفت :من دارم خودم را برای
زندگی فقیرانه آماده می کنم با تصویر تهیدستی و فقر در ذهن نیمه
هوشیار خود ،در نهایت زندگی او ،به همان جا رسید.
خوشبختانه ،این قانون ،در جهت عکس نیز عمل می کند .یعنی می توان
با تصویر ذهنی خود ،فقر را نیز به ثروت تبدیل کرد.
مثال در یک روز گرم تابستانی ،خانمی نزد می آمد تا دعا کنم که ثروتمند
شود .اوگفت در زندگی خود ۸ ،دالر بیشتر ندارد .به او گفتم :بسیار خوب.
ما به این  ۸دالر برگت می دهیم تا چند برابر شود .همان طور که عیسی
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پنجشنبه  20خرداد 1400

باشگاه خبرنگاران جوان :پدر و مادری کردن گاهی اوقات ممکن است
واقع ًا سخت باشد ،زیرا تعامل با کودکان از تعامل با بزرگساالن بسیار
دشوارتر است.
در حالی که بزرگساالن میتوانند خیلی چیزها را بفهمند و درک کنند ،اما
باید همان چیزها را به کودکان آموزش داد .برای والدینی که اولین بار است
فرزند آورده اند ،این قطع ًا میتواند طاقت فرسا باشد و شاید حتی بعد از
تالش بسیار ،بازهم کودکشان به راحتی آنها را درک نکند.
درست است که تعامل با کودکان سخت است ،اما این روند میتواند
آسانتر باشد .یک راه حل بسیار علمی و ساده برای این مشکل وجود دارد.
ترفندهای روانشناختی؛ ترفندهای روانشناختی ترفندهایی برای خارج
کردن مغز از یکنواختی و به راه انداختن آن هستند.
این ترفندها برای ورزش مغز و کمک به شما برای شکستن الگوها به
وجود آمده اند .این ترفندها حتی وقتی میخواهید از کودک خود بخواهید
کاری را انجام دهد ،اما آنها تمایلی به انجام آن ندارند ،مفید است.
بنابراین ،با ذهن کودک خود یک بازی روانشناختی انجام دهید تا او هر
کاری که شما میخواهید را انجام دهد.
سخت نگیرید
بچهها گاهی اوقات عجیب و غریب و فوق العاده دیوانه هستند .بنابراین
آنها توانایی تحریک شما را دارند و در برابر آنچه شما میگویید سرکشی
میکنند ،زیرا باعث سرگرمی آنها میشود.
برای این که آنها کارها را همان طور که شما میگویید انجام دهند ،نباید
مجازاتهای بسیار سخت برای آنها تعیین کنید .به یاد داشته باشید که
آنها فقط بچههایی کوچک هستند .مجازاتهای شدید برای آنها ممکن
است آنها را علیه شما بشوراند و این در طوالنی مدت ممکن است بد باشد.
با بچهها مانند بچهها رفتار کنید ،به جای  ۵بار ۲ ،بار آنها را ببوسید .یا به
جای  ۴تا تافی ۱ ،عدد به آنها بدهید .این مجازات برای آنها کافی خواهد
باشگاه خبرنگاران :یکی از اختالف هایی که اغلب از کودکی تا بزرگسالی
فرد ،همراه اوست احساس گناهی است که از گذشته به دوش می کشد و
پیامدهای منفی آن ،خود را در زندگی اش نشان می دهد.
احساس گناه در کودک بدین معنی است که من بد هستم و دیگران خوب
هستند که همین احساس «من بد هستم ».باعث ایجاد اضطراب و تضعیف
حرمت نفس در کودک میشود.
احساس گناه در انسان باعث گرفتن تصمیمهای اشتباه میشود و به همین
دلیل باید بررسی کرد و فهمید که چه کارهایی باعث ایجاد احساس گناه در
کودک میشود؟
مقصر شمردن کودکان در ناکامی و سختیهای پدر و مادر
فاطمه کوهپایه زاده روانشناس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،
در رابطه با برخی از رفتارهایی که احساس گناه را در کودک به وجود می آورند
اظهار کرد :مقصر شمردن کودکان در ناکامی و سختی های پدر و مادر ،یکی
از رفتارهایی است که باعث می شود کودک احساس گناه کند چرا که بسیاری
از والدین ،با برخی از کار و رفتارهای خود این پیام را به کودک میدهند که
در مسیر بزرگ کردن آنها رنج بسیاری متحمل شده اند؛ به طوری که مادری
که از زایمان سخت و افسردگی بعد از زایمان برای فرزندش صحبت میکند
تنها به کودکش این پیام را میدهد که وجود او در زندگی پدر و مادرش بد و
مایه ضرر بوده است تا جایی که گاهی حتی کودک آرزو میکند کاش هرگز
به دنیا نمیآمد.
وی بیان کرد :گاهی مادران ،منت ماندن در زندگی زناشویی را بر سر
فرزندانشان میگذارند در حالی که کودکان ،قربانی اصلی ازدواجهای بد و
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اگر فرزند خردسال دارید این ترفندهای
روانشناسی حتما به کارتان میآید

رفتارهایی که باعث ایجاد احساس گناه
در کودکان می شوند

نادرست هستند و به همین دلیل ،کودک که خود را مسئول رنج بردن مادر
میداند از خود بیزار می شود.
این روانشناس تصریح کرد :گاهی والدین ،محبت کودک به خود را در گرو
انجام کاری میگذارند .به طور مثال؛ به او میگویند که «این قاشق رو به خاطر

32303830-32300337

آگهی تجدید مزایده
نوبت دوم1400/3/27 :
نوبت اول1400/3/20 :
شــهرداری اقلید در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی که دارای صالحیت الزم از ادارات ذیربط می باشــند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد
مزایده حداکثر تا  10روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به شهرداری اقلید مراجعه نمایند.
-1واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری به مدت دو سال
-2واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت از مبدأ به مدت سه سال
شرایط مزایده:
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ مندرج در اسناد مزایده را به یکی از طرق ،نقد ،واریز به حساب  0107313704004سپرده اشخاص
شهرداری -چک بانکی تضمین شده و یا ضمانتنامه بانکی بابت سپرده شرکت در مزایده ارائه نماید.
سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردای ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
/2553م الف
شناسه آگهی1146912 :
مسعودی  -شهردار اقلید

آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم

چاپ دوم1400/3/20 :
چاپ اول1400/3/10 :
شهرداری میانشــهر در اجرای مجوز شــماره  26مورخ  1399/12/12شورای اسالمی شهر میانشــهر و براساس قانون برگزاری
مناقصات و مزایدات سال  1383و آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد سه قواره زمین واقع در خیابان صنعت به شرح ذیل
از طریق انتشار مزایده عمومی به شرح زیر به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید.
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مامان بخور ».و یا «اگر منو دوست داری این کار رو بکن ».و یا حتی این طور
میگویند که «یعنی منو دوست نداری؟» و به همین دلیل ،کودک که مجبور
است کار ناخواستهای را به خاطر کسی انجام دهد برای آن لحظه از آن شخص
متنفر میشود و اگر آن کار را هم انجام ندهد همان حس بد را به خود دارد و

بود .این به شما کمک میکند تا بچههای خود را به درستی تربیت کنید.
نه نگویید
بچهها فوق العاده َسرکِشند .تا به آنها «نه» بگویید دلخور و رنجور
میشوند .بنابراین نه نگویید! برای این که بچه هایتان آن طور که
میخواهید بار بیایند ،باید در سخت گیری و عادتهای خود اصالحاتی
انجام دهید .بنابراین ،عادت کنید بگویید «بله ،اما .»...
وقتی فرزندتان از شما میخواهد کاری را که نمیخواهید انجام دهید،
مستقیم ًا از این کار امتناع نورزید .فقط بگویید« :باشه ،اما شما باید قبل از
آن تکلیف خود را انجام بدهی « .این کار ،یک روش تربیتی مثبت است و
فرزندتان سعی خواهد کرد آن چه را که به او میگویید درک کند.
از طریق داستان تعریف کردن ،مسائل را برای بچه هایتان
توضیح دهید
خواندن و تعریف کردن داستان ،قدرت تخیل فرزند شما را افزایش
میدهد .به عالوه این راهی عالی برای ترغیب او به انجام کارهایی است
که در داستانهای شما آمده اند .اما وقتی بیشتر به او کمک میکنید که
داستانی تکرارپذیر و واقع گرایانه به او بگویید.
دقیقا مانند پدران و مادران ما که داستان «یک کالغ چهل کالغ» را برای
ما تعریف میکردند تا به اهمیت خبرچین و غیبت نکردن در زندگی پی
ببریم .بنابراین ،این راهکار را حتما امتحان کنید.
از برانگیختن احساسات استفاده کنید
این یک روش عالی برای تعامل با بچههایی است که به اندازه کافی بزرگ
شده اند و احساسات را درک میکنند .کاری را به آنها تحمیل نکنید در
عوض به آنها راجع به چیزی که نیاز دارید بگویید و سپس آنها را برای
انجام آن کار ،آزاد گذارید .این باعث احساساتی شدن آنها میشود و
ممکن است به همین دلیل ،آن کار را انجام دهند.

در نهایت ،احساس گناه می کند.
کوهپایه زاده گفت :گاهی والدین ،حین عصبانیت کلماتی را بر زبان میآورند
که کودک را برای همه عمر از خود متنفر میکنند که از آن جمالت می توان
به «خدا منو بکشه از دست تو راحت بشم« ،».تو منو پیر کردی»« ،آخر از
دست تو میمیرم« ،».دستم بشکنه ...کاش زبونم الل میشد ».اشاره کرد که
آسیب های منفی برای کودک به همراه دارند.
وی ادامه داد :گاهی والدین ،فرزندان خود را مقصر کوتاهیهای خود
میدانند و این موضوع را می توان از جمالتی چون؛ «تقصیر تو بود خواهرت
افتاد« ،».چرا حواست نبود یه کار ازت خواستما ».که از آن استفاده می کنند
متوجه شد.
این روانشناس افزود :گاهی فرزندان از زبان والدین خود میشنوند که کاش
زود بچه دار نمیشدند که این موضوع ،یکی دیگر از رفتارهای مخربی است
که باعث می شود کودک احساس گناه کند.
کوهپایه زاده تصریح کرد :والدین باید بدانند که هرگز در مقابل فرزندشان
دیگران را نصیحت هایی از قبیل «زود بچه دار نشیا اشتباه ما رو تکرار نکن و
اول از زندگیت لذت ببر ».و یا این که «بچه چیه مایه دردسر» یا صحبتهایی
که برخی از قدیمیها بیان میکردند و میگفتند «بچه دار همیشه سرش به
داره ،».استفاده نکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :والدین هرگز در حین تمیز کردن ،لباس
پوشاندن ،دستشویی بردن و انجام کارهای خصوصی کودک خود غر نزنند و
منت نگذارند و در وجود کودک احساس گناه به وجود نیاورند.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

سال بیست و ششم شماره 7213

 40/425/000رﻳﺎل
 52/119/000رﻳﺎل

-1قیمت پایه برآوردی برآوردی براســاس قیمت کارشــناس رسمی دادگستری شماره  1400/26و صورتجلســه قیمت گذاری زمین شهرداری
میانشهر می باشد.
-2مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ترتیب قطعه شماره یک  40/425/000ریال و قطعه شماره دو  38/672/500ریال و قطعه شماره سه 52/119/000
ریال می باشــد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت نقدی به طور فیش های جداگانه به شــماره حساب  0705373813نزد بانک
کشاورزی به صورت نقدی واریز گردد.
-3متقاضیان بایستی پیشنهادی خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل تسلیم شهرداری نمایند پاکت الف) سپرده یا فیش بانکی شرکت در مزایده
ب)اسناد و مدارک شرکت در مزایده ج) برگ پیشنهاد قیمت
-4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻘﺪار
ردﻳﻒآگهی از تاریخ  1400/3/10لغایت ﺷﺮح
تعیین می گردد.
 1400/3/19و  1400/3/20لغایت  1400/3/27در دو نوبت
-5مدت
بود.
خواهد
مزایده
برنده
روزنامه
-6کلیه هزینه های چاپ آگهی
 70/000ﻣﺘﺮ
عهدهﻣﻤﺘﺪ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(
به ﺧﻂ
اﺟﺮاي
ﺗﻬﻴﻪ و
1
-7مدت قبول پیشــنهادات  10روز کاری از مورخ  1400/3/20تا تاریخ  1400/4/1ساعت  11می باشد .بدیهی است پیشنهادات بعد از زمان تعیین شده
باشد .اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﻨﻘﻄﻊ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(
به هیچ2وجه قابل قبول نمیﺗﻬﻴﻪ و
-8تاریخ قرائت پیشنهادات  1400/4/2ساعت  14می باشد.
 25ﻣﺘﺮ
/000
)ﺗﻤﺎمبا ﻛﺎر(
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ﺑﻠﻮارﻫﺎ و
در رﻓﻮژ
آﻣﻴﺰي
رﻧﮓ
اﺟﺮاي
ﺗﻬﻴﻪ و
3
سپرده آنها به نفع شهرداری میانشهر ضبط خواهد
ابالغ
شهرداری پس از
قرارداد
انعقاد
صورت عدم
ترتیب
سوم به
دوم و
-9برندگان اول و
شد.
-10هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ  1/000/000ریال می باشد.
-11متقاضیان جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  07153442267تماس حاصل نمایند.
امین تهمتن
/1931م الف
شناسه آگهی1141860 :

شهردار میانشهر

برگ سبز سواری پژو  405جی ال ایکس مدل  1387به شماره
پالک 696ل 14ایران  83شماره شاســی  40327020و شماره
موتور  12486221099متعلق به آقــای علی کرمی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت شناســایی مخصــوص وکال متعلق به آقای
مجتبی کیومرثی به شــماره پروانه  3453فرزند
ببراز مفقود گردیده اســت لــذا از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظــر به اینکه آقای علــی معینی رودبالــی فرزند نادر به اســتناد دو برگ
استشهادیه گواهی شده در دفتر اســناد رسمی  49سپیدان منظم به تقاضای
کتبی جهت دریافت سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه گردیده ،به این اداره
مراجعه کرده و مدعی اســت سند مالکیت ششدانگ پالک  475فرعی از 37
اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به روستای رودبال ،به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت که با بررسی دفتر امالک مشخص شد سند
مالکیت اولیه به نام آقای علی معینی رودبالی فرزند نادر ثبت و سند مالکیت
آن به شــماره چاپی  13620الف  82صادر گردیده ،مفقود گردیده لذا مراتب
به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت یک نوبت آگهی و
متذکر میگردد که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت
اعتراض اصل ســند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/19م الف
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی
خانم حمیرا صیف فرزند حسن با کد ملی  4269496614احترام ًا
با توجه به طرح دعوی از سوی آقای ابراهیم قبادی جهرمی به
طرفیت شما با کالسه  1400-198در مرکز داوری ،وقت جلسه
رسیدگی در روز سه شنبه مورخ  1400/4/15ساعت  8:30صبح
برگزار ،با همراه داشتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت
شناسایی در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشانی خیابان
قصردشــت خیابان سید جمالالدین اســدآبادی (پوستچی)
روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم حضور
مانع از رســیدگی و صدور رأی توســط مرجع داوری نخواهد
بود( .ضمن ًا آقای محمدهادی معماری به عنوان داور منفرد این
پرونده تعیین گردیــده در صورت جهات رد ظرف ( 7هفت)
روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1747م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

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

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

1

 10573و

2

 10574و

2867/10700
2867/10699

ﺷﻤﺎره

ﻣﺴﺎﺣﺖ

-

329/97

ﻗﻄﻌﻪ

-

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

310/12

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ

50/000/000

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ

50/000/000

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

824/925/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

775/300/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
جلسه کمیسیون مزایده مورخ  1400/3/30ساعت  15در محل شهرداری برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع است.برنده مزایده مکلف است ظرف مدت  7روز پس از اعالم کتبی شهرداری وجه آن را به حساب درآمد شهرداری فسا واریز نماید.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا همه آنها مختار است.در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده ،سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.متقاضیان بایســتی سپرده خود را در پاکت «الف» و اســناد خود را در پاکت «ب» و قیمت پیشــنهادی خود را در پاکت «ج» جداگانه تسلیمشهرداری نمایند.
ســپرده شــرکت در مزایده متقاضیان ،بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا سه ماهه در حق شــهرداری فسا و به حساب شماره 0209012278004به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و جی میل متقاضیان الزامی است و ابالغ به برنده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد.مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده را نقدا به حساب شهرداری واریز نمایند./1957م الف
شناسه آگهی1142925 :
حسن برات
شهردار فسا

گردشگری
پنجشنبه  20خرداد 1400

بیتوته :پارک پرواز یا بوستان پرواز سعادت آباد  ،منطقه  ، 2ناحیه 9
شهرداری تهران در باالی تپه های ارتفاعات شمال غرب تهران واقع شده
است ،ارتفاع زیاد پارک باعث شده عالوه بر هوای پاک منظره ای جالب و
دل انگیز داشته باشد .پارک پرواز یکی از بوستان های جذاب غرب تهران
برای خانواده ها و به ویژه عالقه مندان به عکاسی است .پارک پرواز یکی
از تماشایی ترین پارک ها و بوستان های تهران بزرگ است.
اختالف ارتفاع این پارک با تهران باعث شده بتوانید مناظر زیبایی از
پایتخت و کوه های البرز را مشاهده کنید.
شما در طول هفته و به صورت  24ساعت می توانید از فضای دلنشین
پارک پرواز استفاده کنید.
پارک پرواز کجاست؟
پارک پرواز در میدان بهرود ،روبروی هتل اسپینانس پاالس قرار دارد.
پارک پرواز در شهرک مخابرات ،منطقه سعادت آباد واقع شده است .از
سمت شرق به بلوار پیام می رسد و از سمت شمال به بلوار شقایق .از جنوب
به شهرک پاسارگاد وصل می شود و از غرب به شهرک کیهان می رسد.
تاریخچه پارک پرواز
پارک پرواز سعادت آباد به وسعت  13133متر مربع در سال  1387احداث
شد .زیباسازی فضای پارک توسط هنرمندان و معماران خوش ذوق ایرانی
به خوبی انجام شده است.
در سال های گذشته و قبل از این که ارتفاعات سعادت آباد تبدیل به
بافت شهری شوند ،از تپه های این منطقه برای پرواز با پاراگالیدر استفاده
می شده است .با تغییر کابری منطقه و ساخت پارک روی این تپه ها به
واسطه کاربری قبلی نام پرواز ،برای این پارک انتخاب شد.
در برخی فصول به خصوص فصل تابستان ،غرفه های فرهنگی ،صنایع

بیتوته :آمازون به عنوان یکی از مرموزترین نقاط جهان شناخته می شود
و تقریبا همه نام رودخانه آمازون را شنیده اند ،این رود یکی از بزرگترین
رودخانه های جهان است که از میان جنگل آمازون می گذرد.
می توان گفت سفر به جنگل و رودخانه آمازون برای گردشگران ماجراجو
و ریسک پذیر یک سفر الکچری و پرهزینه محسوب می شود.
رودخانه آمازون جزو عجایب هفتگانه جدید دنیا قرار گرفته است .طول
رودخانه آمازون معادل فاصله شهر نیویورک تا رم است.
اطالعات کلی درباره رودخانه آمازون
رود آمازون در آمریکای جنوبی واقع شده است و پر آب ترین رود
دنیاست.
رودخانه آمازون با طول  6575متر  ،دومین رودخانه طویل دنیا بعد از
رود نیل است.
بزرگترین حوزه آبریز دنبا به وسعت  7050000متر مربع متعلق به این
رودخانه است.
رود آمازون از کوه آند سرچشمه گرفته و از کشورهای برزیل ،پرو،
اکوادور ،گوریان ،کلمبیا ،ونزوئال ،بولیوی و سورینام عبور می کند و به
اقیانوس اطلس می ریزد .البته  60درصد از مساحت آمازون در برزیل قرار
دارد.
طبیعت و حیوانات منطقه آمازون بسیار وسیع و متنوع است ،حدود 1294
پرنده 378 ،خزنده و  472دوزیست و  3000ماهی در این منطقه شناسایی
شده اند.
دمای آب رودخانه آمازون در کشور پرو بسیار باالست به قدری که
می تواند موجودات با وزن کم را آب پز کند.
مهم ترین جاذبه گردشگری رودخانه آمازون دلفین های صورتی هستند
که در زبان بومی به نام بوتو شناخته می شوند.
تنها چند پل کابلی بر روی رودخانه آمازون مستقر هستند و هیچ سازه
پلی روی آمازون ساخته نشده است.
مقدار تخلیه آب رودخانه آمازون در دهانه رود  4برابر کنگو و بیش از
 10برابر رودخانه میسی سی پی است و تا فاصله  160کیلومتری ،شوری
آب اقیانوس را رقیق میکند.
بیشتر از دو سوم حوضه رودخانه آمازون با جنگل های بارانی پوشیده
شده که به جنگل های خشک و ساوانا در حاشیه شمالی و جنوبی و
جنگل های کوهستان آند در غرب تقسیم می شوند.
منطقه آمازون بزرگترین منبع ذخیره بیولوژیکی جهان به حساب می آید.
نوسانات فصلی سطح رودخانه آمازون گاهی تا  15متر می رسد.
در زیر رودخانه آمازون ،رود دیگری در  4کیلومتری زیر زمین جریان
دارد که تصور می شود عرض آن  4برابر عرض رودخانه آمازون است.
در  15میلیون سال قبل ،پیش از بوجود آمدن کوههای آند ،این رودخانه
در جهت عکس امروزه جریان داشته و به سواحل اقیانوس آرام در آمریکای
جنوبی سرازیر می شد ولی با ایجاد رشته کوه های آند حدود  5میلیون
سال خشک شد و بار دیگر راه خود را در جهت مخالف به سمت اقیانوس
اطلس ،باز کرد.
در سال  2016محققان یک شبکه کامل از صخره های مرجانی در
دلتای رودخانه آمازون کشف کردند.
رودخانه آمازون  20درصد از ذخیره آب شیرین اقیانوس را تامین میکند.
تاریخچه رودخانه آمازون
نام رودخانه و جنگل آمازون توسط کاشف اسپانیایی به نام فرانسیسکو
ده اوریانا انتخاب شده است.
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معرفی پارک پرواز
تماشایی ترین پارک تهران

آشنایی با رود آمازون
دومین رودخانه بزرگ جهان

اوریانا در اولین ورود خود به جنگل های انبوه این منطقه با زنان جنگجو
از قبیله تاپویاس برخورد کرد که برایش یادآور زنان جنگجوی آمازون در
تاریخ یونان شدند.
بنابرین واژه آمازون از زبان سکایی ها که به معنی “همه زن“ بود روی
این رودخانه گذاشته شد .گفته شده که پیشینه قبیله تاپوس در واقع به
آسیای میانه بازمی گردد و ایرانی تبار هستند .در این قبیله زنان نیز همانند
مردان در جنگ ها شرکت میکردند.
سرچشمه رود آمازون
در قدیم تصور می شد که رود آمپوریماک در نوادو میسمی سرچشمه
رودخانه آمازون است ولی مطالعاتی که در سال  2014انجام شد نشان
داد که رودهای کوردیال رومی کروز و مانتارو در پرو سرچشمه رودخانه
آمازون هستند.
رودخانه های مانتارو و آپوریمک به همراه بخشی از شاخه های رودخانه
اوکایالی که با رود مانیون در باالدست ایکیتوس در پرو با هم ترکیب
میشوند ،جریان اصلی رودخانه آمازون را تشکیل می دهد .این بخش از رود
آمازون به نام سودخانه سولیموئز شناخته می شود که در باالدست با رودخانه
ریونگرو تالقی می کند.
رودخانه آمازون با وجود ریزشگاهی با پهنای  240کیلومتر و عمق 60
متر ،جزو رودخانه های کندرو طبقه بندی میشود که تالطم کمی دارد.
درست است که رودخانه آمازون از کوه آند سرچشمه گرفته است ولی
مسیر رودخانه از زمین های هموار که ارتفاع زیادی از سطح دریا ندارند،
می گذرد به همین دلیل سرعت حرکت آب در رودخانه کم است .ارتفاع
رودخانه آمازون از سطح دریا در بخش های انتهای مسیر حدود  40متر

کاسته می شود.
آب و هوای آمازون
آمازون آب و هوایی گرم و مرطوب و بارانی دارد.
طول روز و شب در منطقه خط استوا با هم برابر است ولی اختالف
دمای قابل توجهی دارند.
شب های آمازون مانند زمستان منطقه سرد است.
متوسط دمای روز در شهر مانائوس در ماه سپتامبر حدود  32و در ماه
آوریل  24درجه سانتگیراد است ولی میزان رطوبت در تمام طول سال باال
و آزاردهنده است.
در زمستان در نیم کره جنوبی توده هوای قطبی به سمت شمال آمازون
هدایت می شود و دمای هوا را به شدت کاهش میدهد.
نیمی از بارش های منطقه آمازون از اقیانوس اطلس و نیمی دیگر از
تعریق و تبخیر جنگل های گرمسیری و توفان های همرفتی ناشی میشود.
بارندگی ساالنه در قسمت کم ارتفاع آمازون بین 3000 – 1500
میلی لیتر است.
بارش های متعدد معموال در حاشیه شرقی و شمال غربی حوزه رودخانه
رخ میدهد ولی در قسمت مرکزی از ماه ژوئن تا نوامبر یک دوره خشکسالی
داریم .در سال  2005خشکسالی در این ناحیه و عدم بارش باران در  60روز
منجر به خشک شدن بخش هایی از رودخانه و مرگ میلیون ها ماهی شد.
کشف معادن مختلف و هجوم انسان ها به ناحیه آمازون و جنگل زدایی
منجر به نوسانات سطح رودخانه و دوره های خشک سالی شده است  ،این
دوره ها گرچه به قدری نیست که مانع از رشد گیاهان شود ولی میتواند
باعث شروع و گسترش آتش سوزی شود.
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دستی و سوغات ،جنگ های شبانه به صورت موقت در پارک پرواز برپا
می شوند.
امکانات و جاذبه های پارک پرواز
چشم انداز سرتاسری به پایتخت مهم ترین ویژگی پارک پرواز است .شما
در بام تهران می توانید نمایی  360درجه از این شهر را زیر پاهایتان داشته
باشید به خصوص در روزهایی که هوا صاف و بدون آلودگی است.
شما هنگام استراحت روی نیمکت های پارک دیدی وسیع نسبت به رشته
کوه البرز ،برج میالد و بافت شهری زیر پایتان دارید که تجربه ای بسیار
لذت بخش و آرامش بخش است.
حتما سعی کنید یک روز صبح قبل از طلوع آفتاب خودتان را به پارک
برسانید .تصویر خیال انگیر طلوع خورشید از ارتفاعات تهران ،منظره ای
جذاب و بیاد ماندنی برایتان می سازد .و البته غروب خورشید در پارک پرواز
بسیار دل انگیزترست و تجربه یک عصر طالیی در این پارک را نباید از
دست دهید.
پارک پرواز یکی از بهترین انتخاب ها برای پیک نیک های آخر هفته و
دور شدن از شلوغی شهر است .آالچیق های زیادی برای دور هم نشستن
خانواده ها در این پارک به کار گرفته شده است که در صورت ریزش باران
بتوانید بدون خیس شدن از فضای بارانی پارک در کنار خانواده لذت ببرید.
سایر امکانات و جاذبه های پارک پرواز عبارتند از:
اسکیت سواری :شیب این پارک باعث شده یکی از بهترین گزینه ها
برای اسکیت سواران باشد.
شهر بازی کودک :شهربازی روباز و زمین بازی کودک مخصوص
کودکان  12 – 2سال که دارای ماشین برقی ،قطار کودک ،هلی کوپتر،
گردونه حیوانات ،سرسره بازی ،کشتی صبا ،چرخ و فلک و غیره است.

در طول فصل خشک عرض رودخانه در اکثر نقاط به حدود  3کیلومتر
می رسد ولی در طول فصل بارندگی ارتفاع آب رودخانه تا  9متر افزایش
پیدا کرده و عرض آن تا  48کیلومتر میرسد.
گونه های متنوع گیاهی رودخانه آمازون
رودخانه آمازون با جنگل های بارانی گرمسیری یا سِ لوا که حوزه رودخانه
را پوشانده اند شناخته می شود.
تنوع گونه های مختلف و عجیب گیاهی در اطراف آمازون به قدری زیاد
است که میتوان گفت تنها در یک هکتار حدود  100گونه درختی متفاوت
روییده اند که برخی از آن ها فقط برای یک بار دیده شده اند.
ارتفاع درختان آمازون به  60 – 40متر می رسد و تنه ضخیم برخی از
درختان با قارچ و گلسنگ پوشیده شده اند.
گونه های گیاهی مختلفی عالوه بر درختان در منطقه آمازون دیده
می شوند از جمله گل ارکیده ،کاکتوس ،آناناسیان ،سرخس و خزه های
مختلف که این پوشش گیاهی توسط شبکه ای از گیاهان باالرونده یا لیانا
به هم وصل شده اند.
گونه های متنوع جانوران رودخانه آمازون
هنوز هم بسیاری از گونه های موجودات منطقه آمازون ناشناخته اند.
بیش از  8000گونه حشره در این منطقه شناسایی شده اند که برخی
می توانند ناقل بیماری های ماالریه و تب زرد باشند.
صدها گونه پرنده زیبا با رنگ های درخشان که هیچ کجای دنیا مشابهی
برایشان نیست ،از جمله طوطی های رنگارنگ ،ماکائوها ،شاهین ،عقاب،
دارکوب ،حواصیل و غیره در این جنگل ها زندگی می کنند.
عنکبوت های غول پیکر ،انواع عقرب ها و زنبورها و هزاران نوع پروانه
در این سواحل زندگی می کنند.
تا کنون حدود  2500ماهی در رودخانه آمازون کشف شده اند ولی هنوز
هم گونه های ناشناخته زیادی در این منطقه وجود دارند .بیشتر ماهی های
رودخانه مهاجر هستند.
خطرناک ترین ماهی رودخانه آمازون ماهی پیرانای مشهور است که
در عرض چند دقیقه یک گله پیرانا می توانند یک موجود زنده را کامال
از بین ببرند.
برخی ماهی های منطقه به دلیل افزایش تقاضای جهانی و صید بی رویه
در خطر انقراض قرار گرفته اند.
منابع اقتصادی در آمازون
کشاورزان اطراف آمازون معموال به کشت برنج ،مانیوک ،ذرت ،جو،
نخل ،کاکائو ،قهوه و فلفل سیاه مشغولند.
توسعه چراگاه ها ،مراتع گاوداری ها و مزارع از عوامل مهم جنگل زدایی
در منطقه هستند.
از چوب برخی گونه های درخت های آمازون برای ساخت عطر و
طعم دهنده و مواد دارویی استفاده می شود ولی درخت کائوچو که به نام
درخت الستیکی شناخته می شود یکی از دالیل اصلی بهره برداری از
جنگل های آمازون به شمار می آید.
بهره برداری از معادن آمازون بیشترین آسیب را به اکوسیستم منطقه
وارد کرده است .منطقه آمازون یکی از غنی ترین ذخایر سنگ آهن جهان را
دارد .سایر معادن این منطقه شامل طال ،مس ،نیکل ،منگنز ،قلع و بوکسیت
است .ذوب سنگ آهن و بهره برداری از معادن نیاز به پاکسازی هزاران
هکتار از جنگل های آمازون داشت و از سویی دیگر جیوه مورد استفاده
برای استخراج طال موجب آلودگی آب های رودخانه و مرگ بسیاری از
ماهی های رودخانه شد که منبع اصلی غذای مردم بومی بود.

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  13970311034004921مورخ  1397/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم معصومه کمالی فرزند
اسکندر به شماره شناســنامه  2297صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  59/50مترمربع پالک  773فرعی از 2156
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2156اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی آقای شاهرضا محمدی نورغان محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/20 :
/202م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001290مــورخ  1400/2/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای یعقوب چناری فرزند
قدمعلی به شــماره شناســنامه  584صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  138مترمربع پالک  2656فرعی از  2081اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  49فرعی از  2081اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی چناری محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/20 :
/203م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001356مــورخ  1400/2/26هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا اوجی فرزند محمدحســن
به شــماره شناسنامه  48صادره از شیراز در ششــدانگ اعیانی یکباب
ســاختمان به مســاحت  46/57مترمربع پالک  6فرعی از  2034اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک
مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی
به واســطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/20 :
/204م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034001118مورخ  1400/2/18هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حسین شتاب فرزند عباس به شماره شناسنامه
 20صادره از استهبان در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان تجاری(مغازه)
به مساحت  109/50مترمربع پالک  7فرعی از  2034اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا در
یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به واســطه
اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/20 :
/206م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 157فوتی جدید کرونا در کشور
 ۱۰۵۹۸ابتالی جدید شناسایی شدند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی  ۲۴ساعت در
کشــور ۱۰هزار و  ۵۹۸بیمار مبتال به کووید ۱۹
شناســایی شدند و متاســفانه در این بازه زمانی
 ۱۵۷تــن نیز جان خود را بــه دلیل این بیماری
از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکنون  ۴میلیون

و  ۲۸۱هزار و  ۲۶۸نفر ُدز اول واکســن کرونا و
 ۷۰۶هزار و  ۶۹۵نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند
و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به
 ۴میلیون و  ۹۸۷هزار و ُ ۹۶۳دز رسید.
از روز سه شــنبه تا دیــروز  ۱۹خرداد ۱۴۰۰
و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی۱۰ ،
هــزار و  ۵۹۸بیمــار جدید مبتال بــه کووید۱۹

در کشــور شناســایی که هزار و  ۵۵۷نفر از آنها
بستری شدند.
مجمــوع بیمــاران کووید ۱۹در کشــور به
دو میلیون و  ۹۹۰هزار و  ۷۱۴نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۵۷ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۸۱هزار و
 ۵۱۹نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۵۹۰هزار
و  ۶۸۲نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۵۸۴نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش هــای مراقبت هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۱میلیون و  ۶۵هزار و  ۴۵۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۰۱ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۱ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری تحت پوشش «ستاد انتخاباتی»
معــاون اجتماعــی پلیس فتا ناجا نســبت به
کالهبرداری برخی افراد ســودجو با نام و اعتبار
«کاندیدای ریاســت جمهوری و ستاد انتخاباتی
آنان» از هموطنان هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ رامین پاشایی
افزود :افراد ســودجو با ســاخت اکانت کاربری
جعلی در پیام رسان واتســاپ با نام کاندیداهای
مختلــف ریاســت جمهوری و انتســاب خود به
ریاســت و یا اعضای ســتاد انتخابات کاندیدای
ریاســت جمهوری با کاربــران تماس مجازی و
آنالین می گیرند.
وی در ادامه با اشاره به شگرد این مجرمان گفت:
کالهبرداران با طعمه های خود به عنوان «برنده
شــدن در قرعه کشی حامیان ســتاد انتخاباتی»
تماس می گیرند و با به دســت آوردن اطالعات
کارت بانکی فریب خوردگان نسبت به برداشت از

حساب آنان اقدام می کنند.
پاشایی افزود :با توجه به رصدهای صورت گرفته
و گــزارش های متعــدد مردمی بــه این پلیس
مشخص شده اســت در بعضی اوقات این افراد
بــا اســتفاده از ترفندهای مختلف ،مشــخصات
خانوادگی و حتی شماره حســاب قربانیان را نیز
به دســت میآورند و با جلب اعتماد آنان کدهای
تایید بانکــی را نیز میگیرند و حســاب آنان را
خالی می کنند.
معــاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا ضمن بیان
اینکــه علیه این مجرمان در این حوزه تشــکیل
پرونده داده شــده است ،از شناسایی و دستگیری
یکی از متهمان با هویت معلوم در این خصوص
خبر داد و از عموم مردم خواست در صورت فریب
و یا برداشــت وجه بدین شــیوه از حساب بانکی
آنــان ،ضمن طرح شــکایت در مراجع قضایی و

مراجعه به پلیس فتا نســبت به پیگیری شکوائیه
خود اقدام کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد :به هیچ عنوان
فریب این گونه ترفندها را نخورند و با تنظیمات
امنیتی روی پیام رســان ها و گوشی تلفن همراه
خود ،دسترســی افراد غریبه را محــدود کنند و
همواره آگاه باشــند که هیچ کدام از کاندیداهای
ریاســت جمهوری و شــورای اســامی شهر و
روســتا از ایــن طریق با کاربران تمــاس برقرار
نخواهند کرد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا
پاشــایی تصریح کرد :هموطنان مــی توانند در
صورت مشاهده هرگونه مصادیق تخلفات سایبری
انتخابات  ۱۴۰۰موضوع را از طریق سایت پلیس
فتا به نشانی  www.cyberpolice.irبا ما
درمیان بگذارند.

امکان دریافت خسارت کمتر از  ۱۶میلیون تومان بدون کروکی فراهم شد
ایرنــا :معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور تهــران بــزرگ گفت :دریافت خســارات
ناشــی از تصادفات رانندگی با خســارت کمتر از
 ۱۶میلیونتومانبدونکروکیپلیسامکانپذیراست.
بــه گزارش بامداد چهارشــنبه ایرنــا از پایگاه
خبــری پلیــس ،ســرهنگ "علــی همهخانی"
درباره شــرط دریافت خســارت تصادفات بدون
کروکی پلیس ،گفت :با پیگیریهای انجام شــده

پرداخت خســارت توسط شرکت بیمه تا سقف ۱۶
میلیون تومان امکانپذیر اســت و در صورتیکه
طرفیــن حادثــه دارای بیمه نامه شــخص ثالث
معتبر هســتند و اطمینان دارند که خسارت وارده
به وســیله نقلیه غیر مقصر کمتــر از  ۱۶میلیون
تومان اســت میتوانند بــدون دریافت کروکی از
پلیــس راهنمایی و رانندگی و بــه اتفاق یکدیگر
به مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه فرد مقصر

حادثه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند.
وی دربــاره باال بــودن میزان خســارت نیز
گفــت :در صورت باال بودن مبلغ خســارت وارده
به خودروی غیر مقصر یــا عدم رضایت  ۲طرف
میتوان با شــماره  ۱۱۰تماس گرفته تا با اعالم
نشانی دقیق محل حادثه افسر کارشناس راهنمایی
و رانندگــی بــه محــل حادثه اعــزام و کروکی
ترسیم شود.

سردار رحیمی:

 ۷۹۳متهم در طرح رعد  ۴۵دستگیر شدند

ایرنا :فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم
کرد ۷۹۳ :سارق ،زورگیر ،مالخر ،سارقان به
عنــف و خفتگیر در چهل و پنجمین طرح
رعد دستگیر و چهار هزار و  ۴۷۴مورد اموال
مسروقه کشف شد.
سردار "حسین رحیمی" صبح چهارشنبه
در ارائــه گــزارش چهــل و پنجمین طرح
"رعــد" پلیس پیشــگیری پایتخت که در
ســتاد فاتب برگزار شد ،اظهار داشت :طرح
رعد یک طرح عملیاتی اســت که به خوبی
جا افتاده و کالنتریهای ما در کشف جرم و
دستگیری متهمان از تبحر خاصی برخوردار
هستند.
وی ادامه داد :در ایــن چارچوب پیچیدهترین
جرائم توســط کارشناسان پلس کشف میشود و
مهمترین مســاله برای ما حضور گسترده پلیس
و دستگیری سارقان حین سرقت است که اتفاق
میافتد.
مقام ارشد انتظامی پایتخت تصریح کرد :مردم
بدانند تالش ما بر بازگشــت اموال مسروقه است
اما در برخی موارد ســارق بــی درنگ مال را به
فروش رسانده و تبدیل به پول میکند.
وی با بیان اینکه در این طرح  ۱۳۹دســتگاه
خودرو و موتور سیکلت کشف و  ۴۳باند گروهی

از ســارقان منهدم شــد ،افزود :همچنین  ۳۴نفر
از محکومان متواری که طی چند ســال خود را
معرفی نکرده بودند ،به زندان معرفی شدند.
رئیس پلیس فاتب افزود ۲ :قبضه سالح جنگی،
 ۲۵۰فشــنگ جنگی و  ۳۰قبضه سالح سرد نیز
از دیگر کشــفیات این مرحلــه از طرح رعد بود.
رحیمــی اعالم کرد :در حــوزه مبارزه با کاالی
قاچاق  ۱۵هزار و  ۷۶۴مورد انواع و اقسام کاالی
قاچاق کشــف و  ۱۴نفر دســتگیر شدند و ارزش
اموال کشف شده به پنج میلیارد میرسد.
وی بــا تاکید بر اینکه یکــی از اهداف طرح
جمعآوری خردهفروشــان مواد مخدر از ســطح
معابر و پارکها اســت ،ادامــه داد :در این زمینه

 ۹۶کیلوگرم مواد مخدر کشــف و  ۲۴۹نفر
دستگیر شدند.
به گفته این مقام انتظامی ۱۰۰ ،دســتگاه
دوچرخــه نیز از ســارقان کشــف شــد که
مهمتریــن عامل نگرانی ایــن حوزه کمین
سارق برای نوجوانان و جوانان است.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با اشــاره
به انتشــار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر
ســیلی یک جوان بر یک روحانی بود ،گفت:
هر  2متهم در زندان به سر میبرند و پرونده
در جریان است.
این مقــام انتظامی در حاشــیه بازدید از
نمایشگاه ســرکالنتری یکم فاتب در این طرح
تاکید کرد :بــه خودروهایی که به اصطالح "دور
دور" و برای مردم مزاحمت ایجاد میکنند هشدار
میدهم که پلیس با جدیت با این تخلف برخورد
میکند و در کنار برخورد قضایی حداقل یک ماه
توقیف خودرو خواهند داشت.
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری ماموران
قالبی در ســال های اخیر و هوشــیاری در این
زمینه ،تاکید کرد :شــهروندان در صورت مواجهه
با ماموران انتظامــی ،از ماموران تقاضای کارت
شناسایی داشته باشــند و همکاران ما نیز مکلف
به ارائه مدارک هستند.

آخر هفته خونین در آمریکا و تیراندازی های مرگبار در  ۵ایالت

شنبه و یکشــنبه گذشته ،آمریکا شاهد موجی
از تیراندازیهای مرگبــار در ایالتهای مختلف
بوده است.
به گزارش ایســنا ،شــبکه خبری سیانان با
اعالم این خبر در گزارشــی آورده اســت که در
این حــوادث پنج نفر در شــیکاگو ،چهار نفر در
اورگان ،دو نفر در فلوریــدای جنوبی ،دو نفر در
ایندیاناپولیس و یک نفر در ســالت لیک ســیتی
کشته شدند.
همچنین در شهر کلیولند ،هفت نفر در جریان
تیراندازی در یک مهمانی فارغالتحصیلی زخمی

شــدند .در نیواورلئان نیز یک حادثه تیراندازی به
زخمی شدن هشت نفر انجامید.
به گفته پلیس شــیکاگو ،در پی پنج تیراندازی
مرگبار این شهر ،هیچکس بازداشت نشده است.
پلیس در شهرهای مختلف از مردم برای شناسایی
و دستگیری مهاجمان کمک خواسته است.
پلیس شیکاگو میگوید که در فاصله بعدازظهر
جمعــه تا صبح یکشــنبه ۳۴ ،مــورد تیراندازی
به اداره پلیس گزارش داده شد.
در شهر پورتلند ایالت اورگان ،نیمهشب شنبه
پلیس با دریافت گزارش تیراندازی ،به محل رفت

و جنازه چهار نفر را با زخم گلوله پیدا کرد.
در فلوریــدا نیز دســتکم دو نفــر ،از جمله
یک پسر  ۱۵ساله ،نیمهشب یکشنبه کشته شدند.
دو نوجــوان دیگر را هم با بالگرد به بیمارســتان
منتقل کردند که حال یکی از آنها وخیم است.
به گزارش ایندیپندنت ،بنابر آمار ســیانان از
آغاز ســال جاری میالدی  ۸۴۰۰نفر در حوادث
مرتبط بــا تیراندازی در آمریکا جــان خود را از
دست دادهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل،
 ۲۳درصد افزایش نشان میدهد.
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وقوع آتش سوزی در ارتفاعات سیاخ دارنگون

ایســنا :یک فعال حوزه روستایی و عشایر استان فارس از وقوع آتش سوزی
در ارتفاعات منطقه ســیاخدارنگون در شهرســتان شیراز و محدوده معروف به
"کوه دلو" خبر داد.
مهــران نامداری در گفت و گو با ایســنا ،اعالم کــرد :از بعدازظهر دیروز،
آتش سوزی در منطقه بکر جنگلی ارتفاعات سیاخ دارنگون و "کوه دلو" شروع
شــده و به واســطه صعب العبور بودن منطقه ،کاهش بارندگی و خشک شدن
پوشش گیاهی و وزش باد ،این آتش گسترش یافته است.
نامداری با اشاره به اینکه امسال برای چندمین بار است که این منطقه دچار
آتش سوزی میشــود ،گفت :دود غلیظ ناشی از آتش در این منطقه از فاصلهی
دور هم قابل مشاهده است.
این فعال روستایی و عشایری خاطرنشان کرد :ارتفاعات این منطقه ،یکی از
نقاط جنگلی استان فارس به شمار میرود و گونههای متنوع گیاهی و جانوری
را در بر دارد.
نامداری ،گیاهان موجود در این منطقه را شــامل بنه کوهی ،بلوط ،کهکم،
بادام کوهی ،کل و انواع بوتهها اعالم و خاطرنشان کرد :انواع جانوران علفخوار
و گوشتخوار و پرندگان در این محدوده زندگی میکنند.
بــه گزارش ایســنا ،خبرها حاکــی از اعزام نیروهای کمکی توســط منابع
طبیعی و محیط زیســت و همچنین حضور ساکنان جوامع محلی و دوستداران
محیط زیست برای کمک به اطفای آتش سوزی در این منطقه است.

وقوع زمین لرزه در خانه زنیان

ایســنا :دیروز زمین لرزهای با قدرت  ۳.۶ریشــتر در منطقه خانه زنیان
شهرستان شیراز حادث شد.
ســاعت  ۱۶و  ۵۰دقیقــه و  ۳۲ثانیــه ،وقوع یک زمیــن لرزه در عمق
 ۵کیلومتری زمین در منطقه خانه زنیان شهرستان شیراز ،گزارش شد.
کانون وقوع این زمین لرزه که برابر گزارش مرکز لرزه نگاری دانشــگاه
تهران ۳.۶ ،ریشتر قدرت داشت ،در  ۱۸کیلومتری خانه زنیان ۲۵ ،کیلومتری
شهر بیضا و  ۴۰کیلومتری شهر شیراز اعالم شده است.
به گزارش ایســنا ،تاکنون هیچ گزارشی از خسارت به واسطه وقوع این
زمین لرزه گزارش نشده است.

 12فقره سرقت در پرونده سارق

جانشين فرمانده انتظامي خرمبيد از شناسايي و دستگيري يک سارق با
 12فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ دوم سيد رحمان هاشمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشريح اين خبر بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت از اماکن
خصوصي و منازل ،شناسايي و دســتگيري سارق يا سارقان در دستور کار
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود :با اقدامات پليســي و بررسي فني صحنه وقوع جرم ،ماموران
موفق به شناسايي يک سارق سابقه دار شدند و در يک عمليات غافلگيرانه
وي را در مخفيگاهش دستگير کردند.
جانشــين فرمانده انتظامي خرمبيد با بيان اينكه در تحقيقات انجام شده
متهم به  12فقره سرقت از اماکن و منازل اعتراف کرد ،اظهار داشت :سارق
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

کشف  3جسد مجهول الهویه در الرستان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان از کشــف  3جســد اتباع
غیر مجاز در اطراف یکی از روستاهای شهرستان الرستان خبر داد.
سرهنگ کاووس محمدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :سه شنبه شــب در پی اعالم یکی از اهالی منطقه از طریق
مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی بر پیدایش  3جسد در اطراف کوه  های
یکی از روستاهای شهرستان الرســتان ،بالفاصله مأموران انتظامی جهت
بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه اجســاد کشف شــده مربوط به  3مرد حدودا  35ساله
می باشــد ،افزود :در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد و اجساد متوفیان
جهت بررسی و تعیین علت فوت تحویل پزشکی قانونی گردید.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس تأکید کرد :اتباع بیگانه
برای ورود به کشــور از مبادی رســمی و قانونی اقــدام کنند و تحت هیچ
شــرایطی به افراد قاچاقچی معلوم الحال و ســوء استفاده گر و وعده های
واهی آنان اعتماد و اعتنا نکنند.

انبار  32ميلياردي احتكار خودرو در اقليد لو رفت

فرمانده انتظامي اقليد از شناســايي يك انبار و كشف  5دستگاه خودرو
احتكار شده به ارزش  32ميليارد و  500ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راســتاي طرح مبارزه با اخاللگران اقتصادي ،روز سه شنبه ماموران
پليس امنيت عمومي اقليد از وجود انبار احتكار خودرو در يكي از محلههاي
اين شهرســتان مطلع شدند و موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند.
وي افزود :پس از هماهنگــي قضایي ماموران به محل مورد نظر اعزام
شــدند و در بازرســي از آن انبار موفق به كشف  5دســتگاه خودرو شامل
 3دستگاه جك و  2دستگاه پژو پارس و هايما كه احتكار شده بود ،شدند.
فرمانده انتظامي اقليد با بيان اينكه ارزش خودروهاي احتكار شــده برابر
نظر كارشناسان 32 ،ميليارد و  500ميليون ريال برآورد شده است ،تصريح
كرد :در اين خصوص پرونده تشــكيل و به همراه مالك به مراجع قضایي
معرفي شد.

سرقت موتورسیکلت در ارسنجان
کشف در پاسارگاد

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد از کشف یک دستگاه موتورسیکلت
دارای سابقه سرقت از ارسنجان خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پلیس آگاهی پاسارگاد هنگام گشت زنی در سطح

حوزه اســتحفاظي ،به راکب يك دستگاه موتورســیکلت که در حال طی
طریق بود مشکوک شدند.
وي افزود :ماموران در بررســیهای اوليه و اســتعالم از ســامانه پليس
آگاهي مطلع شــدند كه موتورسیکلت از شهرستان ارسنجان سرقت شده و
در سامانه پلیس تحت تعقیب میباشد.
فرمانده انتظامي شهرســتان پاسارگاد با بيان اينكه سارق سریعا دستگیر
و طی تشــکیل پرونده به دادسرا معرفی شد ،به مالکان وسایل نقلیه توصیه
کرد حتما از وســایل بازدارنده و تجهیزات تاخیری برای موتورسیکلت خود
استفاده كنند و پلیس را در کاهش جرایم یاری کنند.

به دام افتادن موبایل قاپ در شیراز

فرمانده انتظامی شــيراز از دســتگيري موبايل قاپ حرفهاي با  14فقره
سرقت خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی وقوع چندین فقره موبایل قاپی در محدوده شــمال شهر شيراز
توســط راكب يك دستگاه موتورسيكلت ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار ماموران کالنتری  34جام جم قرار گرفت.
وی گفت :تحقیقات پلیســی حکایت از این داشــت كه در ساعتهای
پایانی شــب راكب جوان با اســتفاده از يك دستگاه موتورسیکلت در حالی
که شهروندان مشــغول مکالمه تلفنی بودهاند اقدام به سرقت تلفن همراه
آنان ميكرده است.
فرمانده انتظامی شــيراز تصریح کرد :ماموران بــا انجام اقدامات فني و
پلیسی و گشتزنيهاي نامحسوس موفق شدند راکب موتورسوار در حالي
كه قصد ســرقت موبايل از يك شــهروند داشــت را شناسايي و وي را در
يك عمليات ضربتي دستگير كنند.
ســرهنگ شــجاعی با بیان اینکه متهم در بازجويــي اوليه به  14فقره
موبایل قاپی اعتراف كرد ،عنوان داشت :اين سارق حرفهاي تحويل مراجع
قضایي و از آن طريق روانه زندان شد.

دستگيري  8نفر از محكومين فراري در آباده

فرمانــده انتظامي آبــاده از دســتگيري  8نفر از محكوميــن فراري و
تحت تعقيب طي يك هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در پي اجراي حكم قضایي مبني بر دستگيري محكومين
متواري و تحت تعقيب ،به جهت حساسيت موضوع و ممانعت از قانون گريزي
هنجار شــكنان اجتماعي ،اين ماموريت به صورت ويژه در دستور كار اين
فرماندهي قرار گرفت.
وي ادامه داد :ماموران پليس اين شهرستان با انجام يک سري کارهاي
اطالعاتي و پليســي موفق به شناسايي مخفيگاه اين افراد در نقاط مختلف
شهر آباده شدند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان آباده با بيان اينكه در يك هفته گذشــته
مأموران انتظامي با هماهنگي دستگاه قضایي طي چند عمليات غافلگيرانه،
 8نفر از محكومين متواري و تحت تعقيب را دستگير كردند ،گفت :متهمان
براي رسيدگي و ادامه انجام مراحل قانوني ،روانه دادسرا شدند.

دستگيري  2سارق اماکن خصوصي و درون خودرو
در فیروزآباد

فرمانده انتظامي فیروزآباد از شناســايي و دســتگيري  2ســارق اماکن
خصوصي و درون خودرو با  16فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصي
و درون خودرو ،شناســايي و دســتگيري سارق يا ســارقان در دستور کار
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود :با اقدامات پليســي و بررسي فني صحنه وقوع جرم ،ماموران
موفق به شناسايي  2سارق سابقه دار شده و با هماهنگي مقام قضایي آنان
را دستگير کردند.
فرمانده انتظامي فیروزآباد اظهار کرد :در تحقيقات انجام شده متهمان به
 16فقره ســرقت از اماکن خصوصي و درون خودرو اعتراف کردند و پس از
تکميل پرونده روانه دادسرا شدند.

توقيف پرايد و كشف هروئين در جهرم

فرمانده انتظامي جهرم از توقيف سواري پراید و كشف 2كيلو و 500گرم
هروئین در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي شهرســتان جهرم در اجراي طرح مقابله با ورود
مــواد مخدر ،هنگام نظارت بر محورهاي مواصالتي به يك ســواري پرايد
مظنون شدند و آن را متوقف كردند.
وي افزود :ماموران انتظامي در بازرسي از اين خودرو 2 ،كيلو و  500گرم
هروئين كه به طرز ماهرانهاي در قســمتهاي مختلف جاســازي شده بود
كشف كردند.
فرمانده انتظامي جهرم تصريح كرد :در اين رابطه  2قاچاقچي مواد مخدر
دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند.

احشام قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی سروســتان از توقیف يك دستگاه وانت نیسان و کشف
 41راس گوسفند قاچاق در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عبدالرســول مجتهدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح این خبر اظهار کرد :مأموران انتظامی سروستان هنگام
نظارت بر محورهای عبوری به یک دســتگاه وانت نیســان حامل احشام
مشکوک شدند و آن را براي بررسی بیشتر متوقف کردند
وی افــزود :ماموران در بازرســي از آن خودرو موفق شــدند  41راس
گوسفند قاچاق را كشف و راننده نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی سروستان با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام
قاچاق مکشــوفه را يك میلیارد ریال برآورد کردهاند ،گفت :راننده با پرونده
متشکله به مرجع قضایی معرفي شد.

آگهي دعوت سهامداران شرکت هاگ زرین سهامی خاص ثبت شده به شماره  13910و شناسه ملی
 10861585817جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت هاگ زرین دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت
که در ساعت  8صبح مورخ  1400/4/2در آدرس شیراز خیابان انقالب خیابان شکیبا مجتمع رز طبقه  4واحد  42تشکیل
می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
بازرسان
 -1انتخاب
هیأت مدیره شرکت

داخلی
پنجشنبه  20خرداد    1400

معاون وزیــر اقتصــاد مجموعــه انتقاداتی به
اســتقالل ،اهداف ،ارکان ،هأت عالــی و اختیارات
رئیس کل بانک مرکزی و  ....در طرح مجلس برای
قانــون بانک مرکزی مطرح کــرد و گفت :در این
طرح به اقتدار رئیس کل و استقالل بانک مرکزی
از دولت توجه شده اما به استقالل بانک مرکزی از
مجلس توجه نشده است.
به گزارش ایســنا ،عباس معمارنژاد در همایش
طــرح قانونی بانک مرکــزی اظهار کــرد :بانک
مرکــزی از طریــق حکمرانی خــوب میتواند به
اهداف ،ماموریتها و وظایف خود دســت پیدا کند
کــه در این زمینه باید اهداف مشــخص و اولویت
بندی شــده داشته باشد ،پاســخگو باشد و اقتدار و
استقالل کافی برای رسیدن به اهداف ،ماموریتها
و وظایف داده شــود .اختیارات و قدرت ،اســتقالل
بانــک مرکزی در هدف ،هدفگــذاری ،ابزار و عدم
اســتقالل و پاسخگویی از جمله مولفههای مهم در
رسیدن بانک مرکزی به اهداف خود است.
وی در ادامــه به ضرورتهای تغییر قانون بانک
مرکزی اشــاره کــرد و گفت :ســابقه قانون پولی
و بانکی کشــور به ســال  ۱۳۵۱برمیگردد که از
آن زمــان تاکنون قانونهای زیــادی چون قانون
رفــع موانع تولید ،قانون عملیــات بانکی بدون ربا،
قوانین بودجه سنواتی .مصوبات شورای هماهنگی
اقتصادی و  ...به نحوی به مدیریت بانک مرکزی،
ساختار آن و بانکداری پرداخته که نیاز است به یک
جمــع بندی درباره این قوانین پراکنده دســت پیدا
کنیــم .همچنین ،تغییرات عمده و متعدد در صنعت
بانکداری نیز خأل قانون را نشان میدهد.
معاون وزیر اقتصاد افزود :بنابراین ،حوزههای مورد
نیاز برای بازنگری شــامل توجه بیشتر به استقالل
بانــک مرکزی ،تقویت شــفافیت و پاســخگویی،
افزایش نظارت بر موسســات اعتبــاری و تصفیه
آنها و  ...است.
معمارنژاد درباره انتقادات خود به استقالل بانک
مرکزی در این طرح گفت :یکی از انتقادات در این
زمینــه عدم توجه به رویکرد موجــود در دنیا یعنی
اســتقالل در ابزار برای اعمال سیاستهای پولی و
جلوگیری از تســلط مالی نه استقالل تام از دولت
است و سایر انتقادات نیز شامل اتخاذ رویکرد حذف
یا کاهش حضور دولت در ســاختار حاکمیتی بانک
مرکزی و عدم اطمینان از محقق شــدن استقالل
بانک مرکزی با رویکرد پیش بینی شــده در طرح،
عدم توجه به رویکرد برخی از کشــورهای پیشرفته
که همواره مروج و مدافع اســتقالل بانک مرکزی
بودهاند ،در خصوص لزوم هماهنگی سیاســتهای
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انتقادات معاون دژپسند به طرح
بانک مرکزی

پولی و مالی ،افزایش شــفافیت و مسئولیت پذیری
بانک مرکــزی ،لزوم هماهنگی سیاســت پولی و
مالی در پاســخ به انقباض گسترده اقتصادی ناشی
از ویروس کرونا به منظور جبران زیانهای ناشــی
از آن ،احتمــال بــروز چالشهای زیــاد در آینده
به علت مطلق درنظر گرفتن استقالل بانک مرکزی
با داشتن اختیار انحصاری برای تعیین سیاستهای
پولی و ارزی و عدم پیش بینی پاسخگویی در مقابل
اختیارات وســیع اعطایی از یــک طرف و تفکیک
کامل سیاســتهای پولی و مالی از یکدیگر بدون
اتخاذ سازوکارهای هماهنگی بین متولیان ذی   ربط
از طرف دیگر و در آخر نقش بانک مرکزی به عنوان
بانکدار دولت و لزوم هماهنگی بین وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی در مدیریت حسابهای دولتی است.
وی در زمینه انتقــادات به اهداف بانک مرکزی
در طرح مجلس توضیح داد :تعارض هدف حمایت
از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول
ملی ،تضاد پذیرفته شــده تریــن هدف برای بانک
مرکزی (ثبات ســطح عمومی قیمتها) با ثبات و
ســامت بانکی ،عدم تحقق هدف قانون از منظر
هدایت تســهیالت و اعتبارات به دلیل عدم وجود
اعتقاد به هدایت اعتباری در ســاختار کارشناسی و
مدیریتــی بانک مرکزی از جمله انتقادات مطرح در
این زمینه است.

واریز یارانه در حاشیه وعدههای میلیونی

یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی خردادماه در حالی فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود
که این روزها اعداد ارقام میلیونی برای پرداخت یارانه از ســوی کاندیداهای ریاســت جمهوری به مردم
وعده داده می شود.
به گزارش ایســنا ،یکصدوبیســتوچهارمین پرداخت یارانههای نقدی فردا همزمان با بیســتویکم
خردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در این بیش از  ۱۰ســال هر ماه یارانه نقدی برای خانوارهای ایرانی پرداخت شــده ،همواره با رقم
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان بوده اســت و با وجود نوســانهایی که در شاخصهای اقتصادی ایجاد و تورم از
تک رقمی تا باالی  ۵۰درصد هم تغییر داشته مبلغ یارانه همواره ثابت باقی مانده است.
بــا این حال اعداد و ارقام متفاوت و چند برابــری برای یارانه نقدی بارها و بارها پیرامون این جریان
مطرح بوده اســت و هرگاه پای انتخابات ریاســت جمهوری یا مجلس به میان آمده یا جریان بررســی
الیحه بودجه ســاالنه در میان بوده مردم شاهد آن بودند که افراد به هر دلیلی دست به اعالم ارقام باال
برای پرداخت یارانه نقدی میزنند.
این روزها در جریان انتخابات ریاست جمهوری موضوع یارانه نقدی از اهم مواضع اقتصادی کاندیداها
در بیان اعداد و ارقامشــان اســت؛ به طوری که یک کاندیدا میگوید یارانــه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان را
بــه  ۴۵۰هزار تومان افزایش میدهد .کاندیدای دیگر یارانه ســه دهک پایین را یک میلیونی میکند و
یــا دیگری میخواهد یارانه پنــج دهک را پنج برابر کند ،اما هیچ کدام از این کاندیداها پایه و اســاس
مشــخصی برای پرداخت یارانههای کالن که ظاهر جذابی هم دارد اعالم نکرده و به صراحت به مردم
نگفتهاند که چگونه تامین مالی میشود.
از ســویی این موضوع مطرح است که حتی اگر قرار باشد یارانههای میلیونی و چند صد هزار تومانی
مدنظر کاندیداها منابع مالی مشــخص و تعیین شدهای هم داشته باشند ،باید به تصویب مجلس برسد،
آیا کاندیداها مطمئن هستند که مجلس با این پیشنهاد موافقت میکند که وعده آن را به مردم میدهند؟
در هــر صورت پرداخــت یارانههای نقدی بــه  ۷۸میلیون ایرانــی و عدم غربالگــری نیازمندان و
غیرنیازمندان و مبلغ آن سالهاســت که از معضالت اقتصادی به شمار میرود و هیچ یک از دولتها و
مجلسها نتوانستند با وجود نقدهایی که در رابطه با آن وجود دارد اقدام موثری انجام دهند.

سقوط قیمت نفتا با ازسرگیری صادرات میعانات ایران

منابع صنعتی آگاه به پالتس اعالم کردند اگر دولت آمریکا تحریم ها علیه ایران را بردارد ،صادرکنندگان
ایرانــی قصد دارند صادرات  LPGرا به ظرفیت کامــل افزایش دهند که به عرضه خاورمیانه افزوده و
هزینه های حمل محموله را افزایش میدهند.
به گزارش ایسنا ،با فرض این که آمریکا تحریم ها علیه ایران را به طور کامل در نیمه دوم سال ۲۰۲۱
رفع کند ،ایران می تواند  ۳.۷۳میلیون تن در مدت مذکور صادر کند و  ۳۳کشــتی برای حمل ضروری
خواهد بود که شش کشتی بیشتر از حال حاضر است.
در صورت رفع تحریم ها ،ایران می تواند میعانات هم صادر کند که قیمت ها در بازار نفتای آســیا را
تحت فشــار قرار می دهد .انتظار می رود میعانات پارس جنوبی قیمت رقابتی داشــته باشد و اجازه دهد
تولیدکنندگان پتروشیمی خوراک ارزانتری تامین کنند.
یک تولیدکننده پتروشــیمی به پالتس گفت :بازار نگران اســت رفع تحریم هــای ایران بازار نفتا را
تحت تاثیر قرار دهد زیرا میعانات ارزانتر خواهد شــد و کره ای ها به جای خرید نفتا ،میعانات بیشــتری
خریداری می کنند.
ایران پیش از بازگشــت دوباره تحریم ها به کره جنوبی میعانات صادر می کرد و شرکت های کره ای
بر اساس شرایط قیمت ،میعانات و گریدهای مختلف نفتا استفاده می کردند.
یک منبع آگاه در ســنگاپور گفت :به محض این که ایران و آمریکا به توافق برســند ،ایران می تواند
فــرآورده های نفتی را دوباره صادر کند و قطعا روی بازار نفتــا تاثیر می گذارد .پیش از تحریم ها ایران
میعانات زیادی به هیوندای ،هانوآ و سایر شرکت های کره جنوبی صادر می کرد و اگر صادرات میعانات
ایران ازسرگرفته شود ،تقاضا برای نفتا قطعا کاهش پیدا می کند.
بر اســاس گزارش پالتس ،پیش از تحریم ها صادرات ماهانه  LPGایران در اوت ســال  ۲۰۱۸به
رکورد  ۵۶۸هزار تن رســیده است و صادرات کل سال به  ۵.۲میلیون تن رسید .در فاصله سال  ۲۰۱۸تا
 ۲۰۲۰ایــران  ۳.۲میلیون تن به ظرفیت تولید  LPGافزود که عمدتا از میدان گازی پارس جنوبی بود
و انتظار می رود  ۲.۲میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید افزوده شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به ســاختار هیأت
نظار در ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس گفت:
سپرده شــدن اختیارات مجمع و بازرس قانونی به
هیأت نظار مرکب از سه نفر منتخب روسای قوای
سه گانه که کارکرد ،قدرت تصمیم گیری و نظارت
و اثر بخشــی تصمیمات هیأت مزبور قابل مقایسه
با مجمع عمومی نیســت .مغایرت رکن هیأت نظار
با نظریه تفکیک قوا کــه به نوعی مصداق دخالت
مجلس و قوه قضائیه در امور اجرایی است .کاهش
تاثیرگذاری هیأت نظــار چه به لحاظ تعداد اعضا و
هم به لحاظ تخصص .لزوم اعطای وظایف بازرسی
هیأت نظار با توجه به حیطه گســترده حسابرســی
به ســازمان حسابرســی از جمله انتقادات به طرح
مجلس است.
وی درباره انتقادات خود به هیأت عالی به عنوان
یکی از ارکان بانک مرکزی گفت :پیش بینی فرآیند
بســیار پیچیده بــرای عزل اعضای هیــأت عالی،
عدم پاســخگویی هیأت عالــی در قبال اقدامات و
اختیارات محولــه ،انحصار کلیه اختیارات و وظایف
بانک مرکزی در هیأت عالی از باب سیاستگذاری،
تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای
آن در بانک مرکــزی .حذف کلیه اعضای دولتی و
بخش خصوصی اعضای فعلی شورای پول و اعتبار
از ارکان بانــک مرکزی به ویــژه وزارت اقتصاد از
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جمله انتقادات وارده به ساختار هیأت عالی در طرح
مجلس برای قانون بانک مرکزی است.
معمارنژاد انتقــادات خود درباره اختیارات رئیس
کل بانک مرکزی در طــرح مجلس را در مغایرت
فرآینــد نصب و غزل رئیــس کل با مصوبه مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،افزایش اختیارات رئیس
کل و حضــور وی در تمامی شــوراهای پیش بینی
شــده در طــرح و در نتیجه اســتیال رئیس کل بر
تصمیمات شورا و عدم تناسب انتخاب رئیس کل به
عنوان رکن با سایر ارکان بانک مرکزی بیان کرد.
معاون وزیــر اقتصاد درباره پاســخگویی بانک
مرکــزی در طرح مجلس نیز گفت :عدم پیش  بینی
سازوکارهای الزم برای پاسخگویی بانک مرکزی و
بسنده شدن به ارائه دو گزارش عملکرد برنامههای
بانک مرکــزی در دو مقطع به مجلس و حضور در
کمیسیونهای آن ،عدم شــفافیت و پاسخگویی و
نبود ضمانت اجرا برای پاســخگویی بانک مرکزی
به طور عام و هر یــک از ارکان آن به طور خاص
در قبال مســئولیتها و اختیارات وســیع محوله و
مشخص نشدن وضعیت وزیر اقتصاد در قبال تذکر،
ســوال و استیضاح نمایندگان بابت عمل کرد بانک
مرکزی و بانکها از جمله انتقادات وارد شده به این
موضوع است.
وی انتقادات خود درباره نظارت بانک مرکزی را
در مواردی چون افزایش اختیارات معاونت نظارتی
بانک مرکزی در ســاختار بانک ،عــدم پیش بینی
پاسخگویی و مسئولیت برای معاونت نظارتی بانک
مرکزی در مقابل اختیارات بســیار وســیع مقرر در
طرح ،تزاحم سیاست پولی و نظارت بانکی به دلیل
احاله هر دو سیاســت به یک مرجع واحد ،تردید در
موفقیت آمیز بودن افزایش اختیارات بانک مرکزی و
عدم پیش بینی سازوکارهای ایجاد هماهنگی با وزیر
اقتصاد به عنوان نماینده سهام دولت در بانکهای
دولتــی برای اعمال اقدامــات نظارتی در خصوص
بانکهای مذکور مطرح کرد.
این مقام مســئول در پایان به اختیارات وســیع
بانــک مرکزی و رئیس کل و نبود پاســخگویی و
شــفافیت الزم در عملکرد این بانــک انتقاد کرد و
گفت :اســتقالل بانک مرکزی باید اســتقالل در
اســتفاده از ابزار و اهداف باشــد و در این طرح به
اقتــدار رئیس کل بانک مرکزی و اســتقالل بانک
مرکزی از دولت به خوبی توجه شده اما به استقالل
بانــک مرکزی از مجلس توجه نشــده اســت ،در
حالیکه تکالیف مجلس به بانک مرکزی و بانکها
منجر به افزایش تورم میشــود که با اهداف طرح
مغایرت دارد.

جزئیات مالیات اصناف برای سال  ۹۹اعالم شد
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رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص نحوه رســیدگی و بررسی تعیین مالیات سال ۱۳۹۹
مشاغل صنفی توضیحاتی را ارائه کرد.
بــه گزارش ایســنا ،به نقل از اتاق اصناف ایران ســعید ممبینی اظهار کرد :بســیاری از
اتاقهای اصناف و یا اتحادیهها در طول این مدت تماس گرفته و در ارتباط با نحوه رسیدگی
و تعیین مالیات سال  ۱۳۹۹مشاغل صنفی سواالتی را داشتند با توجه به اینکه در حال مذاکره
و پیگیری موضوع از طریق سازمان مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همینطور
معاونت اقتصادی رئیس جمهوری برای استفاده از امکاناتی که در ستاد ملی کرونا میتوانست
کمک کند بودیم؛ این موضوع تا دیروز به درازا کشید.
وی تصریح کرد :به اطالع همه اصناف و واحدهای صنفی در سراسر کشور میرسانم که
اصو ًال تعیین مالیات با دو روش برابر ظرفیتهای قانونی که وجود داشــت امکان پذیر بود،
کــه یک روش تعیین مالیات با ابراز و اظهار کردن میزان درآمد یا به عبارتی ماده  ۹۷قانون
مالیاتها و تسلیم اظهارنامه که این ظرفیت همواره وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه برخی از صنوف می پرســند به دلیل اینکه در شــرایط کرونا فعالیتی
نداشــتند یا اساسا تعطیل بودهاند مانند تاالرها که بعض ًا تا اواسط ماه پیش هم تعطیل بودند؛
بایستی معاف از مالیات بشوند؟ گفت :یکی از راهکارهای استفاده از معافیت این است که اگر
صنوف فعالیتی نداشــتند ،باید اظهارنامه بدهند که بر اساس اظهارنامه ،رسیدگی شود به چه
میزان مالیات تعیین شــود و اینکه چه فعالیت داشــته باشند و یا نداشته باشند ،تعیین مالیات
مسیر خودش را طی می کند.
چه کسانی میتوانند از تبصره ماده  ۱۰۰استفاده کنند؟
ممبینی اظهار کرد :یکی از ظرفیتهایی که همواره برای بعضی از مشاغل بند “ج” وجود
داشــته است؛ استفاده از تبصره ماده  ۱۰۰بود که در سال  ۹۸با استفاده از تبصره ماده ،۱۰۰
تعداد زیادی از واحدهای صنفی مشــارکت کردند و به طور نسبی اظهار رضایت نیز داشتند.
امسال نیز اگر  ۳۰برابر معافیت لحاظ می شد ،به دلیل تورمی که به قیمت کاالها و خدمات
وارد شــده بود ،تعدادی از مودیان نمی توانستند از این ظرفیت به طور کامل و موثر استفاده
کنند ،بنابراین از ابتدا درخواست اصالح این ضریب را داشتیم.
وی افزود :درخواســت اولیه اتاق اصناف ایران  ۶۰برابر بود که نهایتا دیروز موفق شدیم
که  ۴۵برابر ،مصوبه را از ستاد ملی کرونا بگیریم .بنابراین کسانی که درآمد ابرازیشان ،زیر
 ۴۵برابر معافیت هست میتوانند از مزایای تبصره استفاده کنند.
رئیــس اتاق اصناف ایران تصریح کرد :تبصره ماده  ۱۰۰نیــز با تغییراتی همراه بوده که
امســال در بند اول آن ضرایب کســانی که تا  ۳میلیون تومان مالیات سال قبل آن ها بوده
بدون هر گونه افزایشی نســبت به مالیات سال قبلشان میتوانند مالیات را پرداخت کنند و
قطعی شــده طبق دستورالعملی که ابالغ خواهد شــد و در سایت اتاق اصناف ایران نیز قرار
داده خواهد شد.
وی تاکید کرد :اگر کســانی هستند که احســاس می کنند استفاده از تبصره نمیتواند به
آنها کمک کند میتوانند با اســتفاده از ظرفیت ماده  ۹۷اظهارنامه بدهند و میزان درآمدشان
را خودشان ابراز کنند تا رسیدگی شود.
به دنبال تمدید فرصت تسلیم اظهار نامه هستیم
ممبینی افزود :با توجه به اینکه زمان نســبتا طوالنی از خرداد ماه را از دست دادیم و این
موضوع با تأخیر ابالغ می شود درخواست کردیم که زمان تسلیم اظهارنامه را هم تمدید کنند
همچنان در حال پیگیری هســتیم و امیدواریم مسئوالن سازمان مالیاتی به این نکته توجه
کنند چرا که در فرصت باقی مانده تا پایان خرداد ماه تراکم جمعیت برای تســلیم اظهارنامه
و یــا تکمیل فرم تبصره ماده  ۱۰۰میتواند آزاردهنده باشــد و با توجه به شــرایط کرونایی
که وجود دارد و بســیاری از مســئوالن واحدهای صنفی درگیر انتخابات ریاست جمهوری و
شورای شهر هســتند؛ مصرانه درخواست داریم فرصت تسلیم اظهارنامه تمدید شود و پیگیر
خواهیم بود.

دود خاموشی استخراج رمزارزها به چشم اقتصاد میرود
نائبرئیس کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان نصر با بیان
اینکه مصرف برق صنعت ماینینگ یک درصد تولید برق کشــور
اســت و خاموشیهای کشــور ارتباطی به ماینینگ ندارد ،گفت:
برای تمام تجهیزات ماینینگ هزینه شــده و اینها میتوانســتند
کاالیی را تولید کنند که در اقتصاد تحریمی به کشــور ما کمک
کند و فشــار ارزی را کاهش دهد ،اما سوء مدیریت دودی را بلند
کرده که چشمان کشور را میسوزاند.
امید علوی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه مصرف انرژی
رمزارزهــا در دنیا را خیلی دقیق نمیتوان اندازهگیری کرد ،گفت:
مصــرف انرژی رمــزارز را از روی قدرت پــردازش یا هشریت
شبکه محاسبه میشــود .با تخمین زدن مقدار هشریت و تعداد
دســتگاههایی که در دنیا وجود دارد ،میزان مصرف برق شــبکه
بیتکوین را محاســبه میکنند .از آنجایی که بیشترین ماینینگ
رمزارز مربوط به بیتکوین است ،معموال مالک مصرف برق هم
مصرف بیتکوین است.
وی ادامــه داد :در حــال حاضر هشریت شــبکه بیتکوین
حدود  ۱۸۰اگزاهش اســت و تخمین میزنیم که حدود  ۱۴هزار
مگاواتساعت یا  ۱۴گیگاوات ســاعت مصرف شبکه بیتکوین
در دنیا باشــد ،البته در حداکثر حالت ممکن اگر این دســتگاهها
نســل دوم یا چیپســتهای  ۲۴نانومتری و  ۱۶نانومتری باشند،
درصورتی که چیپستهایی که اکنون تولید و استفاده میشوند
 ۷و  ۵نانومتری اســت ،بنابرایــن در بدترین حالت ،مصرف کل
شبکه بیتکوین  ۱۵هزار مگاوات است.
خاموشیهای کشور ارتباطی به ماینینگ ندارد
این فعال حوزه رمزارز درباره سهم ایران از صنعت ماینینگ
توضیح داد :در ایران عدد ماینینگ قانونی  ۳۰۰مگاوات اســت
و اگر اســتخراج غیرقانونی را هم  ۳۰۰مگاوات در نظر بگیریم،
مجموع استخراج حدود  ۶۰۰تا  ۷۰۰مگاوات میشود و از لحاظ
درصدی بیــن  ۴تا  ۵درصد کل شــبکه بیتکوین را میتوان
بــرای ایران در نظر گرفت .این عــدد در دنیا و حتی در ایران
عدد بزرگی نیســت .مــا  ۶۰هزار مگاوات تولیــد برق داریم و
 ۶۰۰مگاوات ،یک درصد این مصرف اســت ،بنابراین مشکل
قطعی برق و خاموشیهای کشور چه در زمستان و چه تابستان
با این موضوع حل نخواهد شــد و خاموشیهای کشور ارتباطی
به ماینینگ ندارد.
علــوی با بیــان اینکه ســوءمدیریت را گــردن کوتاهترین
دیوار یعنی ماینینگ میاندازند ،گفت :در پنج ســال گذشــته
هیچ سرمایهگذاری جدی در حوزه انرژی در کشور انجام نشده
و این هم به دلیل سوءمدیریت است .بدهی بخش خصوصی و
بخش نیروگاهی کشور پرداخت نشده ،نیروگاهها مستهلک شدند
و نتوانستند تعمیرات اساسی انجام دهند .تمام اینها دست در دست
هم داده و تولید برق در کشور کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد :وزارت نیرو از اتفاقاتی که در چند سال گذشته
افتاده از جمله تحریمها و گران شــدن نرخ ارز که بســیاری از
صنایــع را تحت تاثیر قرار داده بود ،اســتفاده کرد و تولید برق
را افزایــش نداد .در این مدت ،ظرفیت اســمی ما که  ۷۰هزار

مگاوات بــوده و ظرفیت عملیاتی که  ۶۰هــزار مگاوات بوده
به شدت کاهش پیدا کرده اســت .در دو سال گذشته بارندگی
خوب بود و صنایع تعطیل بود ،اما امســال صنایع جان گرفتند
و بارندگی کم شــد ،به همین دلیل کشور با مشکل قطعی برق
مواجه شد.
نائبرئیس کمیســیون بالکچین و رمزارز ســازمان نصر
خاطرنشان کرد :هر ســال باید طبق برنامههای توسعه کشور،
افزایــش مصرف برق را بین  ۵تا  ۷درصــد در نظر بگیریم اما
وزارت نیــرو تولید برق را به اندازه افزایش مصرف برق افزایش
نــداده و به همین دلیل االن با خامــوش کردن صنایعی مانند
اســتخراج و صنایع پرمصرف ،سعی میکنند جلوی خاموشیها
را بگیرند .در زمســتان هم از خاموش کــردن معابر و صنعت
ماینینگ استفاده کردند.
علــوی گفت :صنعت ماینینگ را خاموش کردند ،صنعتگران
ناامید شــدند اما در مقابل کسانی که به دلیل خاموشی چراغها
و ایجاد ناامنی ،در جادهها و خیابانها تصادف کردند و جانشان
را از دســت دادند ،در مقابل افرادی که در خیابان مورد دزدی
و ضرب و شــتم قرار گرفتند ،چطور میتوانید پاسخگو باشید؟
متاسفانه در کشور نظارت و بازرسی دقیقی صورت نمیگیرد ،در
آن صورت مســووالن وزارت نیرو باید به خیلی از این سواالت
پاسخ میدادند.
وی با اشاره به مصوبه هیات دولت در  ۱۳مرداد  ۱۳۹۸برای
رســمی کردن صنعت ماینینگ در ایران ،بیان کرد :این مصوبه
بندهای بدی داشت که تبعاتش را امروز میبینیم .نرخ صادراتی
قرار دادن برای حاملهای انــرژی صنعت ماینینگ ،چه گاز و
چه برق ،برای وزارت نیرو انحصار ایجاد کرد و با باال تعریف شدن
قیمت برق ،زمینه زیرزمینی شــدن صنعت ماینینگ فراهم شد.
ما بارها در مقاالت و نشســتهای مختلف اعالم خطر کردیم
که صنعت اســتخراج زیرزمینی میشــود اما هیچکس گوش

نکرد و امروز شاهدیم که ســرمایهگذاریهای بزرگ در کشور
انجام نمیشود و به کشورهای همســایه ،روسیه ،قزاقستان و
ترکمنستان میرود و کشور از این نعمت جدید بیبهره میماند.
صنعت ماینینگ را شش ماه خاموش کردند
نائبرئیس کمیســیون بالکچین و رمزارز ســازمان نظام
صنفی رایانهای ادامــه داد :امیدوارم دولت جدید از دید بازتری
برخوردار باشــد ،ما میبینیم که رئیس جمهوری اعالم میکند
که دســتگاههای ماینینگ چهار ماه خاموش باشــند .صنعت
استخراج دو ماه در زمستان خاموش بود ،چهار ماه در تابستان.
کدام صنعت با شش ماه خاموشی میتواند دوام داشته باشد؟
علــوی با بیان اینکه در دولت جدید باید با نگرش دقیقی به
صنعت رمزارزها و پدیده اســتخراج نگاه شــود ،افزود :وضعیت
اقتصادی کشــور ،رشد بسیار چشــمگیر رمزارزها در  ۱۲سال
گذشــته ،ظرفیتهایی که میتواند برای اقتصاد داشته باشد و
حتی تهدیدهایی که میتواند داشــته باشد ،تمام اینها رگوالتور
را بــه قانونگذاری و نگاه دقیق و نظارت بــه این حوزه وادار
میکند .رگوالتور موظف اســت هرچه سریعتر قانونگذاری و
نظارت کند و فضای کسبوکار و درآمد را برای ایرانیان امن و
شفاف کند.
وی خاطرنشان کرد :همین حاال نزدیک به  ۴۰مرکز قانونی
اســتخراج رمزارز داریم که در هر کدام از این مراکز به صورت
مســتقیم بین  ۲۰تا  ۵۰نفر مشــغول به کار بودند و حاال بیکار
شــدند؛ برای تمام این تجهیزات و زیرساختها سرمایهگذاری
و هزینه شــده و اینها میتوانستند کاالیی را تولید کنند که در
اقتصاد تحریمی به کشــور ما کمــک کند و وارد چرخه اقتصاد
شود و فشار ارزی را کاهش دهد ،اما سوء مدیریت و نگاه سلبی
و انحصاری وزارت نیرو دودی را بلند کرده که چشــمان کشور
را میســوزاند و امیدوارم دولت بعدی اشــتباهات این دولت را
تکرار نکند.
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عضو هیأت مدیره باشگاه قشقایی شیراز:

وعده وعیدهای پوچ دوچرخهسواری
برای رفتن به المپیک

برنامههای آمادهســازی دوچرخهســواری از برگزاری اردوی
اروپایــی گرفته تا تهیه تجهیزات بــه روز در حد حرف باقی ماند
و به نظر میرسد دوچرخهسواری هیچ برنامه خاصی برای حضور
المپیک نداشته است.
به گزارش ایســنا دوچرخه سواری ایران در بازی های المپیک
یــک ســهمیه دارد با وجود اینکه از ســالها قبل مشــخص بود
دوچرخــه ســواری در المپیک حضــور خواهد داشــت اما هیچ
برنامه ریزی برای این رویداد انجام نگرفت.
تعویق یک ســاله بازیها هم تاثیر خاصی بر روی برنامه های
دوچرخه سواری نداشت و رکابزنان ایران بدون حضور در مسابقه
تنهــا منتظر آمدن المپیک بودند تــا در نهایت یکی از آنها راهی
بازی ها شود.
با وجود اینکه گفته میشد ،برنامهریزیهایی شده که رکابزنان
ایران در مسابقات اروپایی شرکت کنند اما این مسئله هم عملیاتی
نشد تا در نهایت رکابزنان از حضور در مسابقات کشورهای دهان
پرکن مثل ایتالیا و سوئیس به مسابقات ترکیه برسند که البته ماه
بعد قرار است برگزار شود.
بدون برنامه بودن دوچرخه ســواری تنها مربوط به ماه های
اخیر نمی شــود بلکه از المپیک ریو تاکنون نیز هیچ هدف گذاری
خاصی انجام نشــد و به نظر می رسد فدراســیون تنها به کسب
ســهمیه قانع شــده بود و دیگر ،گرفتن یا نگرفتن نتیجه اهمیتی
نداشته است.
اکنون هم حضور در مســابقات ترکیه تنها برنامه آماده سازی
ایــران برای حضــور در بازیهای المپیک اســت .جدا از وعده
مسابقات که عملی نشد تهیه تجهیزات هم محقق نشده است.
با وجود اینکه بارها خود دوچرخه ســواران اعالم کردند برای
حضور در المپیک نیاز به یک دوچرخه به روز است اما نه خبری از
دوچرخه جدید شــد و نه تجهیزات دیگر و همه چیز در حد همان
حرف باقی مانده اســت .این در حالی اســت که ماه های گذشته
عنوان می شد فدراسیون پیگیر این مساله است.
قادر میزبانی ملی پوش ســابق ایران در گفتگو با ایسنا درباره
برنامه آماده ســازی فدراسیون در ســالهای اخیر برای حضور در
المپیک گفت :هیچ تدارکاتی دیده نشده در حالی که می توانستند
برنامههایی داشــته باشــند اما به جز چند اردوی داخلی هیچ چیز
دیگری مشاهده نشد.
نماینده ایران در المپیک ریو با اشاره به اینکه نسبت به چهار سال
پیش که برای حضور در المپیک آماده می شد تدارکات بدتر بوده
اســت ،تاکید کرد :نه تنها در این مورد بلکه در همه مسائل ما در
این سالها افت داشته ایم .اکنون نیز به سختی می توانم بگویم که
ما در المپیک نتیجه می گیریم .از طرفی چند ماه دیگر قهرمانی
آســیا را پیش رو داریم و برنامه آماده سازی المپیک میتوانست
برای قهرمانی آســیا نیز باشد که این اتفاق نیفتاد و این مسئله به
نداشتن برنامه و نابسامانی بر می گردد.
او افزود :البته دغدغه اساســی دوچرخه ســواری ایران نداشتن
دوچرخه ســوار اســت همچنین اینکه تعداد باشــگاه های فعال و
مســابقات در ســنین مختلف نداریم .امیدوارم فدراسیون جدید این
مشــکالت را حل کنــد و آگاهانه نفرات فنــی را انتخاب کند چون
متاسفانه در ایران انتخاب افراد براساس شایسته ساالری نیست.
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مهاجم ما یک متر عقب تر بود ولی کمک داور آفساید اعالم کرد

باید در نحوه مدیریت ورزشگاه پارس
تجدید نظر شود

ایسنا :عضو هیأت مدیره و مدیر اداری
باشگاه قشقایی شیراز با اشاره به وضعیت
ورزشــگاه پــارس ،تاکیــد دارد که برای
بهبود شــرایط ،باید در نحوه مدیریت این
ورزشگاه تجدید نظر شود.
به گزارش ایســنا ،دیدار خانگی عصر
سهشــنبه  ۱۸خرداد تیم فوتبال قشقایی
شــیراز ماننــد دو هفته قبل ،با حواشــی
زیــادی همــراه بــود .آن روز و در پایان
بازی تیمهای قشــقایی شیراز و استقالل
خوزســتان ،خامــوش شــدن چراغهای
ورزشــگاه بالفاصله بعــد از اتمام بازی،
مجادله مســئوالن باشــگاه قشــقایی و
ورزشــگاه پارس را به دنبال داشت و در
بازی عصر  ۱۸خرداد قشقایی شیراز با گل
ریحان البــرز ،رخدادهای دیگری پیش از
شروع مسابقه ،حاشیه ساز شد.
شــهرام پورحمزه ،عضو هیأت مدیره
و مدیر اداری باشــگاه قشــقایی در این
خصــوص به ایســنا گفــت :متاســفانه
مدیــران مجموعــه ورزشــگاه پــارس،
در ورودی بــه زمیــن چمن اســتادیوم
را در فاصلــه کمتــر از دو ســاعت مانده
بــه آغاز بــازی را قفــل کــرده بودند و
گوشی  هایشــان هم خامــوش بود .حال
اینکه آن در برای ورود عوامل و تدارکات
تیــم و حتی آمبوالنس پیش بینی شــده
و اســتفاده میشــود؛ در بازی مقابل گل

تیم فوتبال قشقایی شیراز از سد گل ریحان البرز گذشت

ایرنا :تیم فوتبال قشــقایی شــیراز در رقابت های فوتبال دسته یک کشور به سختی
از سد تیم ته جدولی گل ریحان البرز گذشت و سه امتیاز حیاتی را در خانه نگه داشت.
این بازی که از هفته بیست و هشتم این لیگ آزادگان شامگاه سه شنبه در ورزشگاه
پارس شیراز برگزار شد ،تیم میزبان با نتیجه سه بر  ۲به برتری دست یافت.
تیــم قشــقایی بازی را خوب شــروع کــرد و به گل هم رســید تا نشــان دهد هر
سه امیتاز این بازی را می خواهد.
دقیقــه  ۱۴بازی تیم میزبان مزد برتری خــود را گرفت ،روح ا ...صفویان پور از پاس
خوبی که هادی خادم برایش ساخته بود استفاده کرد و با یک ضربه محکم توپ را پس
از برخورد به تیر عمومی راهی دروازه کرد تا میزبان یک بر صفر جلو بیفتد.
شــاگردان داریوش هرمزی سرمربی تیم قشقایی که به خواسته خود رسیده بودند در
زمین خود به حفظ بازی پرداختند و به دنبال ضد حمله که یکی از شــیوه های این تیم
است بودند تا به گل های بعدی برسند.
هر چند گل ریحان یکی از تیم های ســقوط کننده اســت اما می خواهند چند بازی
باقی مانده را خوب برگزار کنند که پس از دریافت گل اول هم بازی را در دست گرفتند
و توانستند به گل مساوی هم برسند.
دقیقه  ۲۷بازی ضربه سر هادی سرشار مهاجم تیم گل ریحان با واکنش خوب گودرز
داوودی ســنگربان تیم قشــقایی به کرنر رفت اما این پایان کار نبود زیرا تیم میهمان
که پس از دریافت گل خوب بازی کرده بود ســرانجام در دقیقه  ۴۳با ضربه محکم فرید
امینی به گل مســاوی دســت یافت و مزد برتری خود را گرفت تا نیمه اول یک بر یک
مساوی تمام شود.
اما نیمه دوم تیم قشقایی که می دانست بازی سختی در پیش دارد و سه امتیاز بازی
هم برایش حکم حیاتی دارد دست به حمله زد و خیلی زود هم به گل رسید.
دقیقه ۴۷تیم میزبان صاحب یک ضربه خطا که روی علی درخشــان صورت گرفته
بود ،شد که در این لحظه ضربه سنگین علی آزادمنش پشت خط دروازه تیم گل ریحان
توسط مدافعان این تیم بیرون کشیده شد اما کمک داور بازی اعالم گل کرد تا میزبان
باز هم جلو بیفتد.
در ادامــه برتری تیــم میزبان ،آنها بازهم به گل رســیدند .در دقیقه  ، ۵۵روی پاس
صفویان پور ،مرتضی ســنجانکی با یک بغل پا گل سوم را به ثمر رساند تا خیال تیمش
را راحت کند.
دقیقــه  ۶۲مهدی لیموچی مهاجم جوان تیم قشــقایی می توانســت گل چهارم را
بــه ثمر برســاند اما در مصــاف تک به تک بــا دروازه بان تیم میهمــان ضربه اش را
بد زد تا گل چهارم به ثمر نرسد.
اما دقیقه  ۶۹عادل سرشــار مهاجم تیم گل ریحان از دام آفساید تیم میزبان فرار کرد
و گل دوم تیمش را به ثمر رساند و فاصله را کم کرد.
تیم میزبان که نمی خواســت به راحتی پیروزی را مســاوی کند در ادامه بازی عقب
نشــینی کرد تا از برتری عددی تیمش محافظت کند و سرانجام اینگونه شد و با نتیجه
ســه بر  ۲بازی را بُرد تا همچنان امیدوار به ادامه بازی ها باشد و بتواند خود را از منطقه
خطر دورتر کند.
تیم فجر شهید سپاسی مقابل تیم خیبر خرم آباد مساوی شد
همچنین در این هفته تیم فجر شــهید سپاسی شــیراز در خرم آباد لرستان برابر تیم
متحول شده و مدعی خیبر به تساوی بدون گل دست یافت.
هم اینک در جدول رده بندی پس از انجام  ۲۸بازی تیم های هوادار و بادران تهران
با  ۴۷امیتاز اول و دوم هستند و مس کرمان با  ۴۶امتیاز سوم است.
همچنین تیم فجر سپاســی با  ۴۴امتیاز در رده چهارم ایســتاد ،خوشه طالیی ساوه
و شــاهین بوشــهر هم  ۴۳امتیازی هســتند ،خبیر خرم آباد و استقالل خوزستان هم با
 ۴۲امتیاز به ترتیب در رده پنجم تا هشتم قرار دارند.
تیم قشــقایی هم با این برد ،با  ۳۳امتیــاز در همان مکان پانزدهم باقی ماند تا چوکا
تالش با  ۲۸امتیاز در تعقیب این تیم بماند.

ریحان ،ایــن در تا  ۴۵دقیقه قبل از بازی
قفل بــود و بعد از تماسهــا و پیگیری
بسیار ،باز شد.
پورحمزه افزود :مشکالت ما در مسابقه
با گل ریحان به همین محدود نشد و برق
مورد نیاز برای راه اندازی سیستم صوتی،
تا حدود نیم ساعت پس از شروع مسابقه
وصل نشــد و باز هم گوشی   های عوامل
ورزشگاه خاموش بود و کسی پاسخگوی
ما نبود.
او با اشــاره به اینکه دو هفته قبل هم
مشــکالت دیگری با مدیران ورزشــگاه
پارس به وجود آمده و باعث درگیری شده
بود ،افزود :مجموعه ورزشــگاه پارس به
هیأت موتورســواری و اتومبیلرانی استان
واگــذار شــده و ظاهرا افــرادی که آنجا
حضــور دارند ،شــرایط خــاص تیم   های
فوتبال را درک نمی کنند .آنها باید بدانند
که در این وضعیت حســاس باید در کنار
تیم باشــند و حمایت کنند ،اما متاســفانه
در بــازی قبلی ،تنها چنــد دقیقه پس از
پایان بازی چراغ   هــا را خاموش کردند و
باعــث درگیری شــدند و ایــن هفته هم
حواشی دیگری برای ما به وجود آوردند.
وی گفــت :چطور ممکن اســت تیم
میزبان در شــهر خودش ،بیــش از یک
ساعت پشت در ورزشگاه بماند؟ هیچکس
هم در ورزشگاه پاسخگوی ما نبود و حتی
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گوشی مدیر ورزشــگاه هم خاموش بود.
حتی چندین بار رئیس هیأت فوتبال استان
با آنها تماس گرفت و باالخره پس از سی
دقیقه ،برق سیســتم صوتی ما وصل شد،
در حالی که باید یک ساعت و نیم قبل از
بازی برق داشته باشد.
عضو هیأت مدیره باشگاه قشقایی با ابراز
گالیه مندی از مســئوالن استان گفت :در
همه شهرهایی که می رویم ،شاهد هستیم
که چگونه تمام عوامل دست به دست هم
دادهاند تا تیمشــان نتیجه بگیرد ،ولی در
شــیراز نه تنها این اتفــاق نمی افتد بلکه
سنگ اندازی   هایی از این دست هم حادث
میشــود .ما حتی هفته   هایی که میزبان
هســتیم و باید در ورزشــگاه پارس بازی
کنیم ،از انجام تمرین در این زمین محروم
می شویم .به نظر می رسد اداره کل ورزش
و جوانان استان باید در مدیریت مجموعه
پارس تجدید نظر کند ،نظر کارشناســان
را بپرســد تا مشــکالتی از این دســت،
تکرار نشود.
مدیر اداری باشگاه قشقایی شیراز افزود:
در چند هفته پایانی شرایط به شکلی است
که هــر امتیازی برای مــا اهمیت دارد تا
بتوانیم ماندنمان در لیگ را مسجل کنیم.
تمام مســائل و مشــکالت به کنار ،نمی
دانیم با این سنگ اندازی   ها چه کنیم که
تیم را وارد حاشیه می کند .حتی در پایان
مســابقه شــاهد بودیم که یکی از عوامل
ورزشــگاه پارس با حراست اداره ورزش و
جوانان درگیری پیدا کرد .این نشــان می
دهد که مدیریت مجموعه مشکل دارد.
بازی قبلی که درگیری بین تدارکات ما
و عوامل ورزشــگاه به وجود آمد ،آنها ادعا
کردنــد که ما مقصر بوده ایــم اما این بار
مشخص شد که مدیریت مجموعه مشکل
دارد و به دنبال ایجاد تنش است.
پورحمــزه خاطرنشــان کــرد :چنین
رفتارهایی باعث ایجاد این شائبه می شود
که شــاید عوامل داخلی هم دوست ندارند
تیم قشــقایی نتیجه بگیرد و این مســائل
قطعا روی ذهن هــواداران تیم ،اثر منفی
می گذارد.

ســرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز گفت :متاسفانه در دقایق پایانی نیمه اول ،کمک داور
و در شــرایطی که مهاجم ما یک متر عقب تر بود به اشتباه موقعیت صددرصد ما را آفساید اعالم
کرد که می بایست به کمیته محترم داوران به صورت مکتوب و مستند اعتراض کنیم.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،علی اصغر کالنتری پس از تســاوی تیمش
مقابل خیبر خرم آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت :خداروشکر که در این بازی سخت و با تمام
اتفاقاتی که در طول هفته در خصوص محرومیت ها گریبان ما را گرفت توانستیم به لطف خداوند
متعال و تالش بازیکنان با امتیاز خرمآباد را ترک کنیم.
وی افزود :در نیمه اول کنترل بازی را در دســت داشــتیم و به جــز در یک صحنه موقعیتی
به تیم حریف ندادیم و تیم حریف هم در دفاع تیمی منظم بود و اصول دفاعی را به خوبی رعایت
میکرد ولی ما میتوانســتیم در نیمه اول به گل برســیم که متاســفانه کم دقت عمل کردیم و
یک موقعیت صد در صدی ما نیز توسط کمک داور آفساید اعالم شد.
ســرمربی تیم فجر سپاسی ادامه داد :در نیمه دوم با تمرکز بهتر وارد زمین شدیم و با تغییری
که انجام دادیم به بازی ســرعت دادیم و از فضاهای به وجود آمده استفاده کردیم و موقعیتهای
خوبــی برای گلزنی داشــتیم .تیم حریف نیز در نیمه دوم به ســانتراز جناحیــن رو آورده بود که
دروازهبان تیم ما بسیار عالی عمل کرد.
کالنتری بیان کرد :بازی خارج از خانه بود و هر چند هدف ما کسب سه امتیاز بود و میتوانستیم
به آن دست یابیم ولی کسب این یک امتیاز برای ما با توجه به نتایج دیگر بازیها خوب بود.
بدین ترتیب تیم فجر سپاســی در هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ آزادگان با توقف تیم
خیبر در خرم آباد با  ۴۴امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

سرمربی تیم فوتبال قشقایی:

تیم فوتبال قشقایی را برای تمرین به ورزشگاه پارس راه نمی دهند

ســرمربی تیم فوتبال شهدای قشقایی شیراز گفت :وضعیت توجه به این تیم به گونه ای است
که ما را برای تمرین به ورزشگاه پارس در شهر شیراز راه نمی دهند.
داریوش هرمزی در پی برتری تیمش مقابل گل ریحان ،بازهم از بی توجهی مسئوالن ورزشی
به این تیم انتقاد کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :این برد را به شهدای امنیت ایل قشقایی
تقدیم میکنیم و جای تأسف برای مسئولین استان دارد که همچنان نگاهی به این تیم نمیکنند.
وی ادامــه داد :طبق روال و قانون یک تیم میتواند در ورزشــگاه پارس تمرین کند اما اجازه
تمرین در این ورزشــگاه به ما داده نمیشود به گونهای که به نظر میرسد که ما تیم شهر شیراز
و استان فارس نیستیم.
ســرمربی تیم فوتبال شهدای قشقایی شــیراز تصریح کرد :این دیدار از جهت آنکه تیم ما در
خطر سقوط قرار داشت بسیار حساس بود و به ثمر رساندن سه گل در این بازی ارزشمند است.
هرمزی یادآور شــد :متأســفانه تیم قشقایی بســیار تنهاســت به طوری که در زمان بازی از
ورود عوامل تیم از جمله تدارکات و روابط عمومی باشــگاه به درون ورزشگاه ممانعت شد و این
یک فاجعه است.

مذاکره پرسپولیس با هافبک تونسی

روزنامه مصری به نقل از ترانسفر مارکت مدعی شد که پرسپولیس با بازیکن تونسی الزمالک
وارد مذاکره شده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از الیوم الســابع ،قرارداد فرجانی ساســی با الزمالک مصر تابستان
ســال جاری به پایان خواهد رســید .این بازیکن تونســی قصد دارد که الزمالک را ترک کند .او
پیشنهادهای زیادی دارد که یکی از آنها از پرسپولیس ایران است.
ســایت ترانسفر مارکت اعالم کرد که باشگاه پرسپولیس با ساسی در ماه می قبل وارد مذاکره
شد و تا حدودی هم با او به توافق دست پیدا کرد.
این روزنامه مصری در ادامه احتمال پیوســتن فرجانی ساســی با پرســپولیس را کم دانست
و اعــام کرد که او تــا  98درصد راهی الدحیل خواهد شــد تا جایگزین علــی کریمی در این
تیم شود.

داوری ،مردی برای تمام فدراسیونها...

یک مدیر و سودای خدمت در  ۸فدراسیون ورزشی!
ناشنوایان ،ژیمناستیک ،کاراته ،بوکس ،دوومیدانی،
والیبال ،دوچرخهسواری و شــطرنج ،فدراسیونهایی
هســتند که افشــین داوری از ســال  ۹۳تاکنون یا
سرپرســتی آنهــا را بر عهده داشــته و یــا به قصد
شــرکت در انتخابات به منظور تصدی ریاست ،اقدام
کرده است.
به گزارش ایسنا ،مروری بر کارنامه افشین داوری
در ورزش ایــران از ســال  ۱۳۹۳و پس از اســتعفا از
فدراســیون دوومیدانی نشــان می دهد که وی از آن
زمان تاکنون به طور عجیبی مسیرش را برای حضور
در فدراســیون های مختلف ورزشــی تغییر داده و در
نهایــت نیز نــاکام مانده و به آنچه که می خواســته
نرسیده است.
سرپرستی فدراسیون ورزش های ناشنوایان و ثبت نام
به عنوان نامزد ریاســت این فدراســیون ،ثبت نام در
انتخابات فدراســیون ژیمناســتیک ،نامزدی تصدی
ریاســت فدراســیون کاراته ،سرپرســتی فدراسیون
بوکس و ثبت نام در انتخابات ریاست این فدراسیون،
سرپرستی فدراســیون والیبال و ثبت نام در انتخابات
ریاست این فدراسیون ،ثبت نام در انتخابات فدراسیون
دوومیدانــی و ابطــال انتخابات پــس از تعیین وی
به عنوان ریاست این فدراسیون ،سرپرستی فدراسیون
دوچرخه ســواری ،ثبت نام در انتخابات فدراســیون
شطرنج بخشی از جابجایی های وی در فدراسیون  های
ورزشی است که در ادامه بیشتر به آن پرداخته ایم.
 ۲۴اسفند ۹۳
 ۲۴اسفندماه سال  ۱۳۹۳بود که وزیر وقت ورزش و
جوانان با استعفای افشین داوری از ریاست فدراسیون
دوومیدانی موافقت کرد .داوری همان زمان اعالم کرد
که با صحبتهای صورت گرفته قرار شــد ،سرپرستی
برای فدراســیون انتخاب شــود و او تا زمان برگزاری
مجمع و انتخابات فدراســیون ،برنامههای دوومیدانی
را اجرا کند.
 ۱۳اردیبهشت ۹۵
 ۱۳اردیبهشــت ماه ســال  ۹۵بود که طی حکمی
از ســوی محمود گــودرزی ،وزیر ســابق ورزش و
جوانان ،افشــین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون
ورزش  های ناشنوایان منصوب شد.
 ۲۱اردیبهشت ماه ۹۵
 ۲۱اردیبهشــت ماه ســال  ۹۵بود که فهرســت
کاندیداهای انتخابات ریاســت فدراسیون ژیمناستیک
اعالم شــد که در ایــن بین نام افشــین داوری هم
به چشــم می خــورد .در نهایت نیز  ۲۸شــهریورماه

ســال  ۹۵اسامی نهایی نامزدهای واجد شرایط حضور
در انتخابات فدراســیون ژیمناســتیک اعالم شــد و
داوری نیــز در میان این افراد حضور داشــت هر چند
در نهایت فرد دیگری به عنوان رییس این فدراسیون
انتخاب شد.
 ۵مرداد ۹۵
افشین داوری به عنوان کاندیدای فدراسیون کاراته،
پنجم مردادماه ســال  ۹۵بود که به صورت رسمی از
شرکت در انتخابات این فدراسیون انصراف داد و اعالم
کرد به احترام پیشکسوتان این رشته که صالحیت آنها
از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفت
از کاندیداتوری فدراسیون کاراته انصراف می دهد.
 ۱۰مردادماه ۹۶
 ۱۰مردادماه سال  ۹۶بود که با استعفای ناطق نوری
از ریاســت فدراســیون بوکس ،طبق تصمیم وزارت
ورزش و جوانان در نهایت افشین داوری از سوی وزیر
ورزش به عنوان سرپرســت جدید فدراسیون بوکس
انتخــاب شــد .داوری در ابتدا اعالم کــرد تصمیمی
برای حضور در انتخابات ندارد اما در ادامه چرخشــی
 ۱۸۰درجــهای داشــت و  ۲۸آذر خــود را به عنوان
یکی از کاندیداهای ریاســت این فدراســیون معرفی
کــرد .در نهایت اما وی  ۲دی مــاه و چند روز مانده
به انتخابات ،از شــرکت کردن در انتخابات فدراسیون
بوکس انصراف داد.
 ۲۷آبان ۹۷
در آخرین روز از مهلت تعیین شــده برای ثبتنام
کاندیدای انتخابات فدراسیون ناشنوایان ۲۷ ،آبان ماه
سال  ،۹۷هشــت نفر برای تصدی پست ریاست این

فدراسیون ثبت نام کردند که یکی از این افراد افشین
داوری بود.
 ۱۸آذر  ۹۷تا  ۹مهر ۹۸
احمد ضیایی رییس پیشــین فدراســیون به دلیل
قانون منع به کارگیری بازنشســته ها باید از ریاست
کناره گیری مــی کرد اما جدا شــدن او از والیبال با
حاشــیه های فراوانی همراه بود ۱۶ .آذر سال ۱۳۹۷
ســایت وزارت ورزش و جوانان با انتشار خبری اعالم
کــرد که افشــین داوری به عنوان سرپرســت جدید
فدراســیون والیبال انتخاب شده اســت .داوری که از
 ۱۸آذر سرپرســت فدراسیون شده بود ،با وجود اینکه
 ۱۸خرداد  ۹۸دوران شش ماهه قانونی سرپرستی اش
به پایان رســید ،امــا تا  ۹مهرماه  ۹۸در این ســمت
باقی ماند.
 ۲۴شــهریور مــاه  ۱۳۹۸در آخریــن روز از زمان
ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون والیبال ،افشین
داوری سرپرســت فدراســیون والیبال ایــران پس از
استعفا از مســئولیت خود در انتخابات این فدراسیون
نام نویسی کرد.
داوری مدت  ۹ماه سرپرســتی فدراسیون والیبال را
برعهده داشــت .نکته قابل توجه اینکه وزارت ورزش
و جوانان با اســتعفای داوری از سرپرســتی ریاســت
فدراســیون والیبــال موافقت نکرد تــا وی مجبور به
کناره گیری از نامزدی انتخابات ریاســت فدراســیون
والیبال شود.
 ۵آذرماه ۹۸
پنجم آذرماه سال  ۹۸بود که در آخرین روز ثبت نام
انتخابــات فدراســیون دوومیدانی ،افشــین داوری

به عنوان کارمند ارشــد وزارت ورزش برای چندمین
بــار در انتخابــات یک فدراســیون ثبت نــام کرد و
این بار نیز نامزد انتخابات فدراســیون دوومیدانی شد.
در نهایــت نیز پــس از برگزاری مجمع پر حاشــیه
فدراسیون دوومیدانی در  ۱۹اسفندماه سال  ،۹۸افشین
داوری به عنوان رئیس چهار ســال آینده این رشــته
انتخاب شد.
هرچند ایــن پایان کار نبود؛ انتخابات فدراســیون
دو و میدانی به دلیل غیبت رییس چند هیات استانی از
ســوی وزارت ورزش و جوانان باطل شد ،با این وجود
افشین داوری مجددا  ۲۰مردادماه سال  ،۹۹به عنوان
نامزد انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی ثبت نام
کــرد .هرچند بهدنبال تجدید انتخابات ،مهدی مبینی
به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب و در نهایت،
 ۲۰مهرماه سال  ۹۹هاشم صیامی به مدت چهار سال
رییس این فدراسیون شد.
 ۲۴دی ۱۳۹۹
این پایان کار نبود و وزارت ورزش و جوانان ۲۴ ،دی
ماه ســال  ۱۳۹۹افشین داوری را به عنوان سرپرست
فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد .دوره ریاست
خســرو قمری رییس فدراســیون دوچرخه ســواری
 ۶دی به پایان رسید و وزارت ورزش پس از گذشت
 ۱۷روز که فدراســیون بدون سرپرســت بود باالخره
تصمیــم گرفــت در روز هجدهــم سرپرســت این
فدراسیون را تعیین کند.
از نــکات قابل توجــه دوران سرپرســتی داوری
در فدراســیون دوچرخه ســواری این بود که محمود
رشــیدی ،رییس پیشین فدراسیون ورزش های رزمی
را به عنوان مشــاوره خود منصوب کرد .عالوه بر این
داوری ،لیال زکی زاده نایب رییس فدراسیون شطرنج
را به عنوان مسئول امور بین الملل فدراسیون دوچرخه
سواری منصوب کرد.
 ۱۴بهمن ۱۳۹۹
 ۱۴بهمن ماه ســال گذشته بود که افشین داوری،
درحالی که سرپرســت فدراسیون دوچرخه سواری بود
به منظور تصدی پست ریاست در انتخابات فدراسیون
شــطرنج نیز ثبت نام کرد .در نهایت مجمع انتخاباتی
فدراسیون شطرنج  ۱۲خردادماه سال جاری برگزار شد
و علی رغم حضور داوری در مجمع انتخاباتی به عنوان
نامزد ریاست این فدراسیون ۱۲ ،خردادماه سال جاری
حســن تامینی لیچانی به عنوان رییس فدراســیون
شطرنج انتخاب شد تا تمامی تالش های داوری برای
تصاحب ریاست یک فدراسیون نقش بر آب شود.
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انگارنهراگنا

ایســنا :شهردار منطقه  ۱۱شیراز ،وعده داد که تا پایان
تابستان امســال ،بزرگترین پردیس تئاتر جنوب کشور در
شیراز آماده بهره برداری شود.
حمید برزگر در حاشــیه بازدیــد از پروژههای عمرانی و
فرهنگی منطقه  ۱۱شــیراز بیان کرد :پروژه تئاتر پردیس
یکی از پروژههای شــاخص این منطقه است که در زمینی
به مســاحت یک هکتار واقع در بولوار نصر در حال احداث
است.
به گزارش ایســنا به نقل از شــهرداری شیراز ،برزگر با
بیان اینکه فاز نخست این پروژه با  ۳۷۰متر مربع زیر نظر
کارشناسان برتر در حوزه ساخت و طراحی سالنهای تئاتر
در حال اجراست ،افزود :این پردیس تئاتر دارای  ۱۵۰۰متر
مربع فضای پشــتیبان است که در سه سالن با ظرفیت ۸۰
تا  ۲۵۰نفر در حال احداث است.
شهردار منطقه  ۱۱شــیراز همچنین با بیان اینکه یک
ویژگی مهم در ســاخت این پــروژه محرومیت زدایی این
منطقه بوده است ،گفت :برای اولین بار شهرداری در حوزه
جنوب شهری اقدام به ساخت چنین پروژه بزرگ فرهنگی
کرده و باتوجه به اینکه وظیفه شهرداری محرومیت زدایی
اســت ،وجود اینگونه پروژهها ایجــاد ارزش افزوده برای
امالک این محل ایجاد میکند.
برزگر با بیان اینکه ساخت چنین پروژههایی در راستای
توانمند سازی اقشار ضعیف در اینگونه محالت است ،کل
قرارداد منعقد شده برای ســاخت این پروژه را  ۱۲میلیارد
تومان اعالم کرد که تاکنون بیش از شــش میلیارد تومان
برای فاز اول آن هزینه شده است.
او با بیان اینکه براساس برنامه ریزی انجام شده افتتاح
آن بعد از تجهیز شدن فاز اول سالن اصلی تا پایان تابستان
انجام میشــود ،اظهار کرد :ســاخت و طراحی این پروژه
پاســخگوی تنها شهر شــیراز نبوده و میتواند پاسخگوی
جنوب کشــور باشد و از نظر شهرســازی جانمایی آن تنها
برای شهر شیراز نیست و کارکرد آن منطقهای است.
ایرنا :فرماندار جهرم ســاخت کتابخانــه مرکزی این
شهرستان را از ضروریات دانست و گفت :با کمک نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی تالش میکنیم این کار
را با جانمایی مناسب زمین در اولویت قرار دهیم.
مهدی شــفیعیان در جلســه انجمــن کتابخانه های
عمومی شهرســتان جهرم افزود :اگر قرار باشــد فرهنگ
کتاب و کتابخوانی را در جامعه نهادینه کنیم باید مســائل
در هم تنیده اجتماع را بهتر مدیریت کنیم.
وی ادامه داد :اگر بتوانیم فضا را به ســمتی ببریم که
مردم به آرامش روحی برســند ،قطعا مــی توانیم در این
حوزه عملکرد بهتری داشته باشــیم؛ کتاب و کتابخوانی
باید از اولویت های اصلی هر جامعه ای باشــد و آگاهی
بخشــی در جامعه می تواند بخش عمده ای از مشکالت
را از بین ببرد.
فرماندار ویژه جهرم ضمن اشاره به مهجور واقع شدن
کتاب و کتابخوانی ،عنوان کــرد :کتاب و کتابخوانی آن
جایگاهی را که باید در زندگی مردم داشــته باشد ندارد و
هر کسی به دالیل مختلف از آن دور شده است.
کتابخانه ســیار ،مشــکالت کتابخوانی در
روستاها را حل می کند
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی فــارس نیز در
این نشســت ضمن اشــاره بــه برنامه ریزی بــرای راه
انــدازی کتابخانــه ســیار عنــوان کرد :در شهرســتان
هایــی مثل جهرم کــه دارای جمعیت روســتایی زیادی
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امام علی (ع)

صاف دربعدازظهر وزش باد

مناظره دوم آب پاکی را روی دستان هنرمندان ریخت

احمد     رضا سهرابی

دومین مناظــره نامزدهای ســیزدهمین دوره از
انتخابات ریاســت جمهوری که قرار بود با تمرکز بر
موضوعات فرهنگی و اجتماعی پخش شود ،با حداقل
اشــاره ها به این موضوعات و بــدون ارائه برنامهای
بــرای آینده و راهکاری برای حل مشــکالت حوزه
فرهنگ و هنر ،آب پاکی را روی دســتان هنرمندان
ریخت.
به گزارش ایسنا ،از زمان آغاز تبلیغات کاندیداهای
انتخابات ریاســت جمهوری ،به کــررات این نقد از
ســوی اهالی رسانه و همچنین کارشناسان و فعاالن
فرهنگی و هنری مطرح شــد که جای خالی فرهنگ
و هنر در برنامهها و حتی شــعارهای هر هفت نامزد
احســاس میشــود؛ با این وجود کماکان این امید و
انتظار وجود داشــت که حداقل در مناظره انتخاباتی
با موضوع تخصصی فرهنــگ ،هر یک از کاندیداها
از این فرصت اســتفاده و به بیان رویکرد خود درباره
موضوعات فرهنگی و هنری و ارائه برنامههای مدون
و راهکارهایی برای حل مشکالت موجود این حوزه،
بپردازند.
اغلــب پرســشهای مطرح شــده از نامزدها در
دومین مناظــره تلویزیونی که عصر روز سهشــنبه
( ۱۷مرداد ماه) روی آنتن شــبکه یک ســیما رفت،
اساســا رنگ و بوی فرهنگی و هنری نداشــت و به
موضوعات اقتصادی و اجتماعی اختصاص داشــت و
اگر برخی از نامزدها هم اشارهای کوتاه و سطحی به
این حوزه داشــتند ،در بخش بیانیات کلی خودشان
بــود .در واقع مناظره دوم که با محور «فرهنگی» در
کنار موضوعات اجتماعی و سیاسی تعریف شده بود،
با کمترین ســهم از «فرهنگ» و خصوصا «هنر» در
پرســشهای مجری و همچنین برنامههای نامزدها
همراه بود.
در ایــن میان امــا برخی نامزدهــا تالش کردند

حکایت «بیفرهنگی» در مناظرهای فرهنگی!

در جمعبندی نهایی خود ،اشــارههای مختصری به
جایگاه اهالی فرهنگ و هنر و همچنین اهمیت نقش
رسانه در دنیای امروز داشــته باشند؛ به عنوان مثال
یکی از نامزدها با زیربنایی دانســتن مســاله اقتصاد،
حل مشــکالت فرهنگی به عنوان روبنا را منوط به
حل مشــکالت اقتصادی عنوان و از برخی دیگر از
کاندیداهــا انتقاد کرد که نســبت به چهرههای مهم
و فاخر حوزههای فرهنگی و هنری کشــور بیاعتنا
هستند و تنها در دوره انتخابات ،برای گرفتن عکس
های یادگاری یاد این قشر می افتند و یا از موسیقی
رپ برای جلب نظر مردم استفاده میکنند .همچنین
یکــی از نامزدها هم که تالش کــرد با به کار بردن
یک بیت شــعر ،برای لحظاتی فضای اســتودیوی
مناظره را فرهنگی کند ،به اشتباه بخشی از ترانه یک
خواننــده ممنوع الفعالیت در ایران را خواند و آن را به
دانشجوی رشته شیمی نسبت داد.
این نامــزد همچنین در تنها پرســش فرهنگی

پردیس تئاتر شیراز تا پایان تابستان افتتاح میشود
شهردار منطقه  ۱۱شیراز همچنین گفت :احداث دو بوستان
در محــور رودخانه هرکدام به طــول ۴کیلومتر به همراه
فضای پیاده راه و مسیر دوچرخه سواری نیز در این منطقه
در حال ســاخت است که در راســتای ایمن سازی دیواره
این دو بوستان در مجموع بالغ بر  ۱۱میلیارد تومان هزینه
شده است.

احداث است.
او تأکیــد کرد :همه پروژههای اجرایی در این منطقه در
راســتای ایجاد پروژههای انسان محور است که با ساخت
 ۷پارک محلی ،تئاتر پردیس و ســاخت زورخانه شــهدای
پودنک و سایر پروژهها این مهم نمود پیدا خواهد کرد.
شهردار منطقه  ۱۱شیراز همچنین در بازدید از زورخانه

برزگر عنوان کرد :فاز ســوم ساماندهی حاشیه رودخانه،
احداث پارک ورزشهای تخصصی و دومین زمین اسکیت
اســتاندارد شهر شــیراز و ســاخت زمین فوتبال ساحلی و
تنیس خاکی و ایجاد  ۸کیلومتر مســیر دوچرخه ســواری
از دیگر فضاهایی اســت که در کنار مسیر رودخانه در حال

شهدای پودنک اظهار کرد :پروژه زورخانه شهدای پودنک
اولین زورخانه اســتاندار شــهر شیراز اســت که در حال
اجراست.
برزگــر گفت :این پروژه در پــارک محلهای پودنک در
حال اجراســت و باتوجه به اینکه ایــن مکان به جوالنگاه

ساخت کتابخانه مرکزی جهرم در اولویت قرار میگیرد

هســتند و امکان اینکه در هر روســتا بــه صورت مجزا
کتابخانــه احداث شــود ،وجود نــدارد ،تهیــه و تجهیز
یک کتابخانه سیار می تواند راهگشا باشد؛ زیرا می تواند با
برنامه ریزی مناسب چندین روستا را پوشش دهد.
روح ا ...منوچهری ادامه داد :کتابخانه ســیار از جمله
طرح هایی است که هم زود به ثمر می نشیند و هم مردم
از خدمــات آن بهره مند می شــوند .راه اندازی کتابخانه
سیار نیازمند مشارکت شهرستان است.
وی ضمن اشاره به قدمت و پیشینه تاریخی و فرهنگی
شهرســتان جهرم به عنوان یکی از کهن ترین شهرهای
اســتان فارس ،به قدیمی ترین کتابخانه جهرم اشــاره و
عنوان کرد :کتابخانه میرزانصیر جهرمی پنجاه سال پیش

تاسیس شده اســت که در نوع خود قابل تحسین است،
چراکــه در آن زمان خیلی از مراکز اســتان ها کتابخانه
نداشــتند و این نشــان دهنده اهمیت جایــگاه کتاب و
کتابخوانی در بین مردم این شهر بوده است.
منوچهــری ادامه داد :تا قبل از شــیوع بیماری کرونا
شاخص های کتابخوانی وضعیت بهتری داشت اما کرونا
باعث شد شــیوه خدمات ارائه شده توســط کتابخانه ها
تغییر کند.
وی ضمن اشــاره به عدم تعطیلــی خدمات کتابخانه
ها در ایام شــیوع کرونا ،اضافه کرد :در ایام شیوع کرونا،
کتابخانه و کتابداری تعطیل نبود و کتابخانه ها با برگزاری
کارگاه هــای آموزشــی مجازی ،راه انــدازی میز مرجع

مناظره دوم که بــه قید قرعه به او تعلق گرفت و به
شورای عالی انقالب فرهنگی اختصاص داشت ،وعده
داد که در صورتی که رییس جمهور شــود ،این شورا
را منحل می کند.
در ایــن میــان امــا بیتوجهــی نامزدهــای
ریاســت جمهوری به مقوله فرهنگ و هنر آن هم در
مناظرهای که قرار بود اساســ ًا به این حوزه بپردازد،
موجی از انتقادات را به دنبال داشــته است .در همین
راســتا ســید عباس صالحی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی ـ در صفحــه توییتر خود نســبت به این
موضوع واکنش نشــان داد و نوشت« :فرهنگ و هنر
بخش مغفول مناظــرات بود .حتی در دومین مناظره
بــا عنوان فرهنگ و اجتماعی .ایران بدون فرهنگ و
هنر ایران نیست .از کدام برنامهها سخن میگوییم؟»
البتــه پیش از برگــزاری این مناظــره نیز چنین
عملکردی از ســوی نامزدها قابل پیــش بینی بود؛
چنانچــه در فعالیــت هــای انتخاباتــی نامزدهای

اتبــاع بیگانه تبدیل شــده بود ،تصمیم بر آن شــد تا یک
زورخانه احداث شود.
او اظهار کرد :همه مراحل ســاخت و طراحی نقشههای
این پروژه زیر نظر ســازمان تربیت بدنی انجام شــده و در
جوار این زورخانه هم ســالن کشتی پهلوانی در نظر گرفته
شده است.این مکان با بهره گیری از سالنهای استاندارد و
معماری سنتی در حال ساخت است.
برزگر با بیان اینکه این پروژه مشــارکتی اســت که با
همت بانی خیر رضا دشــت بشــی احداث میشود ،گفت:
اعتبار مورد نیاز این پروژه  ۵میلیارد تومان است.
او خاطرنشــان کرد :این پــروژه دارای  ۵۰۰متر مربع
زیربنا و باتوجه به اینکه محله پودنک دارای تعداد زیادی از
پهلوانان ورزشهای زورخانهای است و این زورخانه اولین
زورخانه بزرگ در شرق شیراز محسوب میشود.
شــهردار منطقه  ۱۱شــیراز همچنین به مراحل احداث
بوستان سهراب سپهری به عنوان یک پروژه دیگر اشاره و
بیان کرد :فاز اول بوســتان سهراب سپهری اجرا و در سال
گذشــته افتتاح شــد و آبنمای این پارک به دلیل کمبود و
صرفه جویی در مصرف برق خاموش شده است.
برزگــر در خصوص اجرای فاز دوم بوســتان ســهراب
ســپهری افزود :این بوســتان دارای  ۷هــزار متر مکعب
مســاحت است و دارای کوشک اســت که مراحل طراحی
و ساخت کوشک در آن تعبیه شده است.
او با بیان اینکه ســاخت باغ ایرانــی برای اولین بار در
این منطقه ایجاد شــد و پس از آن در ســایر مناطق اجرا
شــد ،اظهار کرد :در این باغ یــک مخزن ۲۴۰متر مکعبی
بــرای تأمین آب مورد نیاز این باغ و پروژههای آینده تعبیه
شده است.
برزگر همچنین در پایان از کلنگ زنی دومین کتابخانه
منحصر به فرد شــهر شیراز در این منطقه خبر داد و گفت:
دومین کتابخانه بزرگ شــیراز با  ۱۵۰۰متر مربع زیربنا در
بولوار پودنک طی یکماه آینده کلنگ زنی میشود.
مجازی برای پژوهشگران و دانشــجویان ارتباط خود را
با اعضا حفظ کردند و خدمات فرهنگی و ترویجی خود را
استمرار بخشیدند.
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی اســتان فارس
مهم تریــن منبع درآمدی کتابخانــه را نیم درصد درآمد
شــهرداری ها دانســت و گفت :اعتبــارات کتابخانه ها
با ســایر ادارات متفاوت اســت و اگر شــهرداری ها با
رعایت قانون و بموقع سهم کتابخانه ها را پرداخت کنند،
کتابخانه های عمومی توســعه می یابد و مردم از خدمات
آن بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه سرانه زیربنای کتابخانه های عمومی
در شــهر جهرم چندان مطلوب نیست ،گفت :دو کتابخانه
عمومی در شهر جهرم مشکالتی دارد؛ ساختمان کتابخانه
میرزانصیر جهرمی فرسوده است و کتابخانه فاطمه الزهرا
نیز ســاختمان مستقل ندارد و فضای کتابخانه ای در این
شهر جوابگوی نیاز نیست.
برگــزاری جشــن نیــم قــرن خدمــات کتابخانــه
میــرزا نصیر جهرمــی ،الــزام شــهرداری  های جهرم،
قطب آبــاد و دوزه بــرای پرداخــت اعتبــارات قانونی
کتابخانه  هــای عمومــی ،پیگیــری احــداث کتابخانه
مرکزی جهرم ،مشــارکت در پروژه کتابخانه ســیار ،حل
مشــکالت تجهیزاتــی کتابخانه ها و مشــارکت برای
به روز   رســانی منابع کتابخانه هــا از جمله مصوبات این
جلسه بود.

ســیزدهمین دوره ،نه مانند دوره های گذشته نامی
از کارگردانان ســینما به عنوان سازندگان فیلم های
تبلیغاتی به میان آمد و نه اسمی از هنرمندان موسیقی
که معموال ســاخت ترانه های تبلیغاتی را عهده دار
می شوند.
با این همه همچنان یکی از پرسشهای اساسی
فعاالن و عالقمندان عرصه فرهنگ و هنر این بود که
چرا در میان انواع و اقسام شعارهای نامزدهای انتخابات
ریاســت جمهوری ،خبری از فرهنگ و هنر نیست؟!
نگاهــی گذرا به برنامههــای انتخاباتی نامزدهای
انتخابات ریاســت جمهوری در سال  ۱۴۰۰به خوبی
نشــان میدهد که حلقه اصلی مفقوده در برنامههای
کاندیداها ،فرهنگ و هنر است و به جای آن ،تمرکز
اصلــی هر یــک از نامزدها بیشــتر بــر موضوعات
اقتصادی ،سیاسی و روابط بینالمللی است.
هرچند در شــرایط فعلی و با توجه به مشکالتی
که مردم با آن دســت و پنجه نــرم میکنند ،تاکید
بــر مباحث اقتصادی و سیاســت خارجی چندان هم
دور از انتظــار نیســت ،اما تمرکز بیــش از اندازه بر
این مشــکالت ،نتیجهای جز ایجاد شــائبهی طرح
شعارهای بیپایه ،با هدف دست گذاشتن روی نقطه
ضعفها و کشاندن رأی مردم به سمت خود ،چیزی
عاید نامزدها نخواهد کرد.
در ایــن میان اما فــارغ از برنامههای هر یک از
نامزدها برای حل مشــکالت سیاســی و اقتصادی،
انتظار میرفت که تاکنون به گوشهای از دغدغهها و
مشکالت عرصه فرهنگ و هنر کشور نیز به صورت
جدی اشاره میشد؛ آنهم در شرایطی که فعاالن این
حوزه در بخش های مهمی چون نشــر ،سینما ،تئاتر،
موسیقی و رسانه در دوران کرونا آسیبهای بسیاری
را متحمل شــدند و همچنان هم روزهای دشواری را
میگذرانند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

طرحهای فصلی فروش کتاب موجب رونق
در حوزه کتاب و کتابخوانی شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس گفت :اجرای طرحهای فصلی
فروش کتاب طی شش ســال گذشته موجب ایجاد رونق در حوزه
کتاب و کتابخوانی در سطح کشور و فارس شده است.
صابر ســهرابی در گفت وگو با خبرنــگار مهر ،درباره طرحهای
توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش
کتاب) گفت :اجرای این طرحها طی شــش ســال گذشته موجب
ایجاد رونق در حوزه کتاب و کتابخوانی در ســطح کشور شده است
و به واقع اختصاص یارانه به مردم برای خرید کتاب با هدف آشتی
آنها با حوزه ادب و فرهنگ اســت که در استان فارس نیز با توجه
به اینکه از ســال  ۱۳۹۹به عنــوان پایتخت کتاب بود اجرای این
طرحها دنبال میشود.
وی ادامــه داد :بــه دلیل شــیوع بیماری کرونــا بخش عمده
برنامههای کتاب و کتابخوانی ما در ســطح استان به بستر فضای
مجازی و اینترنت منتقل شــده و اجرای این طرح نیز کمک زیادی
به توسعه برنامههای کتابی میکند.
او با اشاره به استقبال مردم از طرحهای فصلی فروش کتاب طی
ســالهای گذشته نیز توضیح داد :در شهر شیراز استقبال نسبت به
سراســر کشور خوب و قابل توجه بود و امسال نیز با شروع ثبتنام
بیش از  ۳۰کتابفروشــی در اســتان ثبتنام کردهاند و بخش عمده
کتابفروشان برای اجرای طرح آمادگی دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس همچنین درباره
اطالعرسانی درباره بهارانه کتاب  ۱۴۰۰اظهار کرد :با صداوسیمای
اســتانی ،رســانههای برخط و مکتوب نیــز ارتبــاط گرفتهایم تا
اطالعرسانی و تبلیغات گستردهای در این حوزه انجام دهند.
وی ضمن بیان اینکه معرفی ،توضیح و تبین طرحهای فصلی
فروش کتاب از جمله اقداماتی است که در این ایام انجام میشود،
مطــرح کرد :تالش داریم در ایــن دوره حضور پررنگتری در این
طرحها داشته باشــیم زیرا کتاب و کتابخوانی از اولویتهای ما در
حوزه فرهنگ به شمار میآید.
ســهرابی در خصوص استقبال مردم استان فارس از برنامههای
کتابی گفت :در نمایشــگاههای کتاب استانی یا طرحهایی همچون
طرحهای فصلی فروش کتاب مردم اســتان بهخصوص شهر شیراز
با توجه به سابقه و تمدن فرهنگی خود از آن استقبال میکنند.

 ۲۰خرداد ،روز جهانی صنایع دستی

سایهی رکود بر بازار «صنایع دستی»

تا قبل از کرونا گردشــگران زیادی به شهر راز ،شیراز میآمدند
و برای ســوغات صنایع دســتی خرید میکردند ،امــا االن نه از
گردشگری خبری است و نه از فروش! مشاغلی ،چون صنایع دستی
که فروش خود را از رونق گردشــگری داشــتند با رکود بازار روبرو
شــدند .بیش از دو سال است که کرونا همه فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و ...را تا حدودی زیــادی متوقف و خیلی از
مشــاغل را با گرفتاری زیادی مواجه کرده است .هنرمندان صنایع
دستی هم از جمله این مشــاغل هستند که از زمان شیوع بیماری
کرونا تاکنون با مشکالت بیشــماری دست و پنجه نرم میکنند.
تعداد زیادی از این هنرمندان همهی ســرمایه شــان را در این کار
گذاشــته اند و تنها منبع درآمدشــان هنر دستانشــان است .غبار
رکودی که کرونا بر بازار صنایع دســتی شیراز انداخته ،باعث شده
تا این روزها بسیاری از هنرمندان یا خانه نشین شوند و یا به مشاغل
دیگری روی بیاروند .خاتم سازی ،سفالگری ،شیشه گری ،قلمزنی،
گلیم بافــی ،معرق ،منبت کاری ،مینیاتــور ،نمدمالی مجموعه ای
از هنرهای دستی و ترسیمی این دیار است.
 ۱۰ژوئن مصادف با  ۲۰خرداد ،روز جهانی صنایع دســتی است؛
روزی متعلق به دنیای پر نقش و نگار دســت بافته ها و جلوه هایی
که عاشقانه خلق شده اند و ارزش آنها به حدی است که نمی توان
قیمتی را برایشان متصور شد.

