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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

سایه روشن یک انتظار
تامـل در تاریخ تحـوالت اجتماعی ایـران این نکته
را گوشـزد می کنـد کـه مردم ایـن خطه بـا مفهوم
انتظـار بیگانـه نیسـتند خاصیـت انتخابـات نیزاین
اسـت که بـه چنین انتظـاری دامن می زنـد و به آن
رنـگ و لعابی متفاوت می بخشـد ! انتظـاری فراگیر،
چـه بـرای کسـانی کـه بـه اسـتقبال مشـارکت
می رونـد و چـه کسـانی کـه بـه هـر دلیل حاشـیه
نشـینی اختیـار می کنند و بـه نظاره می نشـینند  ،به
هـر حـال  ،کـم و کیـف انتخـاب رئیس جمهـور در
کانـون توجـه رسـانه های داخلی  ،خارجـی و منطقه
ای قـرار دارد و ایـن مهـم بـر هیـچ کس پوشـیده
نیسـت  .زنگ انتظـار از زمـان اعالم نتایـج به صدا
در می آیـد  .رئیـس جمهـور قاعدتـا پـس از حضور
در مراسمی تشـریفاتی کـه مطابق معمـول در ادوار
گوناگـون شـاهد آن بـوده ایـم در اولیـن نشسـت
خبـری و سـخنرانی عمومـی و رسمی گزارشـی از
وضعیت کشـوری که سـکان آن را به دسـت گرفته
ارائـه می دهـد و بـه ترسـیم دورنمایی می پـردازد
کـه بـرای رسـیدن بـه آن برنامه هایـی تـدارک
دیـده اسـت .رئیس جمهـور آینده بـا هرمیزان رای
کار دشـواری پیـش رو دارد کـه سـامان دهـی بـه
آشـفتگی های اقتصادی در پیشـانی آن قـرار گرفته
بـا ایـن تفاوت کـه اگـر در انتخابات از پشـتوانه ی
مردمی برخـوردار باشـد امید بیشـتری بـه همراهی
مـردم خواهد داشـت .
دشـوارترین ماموریت رئیـس جمهور آینـده ایجاد
موازنـه بیـن ظرفیت هـای اقتصـادی  ،فرهنگـی و
جمعیتـی کشـور بـا هـدف گذاری هـا در عرصـه ی
سیاسـت خارجـی و نحـوه ی تعامـل بـا جهـان ،
منطقـه و مـردم اسـت  .موفقیـت بـرای بـه فرجام
رسـانیدن ایـن ماموریـت خطیـر در گـرو ترمیـم
اعتمـاد عمومی اسـت کـه در کـوران معضلات
معیشـتی و ریزش هـای ناشـی از آشـفتگی های
سیاسـی به شـدت آسـیب دیـده و امیـد آفرینی را
بـا امـا و اگرهـای زیادی مواجه سـاخته اسـت  .بی
گمـان اگـر دولت آینـده توفیقی چشـمگیر در بحث
دگرگونـی شـاخص های اقتصـادی در کوتـاه مدت
داشـته باشـد می توانـد افـکار عمومـی را متقاعـد
کنـد کـه اصالحاتـی بنیادیـن را دنبال می کنـد و پا
از دایـره ی شـعار بیرون گذاشـته و اجـازه نخواهد
داد کـه در همچنـان بـر همان پاشـنه بچرخـد  .لذا
بایـد کاری کنـد که حاشـیه نشـین ها بگویند کاش
بـه او رای داده بودیـم و رای داده ها بصیرت و آینده
بینـی خـود را بـه رخ جاماندگان از صندوق بکشـند
و حرکـت قطـار توسـعه روی ریلـی کـه افزایـش
اعتمـاد عمومـی آن را روغـن کاری می کند  ،شـتاب
بیشـتری بـه خـود بگیـرد  .رئیـس جمهـور آینـده
منهـای جلـب اعتمـاد عمومـی در داخـل نیازمنـد
چرخـش نگاه کشـورهای منطقـه و ترمیـم ذهنیت
منفـی بیـن المللـی نسـبت بـه ایـران اسـت کـه
بخشـی از ایـن بـی اعتمادی هـا سـر در آبشـخور
پروپاگانـدای امپراتوری هـای رسـانه ای دارد .
بـا وجـود ایـن کـه کشـور مـا بیـش از  4دهـه
در معـرض انـواع تحریم هـا قـرار دارد امـا
افکارعمومی تحلیـل یکسـانی از دالیـل آن ندارنـد
و کـم نیسـتند کسـانی کـه تصـور نمی کننـد
پیشـرفت های جسـته گریخته در برخـی زمینه ها ،
فعالیـت هسـته ای و گام نهادن ایـران به عرصه ی
علـوم نویـن علـت اصلـی ائتالفـی بیـن المللـی و
منطقـه ای علیـه ایـران باشـد  ،زیـرا مشـابه چنین
شـرایطی در سـایر کشـورهای در حال توسـعه نیز
قابـل مشـاهده اسـت لـذا ایـن عـده می گوینـد :
آنچـه بـه نگرانـی غول هـای اقتصـادی جهـان
پیرامـون جمهـوری اسلامی دامن می زنـد نقشـی
اسـت کـه ایـران در راسـتای ایجـاد تغییـر در
معـادالت جهانـی و منطقـه ای بـر عهـده گرفته و
از آنجایـی کـه ایـن نقش تناسـبی بـا ظرفیت های
اقتصـادی ایـران نـدارد  ،کشـورهای رقیـب به این
نتیجـه رسـیده اند کـه تـداوم تحریم هـا می تواند
از شـتاب ایـران در ایـن مسـیر بکاهـد  .بـه همین
دلیـل نفت را که محـوری ترین تامیـن کننده ی ارز
خارجـی اسـت هدف قـرار داده اند تا آنجـا که حتی
کشـورهای مدعـی دوسـتی با ایـران نظیـر چین و
روسـیه هـم از ایـن وضعیـت سـود می برنـد و بـه
همیـن دلیـل تمایلی بـه بهبـود وضعیـت اقتصادی
ایـران ندارنـد چـرا کـه از رهگـذر ایـن تحریم ها ،
یکـی نفـت ارزان می خـرد و دیگـری نفـت و گاز
خـود را گـران می فروشـد .کشـورهای نفـت خیـر
همسـایه ی ایـران نیز بـه دلیـل برداشـت از منابع
نفتـی مشـترک در ایـن وضعیـت سـود می برنـد .
از طرفـی ایجـاد ظرفیـت برای حذف خام فروشـی
و اتـکا به تـوان داخلـی در تولید و صـادرات زمانبر
اسـت ضمـن ایـن کـه اصلاح سـاز و کار دریافت
مالیـات و تامیـن منابع پولی مـورد نیاز بـرای اداره
کشـور نیـز با مقاومت هایـی در داخل مواجه اسـت .
بایـد در نظـر داشـت که بخشـی از هژمونـی نظام
جمهـوری اسلامی زاییده ی شـرایطی اسـت که با
تـداوم سیاسـت های منطقـه ای ایران گـره خورده
و اگرچـه عـدول از آن گشـایش های اقتصـادی و
رفـاه عمومی را بـه دنبـال دارد اما تبدیل شـدن آن
بـه یک تابـوی راهبـردی راه را بر هـر گونه تجدید
نظـر در ایـن زمینـه بسـته و پیچیدگی هـای خاص
خودش را دارد .
ظرف  4سـال آینـده با توجـه به احتمال همسـویی
قوای سـه گانـه در اداره ی کشـور  ،داوری پیرامون
عملکـرد اشـخاص و جناح هـا و سرشـکن شـدن
انتقادهـا به دولت  ،جـای خود را بـه داوری پیرامون
عملکـرد نظـام خواهـد داد کـه چالشـی تاریخـی
بـرای مولفه هـای تاثیـر گـذار در اخـذ تصمیمـات
راهبـردی اسـت و بـه همیـن دلیـل دولـت آینـده
چیـزی بـرای از دسـت دادن نـدارد و ناگزیـر بـه
تلاش و تکاپـوی حداکثـری اسـت .انتظار طبیعـی
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روحانی در جلسه هیأت دولت:

اگر گله ای داریم ،راه آن قهر با صندوق نیست
رئیــس جمهــور خطــاب بــه مــردم ایــران،
گفــت :شــما مــردم یــک کار بــزرگ در
روز جمعــه داریــد .حــاال اینکــه گلــه داریــد
و مشــکالتی وجــود دارد بــه جــای خــودش
امــا همــه مــا بایــد جمهوریــت را پــاس
بداریــم .اینکــه از یــک فــرد ،نهــاد و حتــی
دولــت گلــه داریــم راهــش ایــن نیســت کــه
بــا صنــدوق قهــر کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام
والمســلمین حســن روحانــی صبــح دیــروز
در جلســه هیــأت دولــت بــا تبریــک میــاد
امــام رضــا (ع) و حضــرت معصومــه (س)
و گرامیداشــت دهــه کرامــت اظهــار کــرد:
امــروز مــا مهمتریــن مســئله ای کــه پیــش
رو داریــم در روز جمعــه  ۲۸خــرداد یعنــی
روز انتخابــات اســت و همیشــه روز انتخابــات
بــرای مــا مهــم و سرنوشــت ســاز بــوده
اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن انتخابــات همانطــور
کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد ممکــن
اســت در بررســی احــراز صالحیت هــا
ظلمی صــورت گرفتــه باشــد و در جریــان
تبلیغــات انتخاباتــی حتمــا ظلم هــای
فراوانــی رخ داده اســت و همــه مــا بایــد
خودمــان را موظــف بــه رفــع و جبــران ایــن
ظلم هــا بدانیــم و ایــن کار شــدنی اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم ایــران
در طــول ایــن هشــت ســال بــار مســئولیت
ســنگینی بــر دوش داشــتند ،یــادآور شــد:
مــردم در مراحــل مختلــف کار خــود را بــه
خوبــی انجــام دادنــد و بــر مــا الزم اســت
کــه کار و موفقیــت مــردم را بــه خوبــی
تشــریح کنیــم .ابتــدا بایــد تبییــن کنیــم
کــه در آغــاز ایــن هشــت ســال اگــر بــا
رهبــری مقــام معظــم رهبــری و ارشــادات
ایشــان و حضــور و حمایــت مــردم و تدبیــر
دولــت نبــود برجــام تحقــق پیــدا نمی کــرد
و همــان وضــع گذشــته بــا همــان ســیر
ادامــه پیــدا می کــرد .فکــر کنیــد در ســال

 ۹۳و  ۹۴مــا چــه وضعــی می داشــتیم،
صــادرات نفــت مــا بــه کلــی قطــع می شــد
و روابــط بانکــی مــا هــم بــا دنیــا قطــع
بــود و مــردم بــا شــرایط بســیار ســختی
مواجــه می شــدند .مســئولین امــر حتمــا
بایــد اینهــا را در ســندی ترســیم کننــد کــه
اگــر برجــام نبــود در ســال های بعــد چــه
می شد.
وی در ادامــه بیــان کــرد :ســند دوم ایــن
اســت کــه اگــر برجــام در ســال  ۹۷توســط
یــک فــردی کــه دارای بیمــاری روانــی بــود
و متاســفانه مســئولیت کاخ ســفید را بــه
دســت گرفتــه بــود کنــار گذاشــته نمی شــد
و اگــر آن شــخص روانــی نمی آمــد و آدم
ســالمی رئیس جمهــور آمریــکا می شــد و
اگــر رونــد ســال های  ۹۴و  ۹۵ادامــه پیــدا
می کــرد چــه اتفاقاتــی از نظــر اقتصــادی
می افتــاد کــه انجــام ایــن کار هــم بــا
مدل هــای علمــی کار ســختی نیســت .اینکــه
بررســی شــود نقدینگــی بــه کجــا می رفــت؟
و اشــتغال چــه می شــد؟ ایــن هــم ســاده
اســت و ســند دومی اســت کــه بایــد در
اختیــار مــردم قــرار گیــرد.
رئیــس جمهــور افــزود :مــردم بایــد بداننــد
اگــر جنایــت آمریــکا نبــود چــه می شــد؟
مــن بــرای ایــن روی ایــن موضــوع تاکیــد
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می کنــم چــون در ایــن ایــام تبلیغــات هیــچ
کســی از جنایــت آمریــکا حــرف نــزد و یــک
نفــر اســم ترامــپ را نبــرد .ایــن مثــل ایــن
اســت کــه مثــا مــا وســط جنــگ تحمیلــی
صــدام علیــه ایــران بودیــم و می خواســتیم
انتخاباتــی برگــزار کنیــم و کســی هــم
می خواســت راجــع بــه امنیــت ایــران
صحبــت کنــد امــا اســم جنــگ و صــدام را
نمی بــرد .آیــا اصــا می شــد؟ ایــن اصــا
شــدنی بــود؟ آیــا ایــن حــرف منطقــی بــود؟
در ایــن شــرایط کــه یــک جنایتــکاری آمــده
و اقــدام تروریســتی انجــام داده و جنــگ
اقتصــادی تــوام بــا تروریســم اقتصــادی هــر
دو بــا هــم بــوده و حتــی بــرای دارو و مــواد
غذایــی مــا مشــکل ایجــاد کــرده ،حرفــی
دربــاره آن زده نشــود.
روحانــی در ادامــه عنــوان کــرد :برایــم خیلــی
جالــب بــود کــه دیــروز یــک مقامــی در
ســوئیس اعــام می کــرد کــه بــا آقــای
بایــدن مالقــات کــرده و او گفتــه خــب
حــاال کــه ســوئیس می خواهــد در زمینــه دارو
و غذایــی اقــدام کنــد مــا مخالــف نیســتیم.
ایــن خیلــی چیــز عجیبــی اســت .بعــد از ســه
ســال و نیــم جنــگ اقتصــادی رئیــس جمهور
جدیــد کــه بایــد در اولیــن لحظــه دســتور
مــی داد همــه ایــن تحریم هــای تروریســتی

فــوری قطــع شــود تــازه حــاال بعــد از چنــد
مــاه می گویــد از نظــر مــا بالمانــع اســت.
رئیــس دولــت دوازدهــم در ادامه خاطرنشــان
کــرد :ســند دیگــری کــه بایــد توســط همیــن
دولــت ترســیم شــود ایــن اســت کــه از
ســال  ۹۷تــا امــروز چــه خســارت هایی در
اثــر اقدامــات تروریســتی آمریــکا و جنــگ
اقتصــادی بــه ملــت ایــران تحمیــل شــده،
دســتگاه های مختلــف مثــل وزارت نفــت،
صمــت و راه و همــه وزارتخانه هــا می تواننــد
ایــن کار را انجــام دهنــد و مشــخص کننــد
خســارت مســتقیم و غیــر مســتقیم مــا چقــدر
بــوده اســت .مــا نتوانســتیم ســه ســال نفــت
و میعانــات بفروشــیم و قیمــت و مقــدار
آن مشــخص اســت کــه چقــدر بــوده و
می تــوان آن را محاســبه کــرد.
وی اضافــه کــرد :ضررهــای غیــر مســتقیم
را هــم می تــوان محاســبه کــرد .مثــا اگــر
تحریــم و جنایــت ترامــپ نبــود مــا الاقــل
 ۵۰تــا  ۶۰میلیــارد دالر اعتبــار از کشــورهای
دیگــر می گرفتیــم و ســرمایه گــذاری
می کردیــم .ایــن را همــه بایــد توضیــح
بدهنــد .مــا تــا حــرف می زنیــم می گوینــد
بیــرون بــه مــا ربطــی نــدارد و همــه چیــز
مربــوط بــه داخــل اســت ۲۸ .مــرداد را چــه
کســی درســت کــرد .مگــر از بیــرون تحمیــل
نشــد .در جریــان جنــگ جهانــی دوم از
بیــرون بــه کشــور آمدنــد و جنــگ تحمیلــی
از بیــرون آمــد ،مــا بایــد کســی کــه جنــگ
را بــه مــا تحمیــل می کنــد نــگاه کنیــم و
بایــد جنایت هــا را نشــان دهیــم .نمی شــود
گفــت حــاال صــدام بــه مــا حملــه کــرده امــا
بحــث مــا داخلــی اســت کــه مثــا نیروهــا
خــوب تجهیــز نشــده انــد و اگــر کشــورهای
دیگــری آمــده انــد بــه مــا حملــه کــرده
انــد بــه آنهــا کاری نداریــم .در حالیکــه در
تجــاوز خارجــی و جنــگ تحمیلــی بایــد بــه
آن کســی کــه حملــه کــرده اســت هــم نــگاه
کنیــم.

محسن مهرعلیزاده
پیش از خط پایان رقابتهای
انتخاباتی انصراف داد

محسـن مهرعلیـزاده بـا ارسـال نامـهای بـه وزارت کشـور از
حضـور در ادامـه رقابـت انتخاباتـی انصـراف داد.
به گزارش ایسـنا ،محسـن مهرعلیـزاده یکی از هفـت کاندیدای
احـراز صالحیـت شـده بـرای انتخابـات سـیزدهم ریاسـت
ت کنـار کشـید .مهرعلیزاده یکـی از دو
جمهـوری از ادامـه رقابـ 
کاندیـدای منسـوب بـه اصالحطلبـان بـود.
این خبر هنوز از جانب وزارت کشور تایید نشده است.

زاکانی به نفع رئیسی کنار رفت
زاکانـی کاندیـدای انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه نفـع سـید
ابراهیـم رییسـی انصـراف داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،علیرضـا زاکانـی در صفحـه شـخصی خـود
در توییتـر نوشـت:
«مردم شریف ایران!
بـا ایـده و برنامـه ای متفـاوت آمـدم تـا مدافـع ارزش هـای
انقلاب خمینـی (ره) و فریـاد غارت زده ها بر سـر غـارت گران
باشـم.هـدف پیـروزی جبهـه انقلاب بـود و اینـک بـا اقبـال
مـردم ،مصـداق تحقـق آن ،بـرادر عزیزم آقایرییسـی اسـت.
در فرهنـگ بسـیجی ،انصـراف از طـی مسـیر معنـا نـدارد؛این
آغاز یـک راه اسـت»...
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،صبـح امـروز ( 26خـرداد) محسـن
مهرعلیـزاده یکـی از هفـت کاندیـدای احـراز صالحیـت شـده
بـرای انتخابات سـیزدهم ریاسـت جمهوری از ادامـه رقابت کنار
کشید .

طی بیانیهای؛

سعید جلیلی از رقابتهای
انتخاباتی انصراف داد
سـعید جلیلـی نامـزد انتخابـات ریاسـتجمهوری از حضـور در
رقابتهـای انتخاباتـی انصـراف داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،سـعید جلیلـی نامـزد انتخابـات
ریاسـتجمهوری بـا صـدور بیانیـهای از ادامـه رقابتهـای
انتخاباتـی انصـراف داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
در طلیعـه قـرن جدیـد خورشـیدی ،ایـران عزیز در آسـتانه یک
انتخـاب بزرگ قـرار دارد.
هشـت سـال کـم توجهـی بـه تـوان ملـی و معطـل گذاشـتن
ظرفیـت هـای کشـور ارمغانی جـز تحریم های بیشـتر  ،تورم و
بیـکاری کمنظیـر و بحرانهـای بیسـابقه در مسـکن و بورس
نداشـته است.
از شـهادت امیرکبیـر تاکنـون هـر بـار ملـت خواسـته اسـت
بـه اتـکای ظرفیـت هـای خـود و بـا اسـتفاده از موهبتهـای
بینظیـر الهـی بـه یـک جهـش تاریخـی نزدیـک شـود،
قدرتهـای اسـتکباری و عوامـل منفعـل داخلـی مانـع شـدهاند
و بـه تحقیـر داشـتههای ملـی پرداختهانـد.
انقلاب اسلامی یـک خیـز بلنـد تمدنـی بـرای عبـور از موانع
خارجـی و داخلـی اسـت واینـک در گام دوم انقلاب ،اعتماد به
سـرمایه بـزرگ جوانـان انقالب اسلامی و اتکا بـه ظرفیتهای
بـی نظیـر فرهنگـی  -اجتماعـی -سیاسـی -اقتصـادی کشـور؛
برنامـه ،بـاور و اراده میخواهـد تـا بـا جهـادی بـزرگ ،جهـش
ایـران اسلامی را در چهارسـال آینـده رقـم بزند و در این سـیر
پـر شـتاب نباید حتـی یـک روز را از دسـت داد.
همچـون همیشـه پیشـران چنیـن تالشـی ،حضـور حداکثـری
مـردم در پـای صنـدوق هـای رأی اسـت و بیگمـان آنـگاه که
منتخب شـما میزان بیشـتری از آراء را داشـته باشـد با پشـتوانه
بزرگتـری امـکان خدمـت خواهد داشـت.
اکنـون کـه بخـش گسـترده ای از آحـاد جامعه به بـرادر گرامی
حجـه االسلام و المسـلمین جنـاب آقای سـید ابراهیم رئیسـی
اقبـال نشـان دادهاند شایسـته اسـت تـا همـه باورمنـدان جبهه
انقلاب مبتنـی بـر آنچـه ضـرورت گام دوم انقلاب اسلامی
اسـت بـرای آغازی اسـتوار ،از هم اکنون ایشـان را بـا رأی خود
در قبـول این مسـئولیت بـزرگ یاری رسـانند.
تشـکیل دولـت انقالبـی مقدمـه بـه میـدان آمـدن همـه
ظرفیتهـای مردمـی و نخبگانـی کشـور اسـت و نبایـد حتـی
یـک روز را در مسـیر این جهـاد فراگیر و همگانـی برای جهش
ایـران از دسـت داد.
از همـه عزیزانـی کـه تـا کنون از سـر صـدق و نیـت خالص به
مـن لطف داشـته انـد می خواهـم مبتنی بـر بـاور ،اراده انقالبی
و برنامههایـی کـه در ایـن هشـت سـال بـرای جهـش کشـور
تهیـه نمودهانـد تلاش خـود را مصـروف تاییـد ،تصحیـح و
تکمیـل مسـیر دولـت آینـده نمایند.
بـه همـه این عزیـزان به ویـژه جوانـان و نوجوانانی کـه در این
ایـام بـا شـور انقالبی ،شـبانه روز تلاش نمودند .تاکیـد میکنم
مسـئولیت جهاد بزرگ بـرای جهش ایـران را همچنان بر دوش
خـود ببیننـد و بدون خسـتگی و بـا امید و شـوق الزم ،این جهاد
کبیـر را بـا تکیـه بـه هدایـت و نصرت الهـی وبا معـارف عمیق
دینـی کـه در رهنمودهـای حضرت امـام و مقام معظـم رهبری
جلـوه گـر اسـت در خـود زنده نـگاه دارنـد و همچنان پرشـور و
پـر انگیـزه ،الگویـی بـرای عمـل انقالبـی خالـص و هدفمند در
میدانهـا و چالشهـای پیـش رو باشـند .امـروز روز جهاد بزرگ
بـرای جهش ایران اسـت :بسـم اهلل الرحمـن الرحیم
اد  امه از ستون روبرو

اصلاح طلبـان  ،تکنوکرات هـا و حتـی اعتدالیـون
ایـن اسـت کـه تمرکـز فشـارها روی گرانیـگاه و
کانـون تصمیـم گیـری  ،زمینه هـای انعطـاف و
نرمـش قهرمانانـه را فراهم آورد ! اینجاسـت که به
اهمیـت انتظـار متفاوتـی کـه پـس از اعلام نتایج
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایجـاد می شـود پـی
می بریـم  .اگـر جراحـی اقتصـاد کشـور بـدون نیاز
بـه بیهوشـی کـه ریسـک باالیـی دارد بـا موفقیت
همـراه باشـد  ،جبـران ریزش هـای صـورت گرفته
دور از دسـترس نخواهـد بـود و در غیـر ایـن
صـورت اسـتقبال از موج سـوم بـه عنـوان آخرین
گزینـه پیـش روی اصحـاب سیاسـت رخ نمایـی
می کند .

فارس
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ساختار بودجهریزی نیازمند تغییرات است
استاندار فارس به موضوع بحران آب در شرایط فعلی نیز اشاره و بیان کرد ۱۴ :شهر
و بیش از  ۵۰۰روستای فارس در وضعیت بحرانی قرار دارند ...
یاد داشت خبرنگار

ثبت نام و پرداخت تسهیالت به مشاغل زيان ديده از کرونا در فارس
تمدید شد
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت :باتوجه به ...

ايـن روزهـا شـاهد رونـد رو بـه رشـد تزريـق واكسـن پيشـگيرى از كروناويـروس
هسـتيم و هرآينـه پيـك بهارسلامت بـه جامعـه ايرانـى نزديـك مى شـود.
ّامـا در  ١٦مـاه گذشـته جانفشـانى هاى زيـادى از جامعه پزشـكان و پرسـتاران
كشـور مشـاهده كرديم.
از نرجـس خانعلـى زاده كـه نخسـتين جـان فـداى سلامت جامعـه مـان شـد
تـا ديگـر شـهيدان راه سلامت ،همـه شـهداى زنـده نـام راه سلامت  ،بـا عشـق و ايثـار خـود را فـداى زيسـتن
همنوعـان كردنـد.
در رسـانه هاى خبـرى آمـده كـه ميـدان مركـزى شـهر كالچـاى گيلان بـا نصـب تنديس نرجـس خانعلـى زاده
بـه نـام ايـن شـهيده راه سلامت نامگـذارى شـده اسـت و ايـن خبـر مسـرت بخشـى بـود كـه بـر خروجـى
خبرگزارى هـاى كشـور آمـد كـه قـدردان ايثارگرى هـاى جامعـه پزشـكى و پرسـتارى كشـور هسـتيم و خواهيـم
بود.چـه خـوب اسـت در آسـتانه بهـار سلامت و رفـع ويـروس كرونا در جامعـه مان با رويـش اميدى دوبـاره نام و
خاطـره ايثارگـران ايـن عرصـه را بـا نامگـذارى مكان هـاى عمومـى و يـا درمانى در سراسـر كشـور از شـمع هاى
سـوخته جـان حـوزه سلامت كشـور يـاد آريـم كـه اين زنـده نگـه داشـتن نام ها خـود درس كامـل عشـق و ايثار
بـراى نسـل كنونـى و آينـدگان خواهـد بـود از ايـن رو بـه قـول مرحـوم عالمـه دهخدا؛
يادآرزشمع ُمرده ياد آر
اختر به سحر شمرده ياد آر

مجمع نمایندگان فارس
مردم را به شرکت پرشور در انتخابات دعوت کرد
ایرنـا :مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس بـا صـدور بیانیـهای مـردم سراسـر کشـور به ویـژه مـردم این اسـتان را به
حضـور پرشـور در انتخابـات  ۲۸خـرداد دعـوت کرد.
در ایـن بیانیـه کـه چهارشـنبه در اختیـار ایرنـا قـرار گرفتـه آمـده اسـت :بـه منظـور تحقـق منویـات رهبـر فرزانـه
انقلاب ،از آحـاد ملـت رشـید ایـران بـه ویژه مـردم غیور ،مومـن و والیت مدار اسـتان فـارس دعوت میکنـد تا با
حضـور حداکثـری در انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا و انتخاب اصلـح ،بار دیگر
از یـک سـو باعـث ناامیـدی دشـمن شـده و از سـوی دیگر عـزت و سـرافرازی میهن اسلامی را تداوم بخشـند.
ایـن بیانیـه میافزایـد :انتخابـات  ۲۸خـرداد  ۱۴۰۰آزمونـی دیگر در امتـداد راه پر افتخار نظـام مقدس جمهوری
اسلامی ایران به سـوی قلههای پیشـرفت و ترقی اسـت.
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت :ملـت بـزرگ ایـران کـه  ۴۳سـال پیـش حرکـت عمیـق و بلنـد خـود را در راسـتای
اسـتقالل ،آزادی و جمهـوری اسلامی با خیزشـی عظیـم و برخاسـته از تفکـرات نـاب الهی ،نبـوی و علوی آغاز
نمـود ،امـروز در صحنـهای دیگـر بـرای خلـق حماسـهای مانـدگار در  ۲۸خـرداد  ۱۴۰۰خـود را آمـاده میکنـد.
ایـن بیانیـه حاکـی اسـت :نکتـه بسـیار مهـم در ایـن عرصه سرنوشـت سـاز ،تجلـی حضور پرقـدرت و بـا صالبت
ملـت رشـید ایـران در سـپهر سیاسـی عالـم اسـت آن هـم بـدون وابسـتگی بـه شـرق و غـرب گیتـی کـه انصافـا
دسـتاورد بـزرگ انقلاب ،امـام راحـل به خدا پیوسـته و شـهدایی بـود که یـک لحظه سـوختند و عارفانـه جاودانه
شـدند تـا ایـن خودبـاوری و اسـتقالل امـروز در تمـام شـئون ،خـود را نشـان دهد.
مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس در ادامـه بیانیـه خـود آورده اسـت :انتخابـات  ۲۸خـرداد نیـز همچـون سـایر
انتخابـات در ادوار گذشـته ،سـندی دیگـر بر اثبـات حقانیت یک نظام مردم سـاالر دینی در ایران اسالمی اسـت،
فرصتـی کـه بایـد بـه بهتریـن شـکل ممکن و بـا انتخـاب اصلـح ،از آن اسـتفاده کرد.
ایـن بیانیـه میافزایـد :اکنـون این فرصـت طالیی پیش روی ملت بزرگ ایران اسـت تا با گزینشـی هوشـمندانه،
منطقـی و عقالنـی ،سـر رشـته امـور را بـه فـردی کاردان ،کارآمـد ،انقالبـی ،مردمـی ،وفـادار بـه آرمانهـا و
پاکدسـت بسـپارد و ایـن مسـاله مهـم را هـم بایـد مـد نظـر داشـت کـه دشـمنان ایـن سـرزمین از ماههـا پیـش،
تمـام تـوان خـود را بـا بوقهـای رسـانهای بیاخلاق ،بر عدم حضـور مـردم در این کارزار سرنوشـت سـاز متمرکز
کردهانـد و همیـن موضـع ،وظیفـه مـا را بـرای تلاش در جهـت مشـارکت حداکثـری ،دعـوت آگاهانـه مـردم و
خنثـی سـازی نیـت شـوم آنهـا ،سـنگین و سـنگین تـر میکند.

رئیس علوم پزشکی شیراز خواستار شد:

مشارکت در انتخابات همراه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
ایسـنا :رئیـس علوم پزشـکی شـیراز ضمن دعوت از مـردم برای حضور و مشـارکت در انتخابات  ۲۸خـرداد ،ابراز
امیـدواری کـرد کـه انتخاباتی پرشـور را همراه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشـتی ،شـاهد باشـیم.
دکتـر مهـرزاد لطفـی در جلسـه روزانـه سـتاد دانشـگاهی مدیریـت کوویـد ۱۹علـوم پزشـکی شـیراز ،بـا تاکیـد بـر
اهمیـت مشـارکت پرشـور مـردم در حرکـت ملـی انتخابات ،از مردم خواسـت تا در کنـار مشـارکت آگاهانه ،رعایت
پروتکل هـای بهداشـتی و مراقبـت از سلامت خـود و اطرافیـان را مدنظـر داشـته باشـند.
او بـا اعلام آمادگـی تیـم بازرسـان بهداشـت دانشـگاه بـرای همکاری بـا حوزه هـای برگـزاری انتخابـات ،۱۴۰۰
ابـراز امیـدواری کـرد با مشـارکت عمومی ،سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهـوری در روز جمعه ،بیسـت و
هشـتم خـرداد بـا رعایـت کامـل اصـول بهداشـتی و بـه بهترین شـکل ممکن برگزار شـود.
تاکیـد دیگـر رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در نشسـت امـروز ،افزایـش توجـه جوانـان جامعـه نسـبت به
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و پیشـگیری از ابتلا بـه کوویـد ۱۹بـود کـه طـی آن از جوانـان درخواسـت کـرد
تـا بـا پرهیـز از سـاده انـگاری و توجـه بـه خطـر بـاالی انتقـال بیمـاری کرونا ،سلامت خـود و خانـواده را به خطر
نیندازند.
او افـزود :بـا توجـه بـه طوالنـی شـدن دوران همـه گیری کوویـد ۱۹در کشـور ،نه تنهـا نباید رعایـت پروتکل های
بهداشـتی نظیـر اسـتفاده مـداوم از ماسـک ،رعایـت فاصله فیزیکـی از دیگـران و ضدعفونی و شستشـوی مرتب
دسـت ها دچـار فراموشـی شـود ،بلکـه بایـد بـا توجـه بـه شـیوع گونه هـای مختلـف کروناویـروس ،پروتکل هـای
بهداشـتی بیـش از پیش رعایت شـود.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شیراز:

الزمه اجرای صحیح وظایف در شوراها ،گذشتن از منافع شخصی است
یکـی از کاندیـدای ششـمین دوره انتخابـات شـورای شـهر در شـیراز معتقـد اسـت کـه الزمـه اجـرای صحیـح
وظایـف مشـخص شـده بـرای شـوراییان منتخـب ،داشـتن علـم و آگاهـی و گذشـتن از منافـع شـخصی اسـت.
مسـعود زارعـی در جمـع خبرنـگاران بـا بیان اینکه  ۲۸خردادماه امسـال شـاهد رویداد مهمی در کشـور هسـتیم،
گفـت :شـورای شـهر بـه عنـوان نماینـدگان محلـی مردم نقـش مهمی در نظـارت بر امور شـهری و آبادانی شـهر
دارنـد کـه الزمـه اجـرای صحیـح این وظایـف علم و آگاهی و گذشـتن از منافع شـخصی اسـت.
او با اشـاره به اینکه ما شـورا گریز و بعضا شـورا سـتیز هسـتیم و اگر بخواهیم تحولی در شـهر ایجاد شـود باید از
خودمـان آغـاز و روحیـه شـورا پذیـری را تقویـت کنیم ،افـزود :اعضای شـوراهای شـهر ،باید بتواننـد نقاط ضعف
و قـوت شـهر خـود را شـناخته و بـا تقویـت پتانسـیلهای نهفتـه در هـر شـهر ،آن را بـه مزیتهـای قابـل اتکایـی
در اقتصـاد کشـور تبدیل کنند.
زارعـی بـا اشـاره بـه اینکـه در بعضـی امـور شـورای شـهر ،فعالیتهـای خوبـی و مطالعاتـی انجـام شـده کـه
تبدیـل بـه مصوبـه شـده اسـت ،ادامـه داد :بـرای تحـول در شـورای اسلامی شـهر و روسـتا بایـد از نـو شـروع
کنیم.
ایـن نامـزد انتخابـات شـورای شـهر شـیراز اظهـار کـرد :نامزدهـای شـورا بایـد رونـد  ۵دوره شـورای قبـل و نقاط
ضعـف را بررسـی و مـواردی کـه کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت را مشـخص کنند.
او خاطرنشـان کـرد :شـورا بایـد یـک پـازل و کلیـات  ۴سـاله از برنامـه بلندمـدت مشـخص کند کـه در طی مدت
 ۴سـال دچـار انحـراف برنامـه نشـود و تکلیـف کمیسـیونهای شـورا نیـز متناسـب بـا آن مشـخص شـود تـا ایـن
فرصتهـا از بیـن نـرود.
زارعـی بـا بیـان اینکـه  ۴سـال خدمـت بـه شـورا و مـردم ،تحـول و ریـل گـذاری فرصـت کمـی اسـت ،لـذا بنـده
حـدود ۱۰چالـش شـهر را بررسـی کـردهام کـه مهمتریـن آنهـا بحث حمـل و نقـل ترافیـک ،تاثیر جهانی شـدن
در شـهر ،حاشـیه نشـینی ،محیـط زیسـت شـهری ،نظـام درآمـد شـهرداری ،مدیریـت یکپارچه خدمات شـهری،
آسیب پذیری شهری ،مسکن شهری ،فقر شهری و حقوق شهروندی است.
ایـن نامـزد شـورای ائتلاف و شـورای وحـدت نیروهـای انقالب اسلامی از حل شـدن مبحـث الیه درآمـد پایدار
شـهرداری بـا بـا کمـک نماینـدگان مجلـس سـخن گفت و افـزود :اصلاح و تصویب الیحـه عوارض نوسـازی از
سـوی شـورای نگهبـان بـه شـهرداریهای کالنشـهرها و شـوراهای اسلامی شـهر از یـک و نیـم درصـد بـه دو
نیـم درصـد افزایـش یابد و این رد شـده اسـت.
زارعـی بـا اشـاره بـه شناسـنامه دار شـدن درختـان و جلوگیـری از قطـع آن هـا ،ادامـه داد :شناسـنامه دار کـردن
درختـان موضوعـی اسـت کـه در کمیسـیون مـادۀ  ۱۰۰قانـون شـهرداری بایسـتی تعریف شـود.
او در پایـان بـا بیـان اینکـه تصفیـه خانـه شـیراز جوابگـوی نیـاز شـهروندان نیسـت ،آن را تهدیـد کننـده محیـط
زیسـت دانسـت کـه بایـد هرچـه سـریعتر مشـکالت ناشـی از آن برطـرف شـود.

تدوین یازده برنامه راهگشا برای ورود به شورای شهر شیراز
ابراهیم خداشناس کاندیدا انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
برای ورود به این دوره انتخابات شورای اسالمی ...

استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه:

صفد ر د وام /عصر مرد م
telegram.me/safdardavam
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ساختار بودجهریزی نیازمند تغییرات است
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـه موضـوع بحـران آب در شـرایط فعلـی نیـز اشـاره و بیـان
کـرد ۱۴ :شـهر و بیش از  ۵۰۰روسـتای فـارس در وضعیت بحرانـی قرار دارند
بنابرایـن سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی باید توجه بیشـتری به تامیـن اعتبار
بـرای عبـور از ایـن چالـش در روزهـای پیش رو داشـته باشـد.
عنایتاللـه رحیمی بـا بیـان اینکـه  ٨٥درصـد اعتبـارات فـارس متمرکـز ملـی
اسـت و  ١٥درصـد آن در اختیـار اسـتان قرار داده میشـود ،افـزود :اختیاراتی
کـه مـا در ایـن زمینـه داریـم بیـش از  ٣تـا  ٥درصـد نیسـت و اعتبـارات بایـد
براسـاس دسـتورالعمل بودجـه ،هزینـه شـود.
دکتـر رحیمی بـا بیـان اینکـه سـاختار متصلـب بودجه اجـازه نمیدهد بر اسـاس
نیازهـا و اولویت هـای اسـتان تصمیـم بگیریـم ،بـر لـزوم ایجـاد تغییـرات در
سـاختار بودجـه ریـزی تاکیـد کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :دسـتگاههای اجرایـی واحدهـای شهرسـتانی خـود
را توجیـه کننـد کـه بـر مبنـای واقعیت هـا در کمیتههـای برنامـه ریـزی
شهرسـتانها فعـال باشـند.

اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد تلاش کنیـم پروژههـای
نیمـه تمـام را بـه نتیجـه برسـانیم ،گفـت :تکمیـل ایـن پروژههـا از هـدر رفتـن
سـرمایههای بـه کار گرفتـه شـده جلوگیـری میکنـد از ایـن رو نبایـد بـه دنبـال
تعریـف پـروژه جدید باشـیم.

دکتـر رحیمی بـه موضـوع بحـران آب در شـرایط فعلـی نیـز اشـاره و بیـان کرد:
 ١٤شـهر و بیـش از ٥٠٠روسـتای فـارس در وضعیـت بحرانـی قـرار دارند .
وی تاکیـد کـرد :سـازمان برنامـه و بودجـه بایـد توجه بیشـتری به تامیـن اعتبار
بـرای عبـور از ایـن چالـش در روزهای پیش رو داشـته باشـد.

ثبت نام و پرداخت تسهیالت به مشاغل زيان ديده از کرونا در فارس تمدید شد
عصرمردم:
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس
گفـت :باتوجـه بـه ابلاغ سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری
کرونـا مهلـت ثبـت نـام و پرداخـت تسـهیالت حمایتـی
بـه مشـاغل و بنگاههـای آسـیب دیـده از کرونـا اسـتان
فـارس در سـال  1400تمدیـد شـد.
سـهراب مختـاری بـا اعلام این خبـر افزود :بر اسـاس
ابلاغ قـرارگاه عملیاتـی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا در
تاریـخ  17خـرداد  1400و مصوبـات هفتـاد و یکمیـن
جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا در تاریـخ
هشـتم خردادمـاه  1400مهلـت ثبـت نـام و پرداخـت
تسـهیالت و سـایر حمایتهـای بانکـی بنگاههـای بـه
شـدت آسـیب دیـده از کرونـا تمدیـد شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مهلـت ثبـت نام مشـاغل و کسـب و
کارهای به شـدت آسـیب دیـده از کرونـا و متقاضی اخذ
ایـن تسـهیالت تا پایان شـهریور ماه  1400تمدید شـده

گفـت :بانکهـا و موسسـات اعتبـاری فـارس نسـبت بـه
پرداخـت تسـهیالت کرونایـی اعـم از تسـهیالت جدیـد
یـا تسـهیالت مراحـل قبلـی تـا پایـان آبـان مـاه 1400
ف شـدهاند.
موظـ 
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس
اضافـه کـرد :مهلـت ثبـت نـام مشـاغل و کسـب و
کارهـای به شـدت آسـیب دیـده از کرونـا بـرای دریافت
تسـهیالت مصـوب سـتاد ملـی کرونـا در بخش هـای
گردشـگری  ،ورزش و جوانـان ،فرهنـگ و هنـر و حمل
و نقـل ریلـی و هوایـی تـا پایـان شـهریور مـاه 1400
مطابـق همـان دسـتور العمـل و شـرایط ابالغـی قبلـی
تمدیـد شـده اسـت.
وی اعلام کـرد :بـرای صاحبـان مشـاغل و کسـب
و کارهـای بـه شـدت آسـیب دیـده از کرونـا بـه جـز
تسـهیالت قرض الحسـنه بازپرداخت اقساط تسهیالت
دریافتـی کـه موعـد پرداخـت آن هـا در چهار ماهـه اول

سـال  1400بـوده و در ایـن بـازه زمانـی پرداخـت نشـده
اسـت  ،منـوط بـه آن کـه بدهی آنها بـه شـبکه بانکی تا
تاریـخ اول بهمـن  99در طبقـه جاری قرار داشـته باشـد
 ،بـه انتهـای دوره تقسـیط منتقل می شـود تـا طی چهار
قسـط پـس از آخریـن قسـط بازپرداخـت شـود.
مختـاری بـا بیـان اینکـه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری
نسـبت بـه پرداخـت تسـهیالت کرونایـی اعـم از
تسـهیالت جدیـد یـا تسـهیالت مراحـل قبلـی تـا پایـان
آبـان  1400ملـزم شـدهاند،افزود :بازپرداخـت اقسـاط
تسـهیالت کرونایـی اخـذ شـده توسـط مشـاغل و
بنگاههـای بخـش گردشـگری  ،ورزش و جوانـان،
فرهنـگ و هنـر و حمـل و نقـل ریلـی و هوایـی اعـم از
تسـهیالت کرونایـی قبلـی و یا تسـهیالت جدید تـا پایان
شـهریور سـال  1400امهـال می شـود .
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت پرداخـت
تسـهیالت بـه بنگاه هـای آسـیب دیـده از کرونـا در

سـطح اسـتان فارس افزود :براسـاس تبصـره ذیل ماده
 11مصوبـه جلسـه  16سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری
کرونـا و تصمیمـات جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصادی
دولـت در تاریـخ دوم اردیبهشـت  99و اصالحـات بعدی
بیـش از هـزار و  100میلیـارد تومـان اعتبـار جهـت
پرداخـت تسـهیالت بـه بنگاههـای بـه شـدت آسـیب
دیـده از ویـروس کرونـا در فـارس از طریـق  19بانـک و
موسسـه عامـل ابلاغ شـده اسـت.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس بـا
بیـان اینکـه از ابتدای شـروع طرح تا نیمه اسـفند سـال
گذشـته به تعداد  30هزار و  311نفر از صاحبان کسـب
و کار آسـیب دیـده از کرونـا بـا اشـتغال  50هـزار 286
نفـر بـه مبلـغ  507میلیـارد تومان پرداخت شـده اسـت.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :این اسـتان در شـاخص
میـزان پرداخـت در جایـگاه چهارم کشـور و در شـاخص
تعـداد ثبـت نامی جایـگاه دوم کشـور را دارا میباشـد.

خداشناس کاندیدا انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی شهر شیراز مطرح کرد:

تدوین یازده برنامه راهگشا برای ورود به شورای شهر شیراز
ابراهیـم خداشـناس کاندیـدا انتخابـات ششـمین دوره
شـورای اسلامی شـهر شـیراز گفـت:
برای ورود به این دوره انتخابات شـورای اسلامی شـهر
شـیرازبا یـازده برنامـه تدویـن شـده آمـد ام تـا راهگشـای
شـهر شـیراز درزمینه هـای مختلف باشـم.
شهردارسـابق مناطـق 3و 8شـیرازدر جمـع خبرنـگاران
گفـت :برنامـه هـای ارئـه شـده بـرای شـورا بامسـائل
اجرایـی وتئـوری دنبـال مـی شـود.
ابراهیـم خداشـناس برنامـه مدیریـت مشـارکتی،را یکـی
از برنامـه خـود عنـوان کـرد و افـزود :بایـد بیـن شـهروند
و مدیـر رابطـه دو سـویه باشـد تـا مشـکالت محلات و
مناطـق بـر طـرف شـود و تفیـض اختیـار باید جز باشـد و
بـه محلات داده شـود.
شهردارسـابق گـراش ادامـه داد :تنهـا کسـی کـه نیـاز

محلـه را تشـخیص مـی دهـد مـردم آن اسـت.

دبیر مجمع رویش انقالب شیراز:

مردم به تخصص و تعهد کاندیداها
رای دهند
دبیـر مجمـع رویـش انقلاب شـیراز ضمـن تاکیـد
بـر حضـور حداکثـری مـردم در انتخابـات ۲۸
خـرداد ،خواسـتار توجـه شـهروندان بـه تخصـص
و تعهـد کاندیداهـا و انتخـاب منتخبیـن اصلـح در
شـوراهای شـهر وروسـتاها شـد.
حجتاالسلام مجتبـی مظفـری اشـاره بـه
اهـداف راهانـدازی مجمـع رویـش انقلاب در
شـیراز ،اظهـار کـرد :گفتمـان جـوان انقالبـی در
سـومین حـرم اهـل بیـت(ع) و تحقـق بیانیـه گام
دوم از جملـه مولفههایـی بـود کـه موجـب شـد تـا
تالشـمان را بـر ایـن بگذاریـم کـه صـدای جوانان
ایـن کالنشـهر در نهادهـای تصمیـم گیـر و قانون
گـذار باشـیم.
او بـا بیـان اینکـه نخسـیتن ماموریـت ایـن مجمع
را ورود گفتمانـی بـه شـورای شـهر شـیراز و بسـتر
سـازی بـرای حضـور جوانـان در عرصههـای
تصمیـم گیـر و تصمیم سـاز ترسـیم کردیـم ،تاکید
کـرد :نبایـد شـهر را بـه جنـوب و شـمال تقسـیم
کرد.
دبیـر مجمـع رویـش انقلاب شـیراز با بیـان اینکه
در ایـن مجمـع از جوانانـی اسـتفاده کردیـم کـه
دارای نـگاه محلـهای بـه ایـن کالنشـهر هسـتند،
تاکیـد کـرد که این مجموعه خارج از سـاختارهای
جناحـی و سـهم خواهـی پدرخواندههاسـت و
یکسـری اهـداف کوتـاه و بلنـد مـدت را ترسـیم
کردهایـم.
مظفـری ،احصـاء معضلات موجـود در محلات
ایـن کالنشـهر از طریـق لیدرهای محـل و انتقال
آنهـا به سـطح باالتـر مدیریتـی را از جملـه اهداف
کوتـاه مـدت مجمـع رویـش انقلاب شـیراز ذکر و
خاطرنشـان کرد :متاسـفانه در توزیـع بودجه کمتر
بـه محلات جنـوب و شـرق شـیراز کمتـر توجـه
شـده و تلاش مـا ایـن اسـت کـه بـا ایجـاد یـک

مطالبـه عمومـی همـراه بـا راهکارهـای منطقی و
عملـی ،مشـکالت محلات جنـوب و شـرق ایـن
کالنشـهر را بـه مسـئوالن انتقـال دهیـم.
او ادامـه داد :در کنـار ایـن مهـم تلاش مـا وجود
نمایندگانـی در حوزههـای تصمیم سـازی شـهری
اسـت کـه از لیدرهـای تاثیرگـذار محلات باشـند
و در ایـن راسـتا بـا دعـوت از کاندیداهـای تاییـد
صالحیـت شـده انتخابـات ششـم شـورای شـیراز
و مصاحبـه بـا آنهـا در تالشـیم تـا یـک لیسـت
متشـکل از جوانـان انقالبی ،متعهـد و متخصص
ارائـه کنیم.
دبیـر مجمـع رویـش انقلاب شـیراز خاطرنشـان
کـرد :تاکنـون از بیـش از  ۵۰محلـه در شـیراز
بازدیـد میدانـی انجـام شـده اسـت و همانطـور که
مـردم مشـاهده میکننـد سـالهای سـال اسـت
که در بودجه بندی مشـکالتی ایجاد شـده اسـت،
لـذا سـعی میکنیـم بـا انتخـاب کاندیداهایـی بـا
ظرفیـت بـاال ،ایـن مشـکل را برطـرف کنیـم.
مرتضـی جعفـریزاده ،سـخنگوی مجمـع رویـش
انقلاب نیـز در ادامـه ایـن نشسـت عنـوان کـرد:
پـس از اعالم بیانیـه گام دوم مقـام معظم رهبری
کـه تاکیـد بـر ایـن داشـتند ،کـه در  ۴۰سـاله دوم
انقلاب کـه متعلق بـه جوانـان انقالب اسـت باید
خـود را بـرای پذیـرش مسـئولیتها کـه بـر عهـده
جوانـان خواهـد بـود آمـاده کنیـم ،سـعی کردیم از
جوانانـی اسـتفاده کنیـم که چنـد فاکتـور و ویژگی
دارنـد از جملـه اینکـه دیـدگاه آنان به شـهر شـیراز
محلهای نباشـد.
جعفـریزاده بـا بیـان اینکـه ایـن مجمـع حـزب و
جناح سیاسـی نیسـت ،تاکیـد کرد که لـزوم اتخاذ
تصمیمـات مدیریتـی صحیـح بـرای شـهر ،ایـن
تشـکل را واداشـت تـا در انتخابات شـورای شـیراز
هـم یـک لیسـت ارائـه دهد.

از هر گونه رانت متنفر هستم

ابراهیـم خداشـناس ارتقـا فضـای هـای شـهری ،حذف
عـوارض شـهرداری را از دیگـر برنامـه خـود برشـمرد.
خداشـناس کاندیـدا انتخابـات ششـمین دوره شـورای
اسلامی شـهر شـیرازبا توجـه بـه سـوابق مدیریتـی خود
بـه عنـوان شـهردار مناطـق  3و  8شـیراز ،افـزود :در
انجـام پـروژه هـای بـزرگ علاوه بـر تخصـص و برنامـه
ریـزی علمـی ،نیـاز بـه یـک نـگاه دقیـق ،بلندمـدت و
آینـده نگـر بـه مسـائل کالنشـهری اسـت.
خداشـناس ادمـه داد:تجربـه سـال هـا مدیریـت دربدنه
شـهرداری نشـان داده کـه بـرای ایجـاد یـک پـروژه نیـاز
بـه مکانیـزم هـای مختلفـی اسـت کـه اگـر مدیـر یـک
مجموعـه بتوانـد از ایـن مکانیزم ها خوب اسـتفاده کند،
قـادر خواهـد بـود در حداقـل زمـان و با کیفیـت باال یک
پـروژه را بـه انتها برسـاند.
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تقویت کسب و کارهای اینترنتی ،به حل مشکل بیکاری کمک میکند
عضو هیأت رئیســه و رئیس کمیسیون فناوری اطالعات ،ارتباطات و اقتصاد رسانه
اتاق بازرگانی فارس گفت :در شرایطی که بیکاری ...

متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن در فارس ثبت نام کنند
مدیر کل راه و شهرســازی فارس گفت :متقاضیان دریافت تســهیالت کمک ودیعه
مسکن با مراجعه به سامانه جامع اقدام ملی مسکن ...

ادامه مرگهای  ۲رقمی روزانه کرونا در فارس
ایسـنا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز بـا ابراز تاسـف از جان
باختـن  ۱۲بیمـار مبتلا بـه کرونـا طی  ۲۴سـاعت در فـارس ،خاطرنشـان کرد
کـه از ابتـدای ایـن همه گیـری تاکنون  ۴۷۲۲بیمـار در این اسـتان ،جان خود
را براثـر ابتلا به کوویـد ۱۹-از دسـت دادهاند.
دکتـر عبدالرسـول همتـی چهارشـنبه  ۲۶خـرداد در جلسـه اعلام آخریـن
وضعیـت شـیوع کروناویـروس در اسـتان فـارس ،گفـت :از ابتـدای شـیوع
ویـروس کرونـا تـا دیـروز ۹۳۹ ،هـزار و  ۴۶۴مـورد تسـت تشـخیصی بـه روش
مولکولـی در آزمایشـگاه های اسـتان انجـام و بـه شناسـایی  ۲۶۹هـزار و ۱۱۷
بیمـار مثبـت قطعـی منتهـی شـده اسـت.
همتـی بـا اشـاره به اینکـه از ابتدای طرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی تا دیروز
در فـارس ۱۰۸ ،هـزار و  ۷۸۱مورد تسـت سـریع انجام و  ۱۶هـزار و  ۶۵۷مورد
مثبـت شناسـایی شـده اسـت ،گفـت :در مجمـوع از ابتدا تـا دیـروز ۲۸۵ ،هزار
و  ۷۷۴نفـر بیمـار مبتال به کووید ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
او مجمـوع بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کـه هـم اکنـون در
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند را نیز  ۱۰۳۰نفر اعالم و اضافه کرد:
از ایـن تعـداد ۱۳۶ ،بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای
 ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
همتـی همچنیـن از بهبـودی  ۲۶۰هـزار و  ۸۸۱نفـر از کل بیمـاران مبتلا بـه
کوویـد ۱۹در فـارس هم خبر داد و گفت :متاسـفانه شـیراز با عـدد  ۲۱۸۱مورد
فوت ناشـی از کرونا ،بیشـترین تعداد قربانی را در اسـتان فارس داشـته اسـت.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول از کل فـوت شـدگان کرونـا در فـارس ۳۲۲ ،مورد
مربـوط بـه مرودشـت؛  ۲۶۱مـورد کازرون؛  ۱۲۲مورد داراب؛  ۱۱۵مـورد آباده؛
 ۱۰۲مـورد ممسـنی؛  ۷۳مـورد اقلیـد؛  ۶۹مـورد اسـتهبان؛ نیریـز و المـرد هـر
کـدام  ۶۴مـورد؛ فیروزآبـاد و کـوار هرکـدام  ۶۰مـورد؛  ۵۰مـورد سـپیدان؛ ۴۱
مـورد قیروکارزیـن؛  ۳۹مـورد خرامه؛ کوهچنـار و خرمبید هر کـدام با  ۳۷مورد؛
 ۳۸مـورد زرقـان؛  ۳۵مـورد رسـتم؛  ۳۱مورد ارسـنجان؛  ۳۰مـورد بوانات؛ زرین

دشـت و سروسـتان هـر کـدام با  ۲۹مـورد؛  ۲۷مورد بیضـا؛  ۲۵مورد پاسـارگاد؛
 ۲۴مـورد مهـر؛  ۱۰مـورد فراشـبند؛  ۸مـورد بختـگان و  ۲مورد سـرچهان بوده
اسـت.همتی ،ضمـن دعـوت از مـردم بـرای حضـوری پرشـور در انتخابـات
 ۲۸خـرداد ،خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه در پیـش داشـتن انتخابـات و لـزوم

مشـارکت و حضـور پرشـور مـردم در انتخابـات روز جمعـه ،بیسـت و هشـتم
خرداد ،تمهیدات گسـترده ای از طرف وزارت کشـور و وزارت بهداشـت ،درمان
و آمـوزش پزشـکی صـورت گرفتـه تا مـردم با اطمینـان خاطر بیشـتری در پای
صندوق هـای رای ،بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی حضـور یابنـد.

مربـوط بـه نیمـه نخسـت امسـال باشـد.
زاهـدی گفـت :چنانچـه متقاضـی ظـرف حداکثـر دو
هفتـه از تاریـخ معرفـی بـه شـعب بانکـی نسـبت بـه
تکمیـل مـدارک اقـدام نکرد نسـبت بـه رد درخواسـت او
اقـدام خواهـد شـد.
مهلـت ثبتنـام در سـامانه ملی املاک تا پایـان مهرماه

تمدید شـد
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ،همچنیـن در
خصـوص تمدیـد مهلـت ثبـت اطالعـات ملکـی و
سـکونتی سرپرسـتان خانـوار در سـامانه ملـی املاک تا
پایـان مهرماه امسـال گفت :پیـش از ایـن  ۱۹خردادماه
جـاری آخریـن فرصت جهـت ثبتنام در سـامانه امالک
و اسـکان اعلام شـده بـود کـه بـا توجـه بـه اتمـام ایـن
زمـان ،بنابـر اعلام وزارت راه و شهرسـازی مهلـت خود
اظهـاری و ثبـت اطالعـات ملکـی و سـکونتی خانوارهـا
توسـط سرپرسـتان خانوار تـا پایان مهرماه امسـال تمدید
شـد.زاهدی افـزود :افـراد جامانـده از ثبت نـام میتوانند
بـدون در نظـر گرفتـن آخریـن رقـم کـد ملیشـان،
اطالعـات ملکـی و سـکونتی خود را در این سـامانه درج
کننـد.وی ادامـه داد :تمدیـد مهلـت ثبـت نام در سـامانه
ملـی املاک از سـوی وزارت راه و شهرسـازی از چنـد
روز قبـل بـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا پیشـنهاد شـده
بـود کـه در جلسـه هفتـاد و دوم ایـن سـتاد و بـه منظـور
کاهـش ازدحـام و مراجعـات حضـوری مـردم بـه مراجـع
ذیربـط بـرای ثبـت اطالعـات ملـی ،بـا ایـن پیشـنهاد
موافقـت شـد.

او اظهـار داشـت :بـر اسـاس قانـون ،تمـام سرپرسـتان
خانـوار اعـم از شـهری و روسـتایی ،مالـک و مسـتاجر
مکلـف هسـتند کـه اطالعات محـل سـکونت و امالک
خـود را بـا مالکیـت رسـمی ،وکالتـی ،تعاونـی شـهری و
روسـتایی در سـامانه ملـی املاک و اسـکان کشـور بـه
نشـانی  amlak.mrud.irثبـت کننـد.
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس اضافـه کـرد :پـس
از ثبـت نـام افـراد در سـامانه ،یـک کـد یکتایـی (آدرس
الکترونیـک خانـوار) بـرای فـرد صادر و ارسـال میشـود
کـه پـس از آن تمـام خدمـات دولتـی مبتنـی بـر ایـن کد
خواهـد بود.
زاهـدی گفـت :ثبـت نکـردن اطالعـات املاک یـا ثبت
مشـخصات اشـتباه املاک در سـامانه جامـع املاک و
اسـکان ،جرایـم سـنگینی به دنبال دارد و لـذا در صورت
نبـود اطالعـات ملکـی در ایـن سـامانه ،مالیات بـر خانه
خالـی بـرای ملـک در نظـر گرفتـه میشـود کـه بـرای
سـال اول  ۶برابـر ،سـال دوم  ۱۲برابـر و سـال سـوم ۱۸
برابـر اجـاره سـالیانه واحد مسـکونی اسـت.
وی گفـت :در صـورت ثبـت اطالعـات اشـتباه نیـز دو
برابـر اجـاره سـالیانه مالیـات دریافـت خواهـد شـد.

 ۸۰درصد از فضاهای آموزشی استان ترمیم شده است
عصرمردم:
عنایـت اللـه رحیمـی اسـتاندار فـارس در مراسـم افتتـاح این آموزشـگاه با بیـان اینکه شـهر صـدرا نیازمند تالش
زیادی در حوزه آموزشـی اسـت ،اظهارداشـت :کارهای خوبی تاکنون انجام شـده اسـت؛  ۵۰۰مدرسـه در دسـت
اقـدام بـوده که  ۴۰۰باب افتتاح شـده و حدود  ۱۰۰مدرسـه در دسـت سـاخت اسـت.
نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـار نوسـازی مـدارس این اسـتان در
سـال  ۹۵حـدود  ۲۷میلیـارد تومـان بـوده اسـت ،افـزود :در سـال  ۹۹ایـن مبلغ بـه  ۲۶۰میلیـارد تومـان افزایش
یافتـه کـه رشـد  ۱۰۰۰درصـدی را نشـان می دهـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه در ابتـدای دولت حـدود  ۳۰درصد از مـدارس تخریبی بوده انـد ،ادامه داد :هـم اکنون این
میـزان بـه  ۱۵درصـد کاهـش یافتـه اسـت و بیـش از دو هـزار کالس جدیـد نیـز در هشـت سـال گذشـته اضافه
شـده است.
اسـتاندارفارس بـا بیـان اینکـه ۸۰درصـد فضاهـای آموزشـی مـدارس اسـتان ترمیـم شـده و همه مـدارس کپری
و خشـت و گلـی برچیـده شـده اسـت ،گفـت :سیسـتم سرمایشـی و گرمایشـی در  ۸۰درصـد مـدارس فـارس بـا
امکانـات بـروز ،تجهیز شـده اسـت.
هزینـه سـاخت ایـن مدرسـه  ۱۲کالسـه  ۱۵میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه توسـط خیـر مدرسـه سـاز و سـازمان
نوسـازی مـدارس تامین شـده اسـت.

روسـتاهای کشـور ،زمینـه الزم بـرای توسـعه ارتباطـات در
تمامی اسـتانها از جملـه اسـتان فـارس را فراهـم کـرده
اسـت.
مدیـرکل ارتباطـات وفنـاوری اطالعـات فـارس عنـوان
کـرد :ایجـاد سـایتهای جدیـد توسـط اپراتورهـای تلفـن
همـراه در کالن شـهر شـیراز و سـایر نقـاط اسـتان فـارس
میتوانـد ضمـن ایجـاد پوشـش حداکثـری ارتباطـی ،نیـاز
عمومی مـردم در ایـن حـوزه را در دو بخـش مکالمـه و
اینترنـت پرسـرعت سـیار بـا توجـه بـه کاربردهای گسـترده
ایـن فنـاوری مرتفـع کنـد.
سـهرابی تاکیـد کـرد :تحقـق ایـن موضـوع زمانـی
حاصـل میشـود کـه بـا وجـود هزینـه بسـیار ایجـاد هـر
سـایت مخابراتـی توسـط اپراتـور ،خللـی در رونـد احـداث

سـایتهای مذکـور ایجـاد نشـود ،امـا متاسـفانه در برخـی
نقـاط شـهری علیرغم ضعف ارتباطـات و ضرورت احداث
سـایتهای جدیـد مخابراتـی و پوشـش کامـل مکالمـه و
اینترنـت پرسـرعت سـیار ،بـا اپراتورهـای تلفـن همـراه پس
از طـی مراحـل طوالنـی جهت تطبیق شـرایط بـا آیین نامه
سـاماندهی دکلهـای مخابراتی و اخذ مجوز از شـهرداری
همـکاری الزم توسـط برخـی از سـاکنین اطـراف صـورت
نپذیرفتـه و اجـازه نصـب سـایت کـه کاربـری عمومـی دارد
را بـه اپراتـور نمیدهنـد.
او اظهـار کـرد :بـرای رفـع ایـن مشـکل و تسـریع در
رسـیدگی بـه مشـکالت اپراتورهـا ناشـی از ممانعتهـا کـه
توسـعه شـبکه را بـا کنـدی مواجـه میکنـد ،بـرای اولیـن
بـار در اسـتان بـا هماهنگـی و مسـاعدت رئیـس کل

دادگسـتری اسـتان جهـت توسـعه ارتباطات انجـام گرفت،
شـعبه  ۲۵دادیـاری دادسـرای ناحیـه دو شـیراز توسـط
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان برای رسـیدگی
خـارج از نوبـت بـه رفـع ممانعتهـای ایـن حـوزه تعییـن
شـد و همچنیـن مراتـب بـه دادسـتانهای حـوزه قضایـی
در تمامی شهرسـتانهای اسـتان جهـت تبعیـت از ایـن
موضـوع بـا دسـتور رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس
تعمیـم شد.سـهرابی گفـت :تجهیـزات ارتباطـی بـه لحاظ
رعایـت اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی بـه صـورت
مـداوم توسـط دسـتگاههای مسـئول مانند سـازمان انرژی
اتمـی و سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی
بررسـی میشـود و مـردم بابـت نصـب ایـن تجهیـزات در
نزدیکـی محـل زندگـی خـود نگرانـی نداشـته باشـند.

عضو اتاق بازرگانی فارس:

تقویت کسب و کارهای اینترنتی ،به حل مشکل بیکاری کمک میکند

وی بیـان کـرد :ایجـاد یـک کسـب و کار الکترونیکـی و
مانـدگار بـودن در بازارهـای الکترونیکـی نیازمنـد توجـه
بـی شـائبه بـه پیـش نیازهـای ایـن تکنولـوژی از جملـه
زیرسـاختهای مـورد نیـاز در ایـن مسـیر اسـت.
عضـو هیـأت رئیسـه اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت :نبـود
زیرسـاخت مناسـب بـرای راهانـدازی ،عوامـل مدیریتی،
عوامـل اقتصـادی ،عوامـل دولتـی ،فرهنگـی و

اجتماعـی ،نبـود قوانین و مقررات حقوقـی و مقاومت در
مقابـل تغییـرات از جملـه موانـع و مشـکالت پیـش روی
توسـعه کسـب و کارهـای اینترنتـی اسـت.
راهـدار افـزود :تـا نیمـه سـال گذشـته یک هـزار و ۸۴۷
پروانه کسـب از طـرف اتحادیه کسـب و کارهای مجازی
در کشـور صـادر شـد کـه پنـج و  ۳۶صـدم درصـد از آن
مربـوط بـه اسـتان فارس اسـت.
او اضافـه کرد :تسـهیل شـرایط ،فرهنگ سـازی ،بهبود
ت از کارآفرینـان ایـن بخـش و رفـع
زیرسـاختها ،حمایـ 
موانـع آن میتوانـد چشـم انـداز روشـنی بـرای رونـق
اقتصـادی کشـور ترسـیم کنـد.
رویکـرد اتـاق بازرگانـی فـارس در فعالیتهـای
پژوهشـی بـر مبنـای نیازسـنجی اسـت
عضـو هیـأت رئیسـه اتـاق بازرگانـی فـارس ،در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود ،رویکـرد ایـن اتـاق در انجـام
فعالیتهـای پژوهشـی را بـر مبنـای نیازسـنجی بخـش
خصوصـی و کاربـردی بـودن پژوهشهـا دانسـت و
گفـت :هـدف مـا در تهیه ایـن پژوهشها ،رفـع نیازهای
بخـش صنعـت اسـتان و تاثیـر مثبـت در بهبـود فضـای
کسـب و کار و توسـعه اقتصـادی اسـت.
راهـدار افـزود :بـر همیـن اسـاس ،همفکـری اعضـا

مهر:مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان فـارس از مهلت  ۴۰روزه دسـتگاههای اجرایی فـارس برای جذب
 ۴۰۰میلیـارد تومان اسـناد خزانه خبرداد.
بابـک دایـی در خصـوص آخریـن وضعیـت اسـناد خزانـه اسـتان فـارس مربـوط بـه سـال گذشـته گفـت :هنـوز
 ۳۰درصـد اسـناد خزانـه اسـتان بـه مبلـغ  ۴۰۰میلیـارد تومـان بـا گذشـت حـدود  ۳مـاه از اتمام سـال قبل جذب
نشـده است.
وی اظهـار داشـت :چنـد سـالی اسـت که بخـش عمـدهای از اعتبـارات داراییهای سـرمایهای اسـتان یا همان
اعتبـارات عمرانـی در دو بخـش ملـی و اسـتانی در قالـب اسـناد خزانه ابالغ میشـود که سـهم اسـتان فارس در
سـال  ۹۹از ایـن محـل یـک هـزار و  ۲۸۰میلیارد تومـان بود.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان فارس گفـت :این رقم به  ۱۸۶دسـتگاه اجرایی و شـهرداری تخصیص
داده شـد کـه تـا امـروز حـدود  ۷۰درصـد ایـن مبلغ جذب شـده و تـا آخر تیرمـاه فرصت داریـم مابقـی آن را جذب
نمائیم.
دایـی تصریـح کـرد :از یـک هزار و  ۲۸۰میلیارد تومان اعتبار اسـناد خزانه اسـتان فـارس  ۸۸۰میلیارد تومان آن،
تاکنـون توسـط د سـتگاههای اجرایـی جـذب شـده و این د سـتگاهها تـا  ۴۵روز دیگر یعنـی تا آخـر تیرماه فرصت
دارنـد  ۴۰۰میلیـارد تومـان اعتبار باقی مانـده را جذب کنند.
وی ادامـه داد :تاکنـون  ۷۸درصـد اسـناد خزانـه ملـی و  ۵۰درصـد اسـناد اسـتانی و بـه طور میانگیـن  ۷۰درصد
اسـناد خزانـه سـهم فـارس جـذب شـده اسـت .مدیرکل امـور اقتصـادی و دارایـی فارس بیان داشـت :بیشـترین
میـزان نـرخ جـذب اسـناد خزانـه مربـوط بـه آب منطقـهای بـا نـرخ  ۸۵د رصـدی ،دانشـگاه علـوم پزشـکی ۸۰
درصـد و اد اره کل راه و شهرسـازی بـا نـرخ  ۵۰درصـدی اسـت.
بـه گفتـه دایـی ،میـزان اعتبـارات اسـناد خزانه فـارس از محل بنـد (و) تبصره  ۵قانـون بودجه برای سـال ۱۴۰۰
هنوز ابالغ نشـده اسـت.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایی فارس در بخش دیگری از سـخنان خود در خصـوص درآمدهای عمومی پیش
بینـی شـده بـرای فارس در سـال  ۱۴۰۰گفت :در سـال جاری پیش بینی شـده فارس درآمد زایـی  ۴هزار و ۸۰۰
میلیـارد تومانـی بـرای دولـت داشـته باشـد که از ایـن رقـم  ۴,۳۱۴میلیارد تومـان درآمد پیـش بینی شـده مالیاتی
و  ۴۷۰میلیارد تومان سـایر درآمده اسـت.
دایـی بـه رشـد درآمـد پیـش بینـی شـده فـارس در سـال جاری نسـبت بـه پارسـال اشـاره کـرد و گفت :نرخ رشـد
درآمدهـای عمومی فـارس در سـال جـاری نسـبت بـه سـال  ۹۹حـدود  ۱۸درصـد اسـت .وی در خصـوص درآمد
زایـی فـارس در دو مـاه ابتدایـی امسـال گفـت :از  ۴هـزار و  ۸۰۰میلیـارد تومـان درآمـد پیـش بینـی شـده بـرای
فـارس تـا پایـان اردیبهشـت مـاه  ۷۱۷میلیـارد تومـان محقـق شـده که نـرخ تحقـق آن در ایـن دو مـاه  ۹۰درصد
است.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی فـارس با بیان اینکـه امکان تحقـق  ۱۰۰درصـدی درآمدهای عمومی اسـتان
وجـود دارد ،افـزود :در سـال گذشـته کـه درآمـد زایـی  ۴۰۵۶میلیـارد تومانـی بـرای فـارس پیـش بینی شـده بود
شـاهد تحقـق  ۱۰۵درصـدی درآمدهـا بودیـم کـه در ده سـال گذشـته بی سـابقه بود.
دایـی گفـت :در حالـی کـه در سـال گذشـته درآمـد زایـی  ۴هـزار و  ۵۶میلیـارد تومـان بـرای فـارس پیـش بینـی
شـده بـود خوشـبختانه ایـن اسـتان موفـق بـه درآمد زایـی  ۴هـزار و  ۲۰۰میلیـارد تومانی بـرای خزانه دولت شـد.

کشف انبار احتکار مواد غذایی در شیراز

تعیین شعبه ویژه رسیدگی به ممانعتهای توسعه ارتباطات در شیراز

ایرنـا :عضـو هیـأت رئیسـه و رئیـس کمیسـیون فنـاوری
اطالعـات ،ارتباطـات و اقتصـاد رسـانه اتـاق بازرگانـی
فـارس گفـت :در شـرایطی کـه بیـکاری در کشـور بـه
یـک موضـوع مهـم و قابـل تامـل تبدیـل شـده ،توجه به
حـوزه کسـب و کارهـای اینترنتـی میتواند به حل نسـبی
مشـکل بیـکاری کمـک کنـد.
یلـدا راهـدار ،چهارشـنبه در جلسـه ایـن کمیسـیون کـه
بـه شـکل آنالیـن برگـزار شـد افـزود :یکـی از راه هـای
مهـم تحقـق اقتصـاد دیجیتـال در کشـور توجه بـه حوزه
کسـب و کارهـای اینترنتـی و نوپا اسـت که توجـه به این
نـوع کسـب و کارهـا میتواند زمینه تحقق شـعار سـال و
جهـش و رشـد اقتصـادی را هـم فراهـم کند.
وی ادامـه داد :کسـب و کارهـای اینترنتـی سـهم قابـل
توجهـی از اشـتغالزایی در حوزههـای فناوریهـای نوین
و ارتباطـات را بـه خـود اختصـاص دادهانـد و سـاالنه
حـدود  ۱۰۰هـزار شـغل در کشـور از راه فضـای مجازی
ایجـاد میشـود.
او اظهـار داشـت :توجـه بـه کسـب و کارهـای اینترنتـی
لزومـا بـه معنـای حمایـت دولتـی از آنهـا نیسـت بلکـه
مهمتـر از آن رفـع موانـع قانونی و مقررات دسـت و پاگیر
از سـر راه آنهـا اسـت.

استاندار فارس:

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد:

مدیرکل ارتباطات فارس خبر داد

ایسـنا :مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات فـارس
از تعییـن شـعبه دادیـاری بـه عنـوان شـعبه ویـژه در حـوزه
قضایـی مرکـزی اسـتان بـرای رسـیدگی خـارج از نوبـت به
ممانعتهـای ایجاد شـده ویـژه اپراتورهای تلفـن همراه در
توسـعه ارتباطـات سـیار ،بـرای اولیـن بـار خبـر داد.
مهـرداد سـهرابی گفـت :شـعبه  ۲۵دادیـاری دادسـرای
ناحیـه دو شـیراز بـه عنـوان شـعبه ویـژه در حـوزه قضایـی
مرکـزی اسـتان فـارس بـرای رسـیدگی خـارج از نوبـت بـه
ممانعتهـای ایجـاد شـده بـرای اپراتورهـای تلفـن همـراه
در توسـعه ارتباطـات سـیار تعییـن شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل
ارتباطـات فـارس ،او افـزود :وزارت ارتباطـات و فنـاوری
اطالعـات بـا هـدف پوشـش حداکثـری در شـهرها و

ادامه مرگهای  ۲رقمی روزانه کرونا در فارس
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ابراز تاسف از جان باختن  ۱۲بیمار
مبتال به کرونا طی  ۲۴ساعت گذشته در فارس ...

مهلت  ۴۰روزه دستگاه های اجرایی فارس برای جذب اسناد خزانه

متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن در فارس ثبت نام کنند
ایرنـا :مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس گفـت:
متقاضیـان دریافـت تسـهیالت کمـک ودیعه مسـکن با
مراجعـه بـه سـامانه جامـع اقـدام ملی مسـکن بـه آدرس
 tem.mrud.irاقـدام بـه ثبـت نـام کننـد.
روابـط عمومـی راه و شهرسـازی فـارس در گـزارش
چهارشـنبه خـود بـه نقـل از جعفـر زاهـدی افـزود :بـر
اسـاس اطالعیـه معاونـت مسـکن و سـاختمان وزارت
راه و شهرسـازی ،تمام مسـتاجران واجد شـرایط دریافت
تسـهیالت کمـک ودیعـه مسـکن میتوانند بـا مرجعه به
سـامانه مذکـور تقاضای خـود را مبنی بـر دریافت کمک
ودیعـه مسـکن ثبـت کنند.
او ادامـه داد :سـقف تسـهیالت کمـک ودیعـه اجـاره
مسـکن در کالنشـهر شـیراز  ۴۰میلیـون تومـان و در
سـایر شـهرهای اسـتان  ۲۵میلیـون تومـان اسـت.
وی ،متاهـل بـودن یا سرپرسـت خانوار بـودن را از جمله
شـروط متقاضیـان دریافـت ایـن تسـهیالت دانسـت و
گفـت :همچنیـن متقاضیـان بایـد دارای اجاره نامـه
رسـمی یا اجـاره نامـه ثبـت شـده در سـامانه ثبـت
معاملات املاک و مسـتغالت و دارای کـد رهگیـری
باشـند و تاریـخ انعقـاد اجارهنامه واحد مسـکونی هم باید
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کمیسـیون و طـرح موضوعـات کاربـردی جهت بررسـی
توسـط اسـتادان شـورای پژوهـش اتـاق در جهـت رفـع
چالشهـای حـوزه فـاوا موضـوع مهـم و در دسـتور کار
مـا در ایـن کمیسـیون اسـت.
تجهیـز افـزون بـر چهـار هـزار مدرسـه بـه
اینترنـت پرسـرعت
مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان فارس
هـم گفـت :از جملـه اقدامـات ارزنـده دولـت در ایـن
اسـتان در حـوزه ارتباطـات میتـوان بـه تجهیـز افـزون
بـر چهـار هـزار مـدر سـه روسـتایی و شـهری بـه اینترنت
پرسـرعت اشـاره کـرد.
مهـرداد سـهرابی افـزود :احـداث و ارتقـای  ۱۴۲سـایت
همـراه اول در سـال گذشـته و  ۴۶سـایت ایـن اپراتور در
سـال جـاری ،دسترسـی  ۳۰۵روسـتای فارس به شـبکه
ملـی اطالعـات و اینترنـت پـر سـرعت سـیار از دیگـر
اقدامـات انجـام شـده در ایـن اسـتان اسـت.
وی ادامـه داد :کشـورهای پیشـرفته دنیـا بـه ویـژه
کشـورهای تـازه صنعتـی شـده آسـیایی بـرای ایـن کـه
بتواننـد بیشـترین ارزش افـزوده را از ایـن سـرمایه بـه
دسـت آورنـد تمرکـز خـود را روی کسـب و کارهـای نـو
قـرار دادهانـد.

عصرمردم:
معـاون بازرسـی سـازمان صمـت فـارس گفـت :یـک انبـار احتـکار برنـج و روغن نباتـی در شـیراز کشـف و اقالم
موجـود در آن ضبـط شـد.
مهدی حسـنی اظهار داشـت :بر اسـاس گزارشـهای دریافتی مبنی بر احتکار مواد غذایی در انباری در شـهرک
شـهید دسـتغیب شـیراز  ،بازرسـان ایـن سـازمان با همکاری سـربازان گمنـام امام زمـان در محل حضـور یافته و
مقادیـر زیـادی برنج ،شـکر و روغن را کشـف و ضبـط نمودند.
بـه گفتـه وی ،بازرسـان با بررسـی های انجام شـده متوجه شـدند کدپسـتی این انبار در سـامانه جامـع انبارها ثبت
نشـده و هیـچ اعلام موجـودی توسـط صاحـب انبـار انجام نشـده ضمن اینکـه صاحب انبـار پروانه کسـبی نیز از
هیچ اتحادیـه ای ندارد.
بـر پایـه اظهـارات حسـنی ،کاالهـای موجـود در انبـار کـه شـامل  35تـن برنـج 2 ،تـن شـکر و حـدود  200کارتن
روغـن نباتـی در سـایزهای مختلـف می باشـد ،تا زمـان تعیین تکلـف نهایی و بـرای توزیع بین مصـرف کنندگان،
در اختیـار رئیـس اتحادیـه عمـده فروشـان مواد غذایی شـیراز قـرار گرفت.
ارزش ریالی پرونده تخلف این انبار نزدیک به  5میلیارد ریال است
معـاون بازرسـی و حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان سـازمان صمـت فارس گفـت :پرونـده تخلف احتـکار این
انبـار بـه ارزش بیـش از  4میلیـارد و  900میلیـون ریـال بـرای طـی مراحـل قانونـی و صـدور حکـم بـه تعزیـرات
حکومتـی اسـتان ارجاع شـد.
حسـنی از مـردم خواسـت ،در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف مـوارد را از طریـق تلفـن ( 124سـتاد
خبـری سـازمان صمـت فـارس) اطلاع دهنـد تـا بازرسـان در اسـرع وقـت آن را مـورد بررسـی و رسـیدگی
قرار دهند.

رئیس جهاد دانشگاهی فارس عنوان کرد:

دهه کرامت در چند برنامه خالصه نشود
ایسـنا :رئیـس جهـاد دانشـگاهی اسـتان فـارس ،دهـه کرامـت را فرصـت مغتنمی بـرای افزایش روحیـه کریمانه
و بزرگمنشـانه جامعـه بـا تاسـی بـه اهل بیـت(ع) دانسـت و گفت :نباید گرامیداشـت دهـه کرامـت ،در برگزاری
چنـد مراسـم خالصـه شـود ،بلکـه بایـد با برنامهریـزی مدون ،سـبک زندگی اهـل بیـت(ع) را ترویـج داده و آن را
بـرای همیشـه در زندگـی اقشـار مختلف جـاری کنیم.
دکتر مظاهر بابایی چهارشـنبه  ٢٦خرداد در مراسـم گرامیداشـت دهه کرامت و بزرگداشـت روز حضرت احمدبن
موسـی(ع) ،کـه بـا حضـور اعضای جهاددانشـگاهی فـارس با رعایـت پروتکلهای بهداشـتی برگزار شـد ،ضمن
تذکـر ایـن نکتـه کـه بـا کرامتتریـن افـراد نـزد خداونـد ،بـا تقواتریـن آنـان اسـت ،گفـت :کرامـت بـه معنـای
بزرگـواری ،بـزرگ منشـی ،بلنـد نظری ،فتـوت ،مردانگـی و جوانمری اسـت.
بابایـی بـا یـادآوری اینکـه کلمـه "کرامـت" بـه معنـای "بخشـش ،دوری از پسـتی و پلیدیهـا ،منـزه بـودن از تمام
بدیهـا و دارا بـودن روح بـزرگ یـاد میشـود" ،دهـه کرامـت را فرصتی نـاب برای ارتقای شـان و منزلت انسـانی
بـا تمسـک بـه سـبک زندگـی و سـیره اهـل بیت دانسـت و افزود :اسلام بـه عنـوان دینـی انسانسـاز ،مداوما بر
لـزوم تلاش بـرای ارتقـاء شـان و منزلت انسـان ،توسـط هر فـرد از مسـلمانان ،تاکید کرده اسـت.
رئیـس جهاددانشـگاهی فـارس همچنیـن دهـه کرامت را فرصتی بـرای پرهیز از نقـد غیرمنصفانـه ،قضاوت زود
هنـگام و پرهیـز از بـردن آبـروی مومن برشـمرد و گفت :آبـروی مومن در دین مبین اسلام و بزرگان مسـلمانان،
اهمیت واالیی دارد و حفظ آن الزم شـمرده شـده اسـت.
شرکت در انتخابات عمل به مسئولیت اجتماعی است
بابایـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره بـه درپیش بـودن انتخابـات  ۲۸خرداد ،ایـن رویـداد را دارای
اهمیـت باالیـی برشـمرد و ضمـن تاکیـد بـر ضرورت حضـور حداکثـری مردم پـای صندوقهـای رای ،مشـارکت
مـردم در ایـن صحنـه را افزایـش اقتـدار نظـام اسلامی در سـطوح بینالمللـی ارزیابـی و اضافـه کـرد :وظیفـه
شـرعی و اجتماعـی همـه ایرانیـان اسـت کـه در انتخابـات شـرکت کنند.

سالمت
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گیاهخواران به عوارض شدید کرونا
مبتال نمیشوند؟

باشگاه خبرنگاران :محققان در یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیدهاند افرادی که رژیم
گیاهخواری را دنبال میکنند یا فقط ماهی و غذاهای دریایی میخورند در مقایسه با افرادی
که گوشت میخورند کمتر در معرض عالئم شدید ویروس کرونا قرار دارند.
این مطالعه نشــان داد که افراد گیاهخوار  ۷۳درصد کمتر در معرض عالئم متوســطتا
شدید ویروس کرونا قرار دارند و این میزان در کسانی که ماهی و غذاهای دریایی میخورند
 ۵۹درصد است.
مطالعات گذشــته رابطهای بین رژیم غذایی و شــدت عالئم ویروس کرونا و طول دوره
عفونت آن را نشان داده بود که یک تیم تحقیقاتی آن را به طور دقیق بررسی کرد.
با استفاده از تحقیقات  ۲۸۸۴پزشک و پرستار خط مقدم که از ژوئیه تا سپتامبر در معرض
ویروس قرار گرفتند ،تیمی از دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ در بالتیمور،
مریلند ایاالت متحده ،رابطه بین رژیم غذایی و ابتالی شدید به کرونا بررسی شد.
این مطالعه نشان داد که رابطه واضحی بین پرهیز از مصرف گوشت و احتمال پایین بروز
عالئم شدید ویروس کرونا وجود دارد.
این تیم تحقیقاتی معتقد اســت که این ممکن اســت به دلیل افزایش ویتامینها ،مواد
مغذی و مواد معدنی در یک رژیم گیاهخواری باشــد ،که برای یک سیســتم ایمنی سالم
مهم است.
ایــن مطالعــه شــامل داوطلبانــی بود کــه به طــور گســترده در معــرض ویروس
 ۲-SARS-CoVقرار داشتند که مسئول عفونت با بیماری  ۱۹-Covidاست.
محققــان  ۳رژیم غذایی را مطالعه کردند :یک رژیم گیاهخواری که در آن ســبزیجات
بیشــتر از گوشــت مصرف میشود ،یک رژیم غذایی که در آن ســبزیجات و ماهی بیشتر
مصرف میشود و یک رژیم غذایی غنی از پروتئین و کربوهیدرات کم.
در میان شرکت کنندگان در این مطالعه ۵۶۸ ،نفر گفتند که آنها عالئم ویروس کرونا را دارند
یا عالئمی از خود نشان نمیدهند ،اما سوابی که برای آنها انجام شد مثبت بود ،در حالی که
 ۲۳۱۶نفر گفتند که عالئمی نداشــته اند .از بین  ۵۶۸نفر ۱۳۸ ،نفر اظهار داشتند که عالئم
متوســطتا شــدیدی از ویروس کرونا دارند و  ۴۳۰نفر نیز گفتند که عفونت بســیار خفیف
تا متوســطدارند .تیم تحقیق ســپس چندین عامل تأثیرگذار از جمله سن ،قومیت ،سابقه
پزشکی ،عوامل سبک زندگی مانند سیگار کشیدن و سطح فعالیت بدنی را بررسی کرد.
محققان به این نتیجه رســیدند که شــرکت کنندگان در این مطالعــه که رژیم غذایی
گیاهخواری دارند یا مقدار زیادی ماهی مصرف میکردند ،در مقایســه با افرادی که گوشت
میخورند ،احتمال کمتری در بروز عالئم شدید ویروس کرونا دارند.
در مقابل کســانی که رژیم غذایــی پر پروتئین و کم کربوهیدرات دارند در مقایســه با
گیاهخواران احتمال ابتال به عفونت متوسطتا شدید با ویروس کرونا بیشتر است.

تاثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی
مبتالیان به سرطان سینه

باشــگاه خبرنگاران :سمانه قهرمان پوری ،متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و درمان
غیر جراحی بیماری های عضالنی اسکلتی و ستون فقرات اظهار کرد :با انجام جراحی سینه
که به منظور درمان سرطان صورت میگیرد ،قسمت یا تمام سینه برداشته و تخلیه میشود.
اکثر بیماران پس از این عمل ،دچار درد در ناحیه جراحی میشوند که به آن سندروم درد بعد
از جراحی یا ماستکتومی میگویند .البته بروز سندروم درد با توانبخشی قابل درمان است.
او افزود :بروز سندروم درد در افراد جوانتر ،افرادی که این نوع جراحی را به صورت وسیع
انجام داده اند ،افرادی که در حین جراحی بیش از  ۱۵غده لنفاوی از آنها برداشــته شده و
در افراد مضطرب بیشتر است.
این متخصــص طب فیزیکی و توانبخشــی بیان کرد :دردهایی با ماهیت سوزشــی و
تیرکشــنده ،ســوزن سوزن شدن ،خنجری و یا سرد و گرم شــدن در قسمت جراحی شده،
زیر بغل یا داخل بازو ایجاد می شــوند ،دردهایی هستند که با حرکت کردن شانه ،کشیدن
دست یا تماس لباس ،تشدید میشود و همچنین ،همزمان بیمار در ناحیه زیر بغل احساس
سفتی و ُپری دارد.
قهرمــان پوری ادامه داد :ایــن درد مزمن اغلب پیش رونده نیســت ،اما میتواند برای
ســالهای طوالنی همراه بیمار باشــد و در بدن باقی بماند .در نیمی از موارد نیز این درد
حداقل تا  ۹سال بعد از جراحی ،ممکن است باقی بماند.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در مورد روش های تشخیص این سندروم گفت:
با معاینه بالینی و انجام یک ســری بررسیهای تشــخیصی برای رد کردن تشخیصهای
افتراقی ،مانند ماموگرافی ،اســکن کل بدن MRI ،ســتون فقرات ،نــوار عصب و عضله
می توان این سندروم را تشخیص داد و برای درمان اقدام کرد.
او بیان کرد :شکستگیهای دنده ،عود مجدد تومور ،بیماریهای ریوی ،آسیبهای شبکه
عصب ناشــی از رادیوتراپی ،درگیری عصب بین دنده ای ،رادیکولوپاتی توراســیک ،آسیب
عصبی ناشی از شیمی درمانی و نوروپاتی پارانئو پالستیک جزو تشخیص های افتراقی این
سندروم هستند.
قهرمان پوری در مورد راهکارهای درمانی این ســندروم ،گفت :به طور کلی  ۶۰درصد
بیماران ،درد شــدید اولیه در ناحیه جراحی را تجربه میکنند که خود یکی از علل دردهای
طوالنی مدت در ناحیه جراحی ســینه اســت و باید بالفاصله درمان شود .کنترل درد نیز با
دارو و تکنیکهای حساسیت زدایی زودرس ،انجام میشود.
او افزود :به طور کلی اولین خط درمان ،پیشــگیری است .به گونه ای که کار به مراحلی
مثل برداشــتن حداقل بافت ســینه ،حین جراحی یا استفاده از روشهای مختلف جراحی با
حفظ عصب و کنترل زودهنگام درد نرسد.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشــی ادامه داد :ســایر درمانها شامل توانبخشی،
بلوک عصب ،تزریق ماده بیهوشــی ،بوتاکس در عضــات دردناک و در نهایت جراحی در
صورت عدم پاسخ به درمانهای روتین هستند.
او بیان کرد :توانبخشــی در این بیماران شــامل مراحل مختلفی مانند کشش عضالت
پکتورالیس و التیســموس دورســی ،بهبود و حفظ دامنه حرکتی ،مفصل شــانه ،تصحیح
عملکرد کمربند شــانه ،قدام و پشــت قفس ســینه ،آموزشهای اختصاصی برای برگشت
صحیح و تدریجی به زندگی و کار روزمره است.

درمانی برای فیبروز ریه بهبودیافتگان کرونایی

باشــگاه خبرنگاران :مسعود احتشــام ،فوق تخصص ریه اظهار کرد :فیبروز ریه در واقع
جزئی از بیماریهای انتهایی ریه اســت که دچار تخریب و حالتی شبیه النه زنبور میشود.
در واقع این قسمت ریه در صورت تخریب ،فعالیتهای مربوط به اکسیژین رسانی و تهویه
را انجام نخواهد داد.
او افزود :فیبروز ریه بیشــتر دربیماریهای التهابی مانند روماتیســم و سایر بیماریهای
التهابــی رخ میداد .اما اکنــون بیماری کرونا با توجه به طول التهابی وســیعی که در ریه
میتواند ایجاد کند ،باعث عوارض طوالنی مدت این عارضه میشود.
احتشــام ادامه داد :اگر فیبروز ریه به موقع تشخیص داده و از وسیع شدن آن جلوگیری
شود ،فرد در اکسیژن رسانی با اختالل رو به رو نخواهد شد.
این فوق تخصص ریه بیان کرد :بهترین راهکار این اســت که پزشــکان و کادر درمان
سعی کنند با تجویز به موقع اکسیژن به میزان الزم و داروهای ضد التهاب مانند استروئیدی
یــا کورتنی این التهابها را کاهــش دهند .مهمترین اصل برای درمــان فیبروز؛ اقدامات
ضد التهابی و اکسیژن رسانی است تا از پیشرفت فیبروز جلوگیری شود.
احتشام بیان کرد :در واقع اکسیژن باید با داروهای بازکننده راه هوایی به باالی  ۹۰درصد
رسانده شود تا فرد دچار عوارض عروقی ریه و نارسایی تنفسی نشود.
احتشام در پایان تصریح کرد :در صورتی که فیبروز ریه پیشرفت زیادی داشت برای سن
پایین تر ،مواردی مانند پیوند ریه وجود دارد؛ بنابراین بیماران باید به طور مداوم پیگیر بروز
یا عدم تشــکیل فیبروز باشند تا به محض اطالع از نشانهها ،راهکارهای پیشگیرانه پزشکی
به موقع انجام شود.
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چه اتفاقی با مصرف روزانه زردچوبه در بدنتان رخ میدهد؟
باشــگاه خبرنگاران :بیش از  ۴۰۰۰سال است که
برای درمان بسیاری از بیماریها از زردچوبه استفاده
میشــود .مطالعات نشــان داده اســت که زردچوبه
میتواند با عفونتها و برخی ســرطانها مبارزه کند،
التهاب را کاهش دهد و مشکالت گوارشی را درمان
کند.
ایــن گیاه علفــی ،بومی جنوب غربــی هند و از
خانواده زنجبیل اســت .معمو ًال بــه عنوان ادویه در
غذاهای گوناگون از جمله در آشــپزی بنگالدشــی،
هندی ،پاکستانی و خورشها اســتفاده میشود .اما
اگر هر روز زردچوبه بخوریــد ،چه اتفاقی در بدنتان
رخ می دهد؟
 .۱کاهش التهاب
اعتقاد بر آن است که زردچوبه یک ضد التهاب قوی
است .در حقیقت این گیاه حاوی بیش از یک دو جین
ترکیبات ضدالتهابی اســت .یکــی از مهمترین این
ترکیبات کورکومین است که مطالعات زیادی خواص
آن را تایید کرده است .به گفته دکتر جیمر دوک که
بیش از  ۷۰۰مطالعه را بررســی کرده است ،زردچوبه
به خوبی از بسیاری داروهای تجویز شده برای انواع
بیماریهای جانفرســا و مزمــن بهتر عمل کرده و
هیچ عوارض قابل توجهی نداشته است.
 .۲خطر سرطان را کاهش میدهد
در حالیکه مطالعات تاثیر زردچوبه علیه سرطان را
در مراحل اولیه نشان داده است ،تحقیقات گوناگون
آزمایشــگاهی و حیوانی نتایج امیدبخشی داشتهاند.
محققان انجمن ســرطان آمریکا متوجه شــدند که
مهر :برای پیشگیری از چاقی ،قبل از خواب باید از
مصرف برخی مواد خوراکی پرهیز شود.
چاقی به یک خطر مهم برای سالمتی تبدیل شده
است .با وجود محدودیتهای کرونایی ،افراد بیشتر در
خانه میمانند و زندگی کم تحرکی را تجربه میکنند
که به هیچ وجه برای سالمتی مفید نیست.
این روند محدودیتها ،مردم را به سوی پرخوری
ســوق داده اســت که میتواند منجر به چاقی شود.
عامل مهم دیگری که منجر به افزایش وزن میشود
خوردن یک شــام سنگین است .این بدان دلیل است
که بین آخرین وعــده غذایی و قبل از خواب فعالیت
بدنی زیادی انجام نمیشود .بنابراین چربی حاصل از
غذا نمی سوزد و بیشتر در بدن ذخیره میشود.
محققان توصیه میکنند شــام باید  ۳ساعت قبل
از خواب خورده شــود .همچنین باید از مصرف برخی
مواد خوراکــی قبل از خواب پرهیز شــود .این مواد
خوراکی عبارتند از:
نودل (رشته فرنگی)
اگر شــبها نودل میخوریــد ،کربوهیدراتها و
چربیهای موجود در آن میتوانند سالمتی را به خطر

کورکومیــن موجــود در زردچوبه در چندین مســیر
مولکولی مهم که در پیشــرفت ،رشــد و گســترش
سرطان نقش دارند ،مداخله میکند.
مطالعــه دیگــری نیز بــر خواص ضدســرطان
کورکومیــن تاکید میکند .فعالیــت کورکومین علیه
لوکمیا (ســرطان خون) و سرطان لنف ،سرطانهای
گوارشی ،ســرطانهای دستگاه تناســلی و ادراری،
ســرطان سینه ،ســرطان تخمدان ،کارسینوم سلول
سنگفرشــی ســر و گردن ،ســرطان ریه ،مالنوما،
ســرطانهای عصبی ،و ســارکوم توانایــی آن در
اثرگذاری بر چندین هدف را نشان میدهد.
 .۳به گــوارش کمک کــرده و چندین
اختالل مرتبط با آن را تسکین میدهد
زردچوبه یک ماده موثر در بهبود گوارش و کاهش

برخی عالئم اختالالت گوراشــی نیز هســت که تا
حدودی به خواص ضدالتهابی قوی آن برمیگردد.
مطالعــهای در دانشــگاه مریلنــد ،تعــدادی از
مشــکالت و ناراحتیهایی مختلف را برشمرده است
که زردچوبــه میتواند در آنها مفید واقع شــود ،از
جمله ســوء هاضمــه و التهاب زخمــی روده بزرگ
(کولیت اولســروز) .یافته های کلیدی آنها اینگونه
بود :کورکومین تولید صفرا در کیسه صفرا را افزایش
میدهد که ســبب بهبود گوارش میشود .همچنین
زردچوبه به عنــوان محافظی بالقوه در بهبود کولیت
اولسروز عمل میکند.
البته یک اســتثنای مهم در این مورد زخم معده
اســت که به مبتالیان توصیه میشود از مصرف آن
خودداری کنند .زردچوبه میتواند باعث افزایش اسید

کدام مواد خوراکی را
نباید قبل از خواب خورد
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معده شود.
 .۴سالمت مغز را افزایش میدهد
دانشــمندان طی مطالعهای و با اســتفاده از یک
رژیم غذایی غنی شده با کورکومین ،عملکرد رفتاری
موشها پس از  ۶هفته و  ۱۲هفته را بررسی کردند.
در پایان متوجه افزایش حافظه فضایی و غیرفضایی
آنهــا و ارتباط احتمالی بیــن کورکومین و افزایش
توانایی شناختی و نورونزایی آنها شدند.
بــه عبــارت دیگــر زردچوبــه میتوانــد بــه
نوروپالستیسیتی (انعطافپذیری مغز) کمک کند که
خارقالعاده است.
 .۵سالمت قلب را بهبود میدهد
اگــر هر روز زردچوبه بخورید ،ســامت قلبتان
بهبود خواهد یافت .دانشــمندان با مشــاهده خواص
موثــر کورکومین در برطرف کردن رســوبات عروق
به این نتیجه رسیدند .تجمع رسوبات در سرخرگها
میتواند منجر به حمله قلبی یا سکته شود.
به عــاوه ،کورکومین در کاهش کلســترول بد
خون یا الدیال و جلوگیری از ایجاد لخته نیز کمک
میکند .توجه داشته باشید که کورکومین میتواند با
برخی داروهای ضد لختگی خون تداخل داشته باشد.
 .۶عالئم آرتروز را تسکین میدهد
به دلیل خواص ضدالتهابی زردچوبه تصور میشود
که در تسکین عالئم آرتروز مفید واقع شوند .بسیاری
از متخصصان ســامت بر این باورنــد که زردچوبه
بیشتر از بســیاری داروهای شیمیایی و بدون نسخه
خواص ضدالتهاب دارد.
اندازند .فیبر در آن مطلق ًا وجود ندارد و به همین دلیل
میتواند به سرعت موجب افزایش وزن شود.
شکالت
شکالتها دارای مقدار زیادی قند همراه با کافئین
هســتند که هر دو برای خــواب مضر بوده و موجب
بی خوابی میشوند .محتوای زیاد قند در آنها میتواند
منجر به افزایش وزن شــود .بهتر است بعد از شام از
خوردن شکالت خودداری کنید.
غذاهای سرخ کرده
غذای سرخ شده میتواند به سرعت وزن را افزایش
دهد ،زیرا غذای ســرخ شــده حاوی کربوهیدرات و
اســیدهای چرب اســت که برای افزایش اسیدیته و
وزن معده عمل میکنند .بنابراین سعی کنید شبها
غذای سبک بخورید که به راحتی هضم شود.
نوشابه گازدار
برخــی از افراد تمایــل دارند برای هضم شــام
نوشــابه بنوشند ،اما این نوشیدنی حاوی مقدار زیادی
قند اســت که باعث افزایش ســریع چربی شــکم
میشــود .بنابراین بهتر اســت قبل از خواب نوشابه
نخورید.

مهــر :مطالعــه محققان نشــان داده اســت که
الوانوئیدهای ساخته شــده از اسیدهای چرب اُمگا ۳
ممکن اســت مانع از ورود کروناویروس به سلول ها
شده و از سلول های ریه محافظت نماید.
الوانوئیدها که در دانشــگاه ایالتی لوئیزیانا کشف
شــد ،اولین پیام رسان های شیمیایی بیواکتیو هستند
که از اسید چرب اشباع نشده زنجیرهای اُمگا  ۳ساخته
شده اســت که در پاسخ به آسیب ســلول یا هنگام
مواجهه سلول با چالش زنده ماندن آزاد میشوند.
یافتههای مطالعه نشــان داد کــه الووانوئیدهای
واسطه چربی هومئوســتاتیک ( ،)ELVپیوند سلول
و ورود دامنــه پیونددهنده گیرنــده کروناویروس و
همچنیــن کروناویــروس را در ســلولهای هوا ریه
انسان کاهش میدهند.
تیم تحقیق دانشگاه ایالتی لوئیزیانا کشف کرد که
پیش سازهای اسید چرب اشباع نشده با زنجیره بلند،
بیوسنتز  ELVرا در ســلولهای ریه فعال میکنند.
عالوه بــر اینELV ،هــا و پیش ســازهای آنها،
سیگنال ســنبله پروتئین موجود در سلولهای آلوده
به کروناویروس را کاهش میدهد که نشان میدهد

مکمل ُامگا  ۳مانع از ورود کرونا
به سلول های ریه می شود

لیپیدها عفونت ویروسی را مهار میکنند.
این یافتههای مطالعه راههایی را برای رویکردهای
درمانی پیشگیرانه کووید  ۱۹باز میکند.
دکتر «نیکوالس بازان» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :از آنجا که این ترکیبات از آسیب
مغز و شبکیه چشــم محافظت میکنند ،این مطالعه
به بررســی این موضوع پرداخت که آیا از ریه هم در
مقابل کووید  ۱۹محافظت میکند».
تیم تحقیق دریافت که  ELVها نه تنها توانایی
اتصال پروتئین ســنبله کروناویــروس به گیرندهها و
ورود آنها به ســلولها را کاهش میدهد ،بلکه باعث
تولید پروتئینهای ضدالتهابی محافظ و خنثی کننده
آسیب ریهها نیز میشود.
محققان گــزارش کردند که  ELVباعث کاهش
تولید  ACE۲میشــود ACE۲ .یــک پروتئین
در ســطح بسیاری از انواع ســلول است .گیرندههای
 ACE۲مانند قفل بر روی ســلولها عمل میکنند
و پروتئینهای ســنبله کروناویروس مانند کلیدهایی
عمــل میکنند که قفلها را بــاز میکنند تا ویروس
وارد سلول شده و به سرعت تکثیر شود.

مهر :بر اســاس یک مطالعه جدید ،نوزادان دارای
سیستم ایمنی قوی نسبت به کروناویروس هستند.
در این تحقیق ،محققان دانشگاه بریستول بریتانیا
سیستم ایمنی چهار نوزاد زیر  ۳ماه را که از کووید ۱۹
بهبود یافته بودند ارزیابی کرده و آنها را با بزرگساالنی
که از این بیماری بهبود یافته بودند مقایسه کردند.
در مقایســه با بزرگســاالن ،نوزادان سطح نسبت ًا
باالیی آنتی بادی و ســلولهای ایمنی تولید میکنند
که میتواند به طور خاص در برابر کروناویروس نقش
حفاظتی داشته باشد.

نوزادان واکنش ایمنی قوی
نسبت به کووید  ۱۹دارند

قــوی ای دارنــد ».وی در ادامه میافزایــد« :این
اطالعات بســیار مفیدی برای طراحی واکســنهای
کووید  ۱۹در آینده اســت که میتواند درصدد القا و
تقلید از این ایمنی محافظتی باشد».
در طی شــیوع پاندمــی ،بچهها خیلــی کمتر از
بزرگساالن مبتال به کووید  ۱۹شدید شدند .محققان
خاطرنشــان کردند که این امــر خصوص ًا در نوزادانی
که مستعد بیماریهای شــدید ناشی از ویروسهای
تنفسی دیگر مانند ( RSVویروس دورهای تنفسی)
و آنفلوانزا هستند ،غیر منتظره بود.

مهر :جلبک های دریایی قرمز از هزاران سال پیش
در رژیم های غذایی جوامع آســیایی رایج بوده اند .در
یک مطالعه جدید محققان نشــان داده اند که چگونه
این جلبک ها برای سالمت مفید هستند.
جلبکهــای دریایی قرمز حــاوی قندهایی مانند
آگاروتریــوز ( )AgaDP۳و anhydro--۳,۶
 )L-galactose (AHGهســتند کــه رشــد
باکتریهــای پروبیوتیک را تحریــک کرده و باعث
مرگ سلولهای سرطانی روده بزرگ انسان میشوند.
«یونگ ســو جین» ،سرپرســت تیــم تحقیق از
مؤسســه کارل ووز ایلینــوی آمریــکا ،در این باره
میگوید« :در گذشــته مردم تعجب میکردند که چرا
تعداد بیماران مبتال به ســرطان روده بزرگ در ژاپن

فایده جلبک دریایی قرمز
در پیشگیری از سرطان روده بزرگ

به گفته محققان ،به همین دلیل به نظر میرســد
نوزادان قادر به مهار کووید  ۱۹در زمانی هســتند که
انتظار میرود آسیب پذیرتر باشند.
دکتر «آنو گونکا» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این

کمترین تعداد در جهان است .بسیاری تصور میکردند
که این امر به دلیل برخی از جنبههای رژیم غذایی یا
سبک زندگی ژاپنی است».
اگرچه چندین مطالعه نشان داده است که آسیایی
تبارهایــی که به طور منظم جلبــک دریایی مصرف
میکننــد کمتر در معرض خطر ســرطان روده ،روده

باره میگوید« :با انجام مطالعه دقیق بر روی نوزادانی
که در مقابل کووید  ۱۹شدید محافظت شده بودند ،ما
نشان دادیم که از نظر تشکیل آنتی بادیهای خاص و
سلولهای ایمنی علیه کروناویروس ،ایمنی محافظتی

بزرگ و سینه هســتند ،اما مشخص نیست که کدام
یک از اجزای آن مسئول اثرات ضدسرطانی است.
در این تحقیق ،محققان با استفاده از آنزیمها ساختار
انواع مختلف جلبک دریایی قرمز را شکسته و قندهای
تولید شده را آزمایش کردند تا ببینند کدام یک از آنها
برای ســامت فایده دارد .در بین شش قند مختلف

تولیدشــده ،آگاروتریوز و  -۳،۶انیدرو-ال -گاالکتوز
یا  AHGبیشترین تأثیر را نشان دادند.
نتایج نشــان داد که وقتی جلبــک دریایی قرمز
میخوریم ،در روده شکســته میشــود و این قندها
را آزاد میکند کــه به عنوان ســوخت باکتریهای
پروبیوتیک عمل میکنند.
محققان همچنین قندها را آزمایش کردند تا ببینند
فعالیت ضد ســرطانی دارند یا نه .به گفته جین« :ما
دریافتیم که  AHGبه طور خاص از رشد سلولهای
ســرطانی روده بزرگ انسان جلوگیری میکند و رشد
سلولهای طبیعی را تحت تأثیر قرار نمیدهد .فعالیت
ضد ســرطانی  AHGبه دلیل توانایی آن در ایجاد
آپوپتوز یا مرگ سلول است».
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قدرت و تأثیر کلمات بر ذهن و زندگی انسان

تبیان :مطالعات علمی نشان میدهد که کلمات مثبت و منفی نهتنها در سطح
عمیق روانشناختی برما تأثیر میگذارد ،بلکه تأثیر بسزایی درنتیجه زندگی ما
دارند .این مطالعات نشان میدهد که کلمات منفی (چه گفتاری ،شنیداری یا
ذهنی) ،استرس و هورمونهای ایجادکننده اضطراب را در افراد آزاد میکنند.
فقط دیدن لیستی از کلمات منفی برای چند ثانیه باعث میشود که یک
فرد بسیار مضطرب یا افسرده احساس بدتری داشته باشد و هرچه بیشتر
روی آنها تمرکز کنید ،درواقع میتوانید به ساختارهای کلیدی تنظیمکننده
حافظه ،احساسات و عواطف آسیبزده و خواب ،اشتها و توانایی تجربه شادی
و رضایت طوالنیمدت را مختل خواهید کرد.
علم به ما نشان میدهد که این فاجعه زبانی مانند« :این وضع هرگز بهبود
نخواهد یافت» یا «اینیک فاجعه بزرگ است» میتواند بر سالمت روحی و
روانی ما تأثیر منفی بگذارد درحالیکه کلمات مثبت میتوانند فواید مثبتی
داشته باشند .باگذشت زمان ذهن ما آنچه را که با خود میگوییم باور دارد.
گرچه کلمات واقعیت را تغییر نمیدهند ،اما میتوانند ما را قادر به داشتن
دیدگاهی کموبیش سازنده کنند و همچنین میتوانند بر انعطافپذیری یا
توانایی ما در کنار آمدن با مشکالت تأثیر بگذارند .کلمات مثبت باعث ایجاد
انعطافپذیری و آرامش بدن میشوند و منفیها ترس ایجاد میکنند.
اینکه داشتن کلمات منفی باعث ایجاد استرس و اضطراب میشود ،این
سؤال را ایجاد میکند که« :افکار مثبت چه تأثیری دارند؟»
دکتر اندرو نیوبرگ ،متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه توماس جفرسون و
مارک رابرت والدمن ،متخصص ارتباطات ،در کتاب مشترک خود نوشتهشدهاند،
کلمات میتوانند مغز شما را تغییر دهند ،یک کلمه قدرت تأثیرگذاری بر بیان
ژنهایی را دارد که استرس عاطفی و فیزیکی را تنظیم میکنند .بعالوه ،طبق
گفته این دو متخصص ،کلمات و افکار مثبت میتواند به معنای واقعی کلمه
واقعیت فرد را تغییر دهد.
با نگهداشتن یک کلمه مثبت و خوشبینانه در ذهن خود ،فعالیت لوب پیشانی
را تحریک میکنید .این منطقه شامل مراکز زبان خاصی است که مستقیم ًا
به قشر حرکتی متصل میشوند که مسئولیت حرکت شما را به عمل دارد و
همانطور که تحقیقات نشان داده است ،هرچه بیشتر روی کلمات مثبت
تمرکز کنید ،بیشتر تحت تأثیر سایر مناطق مغز قرار میگیرید.
باگذشت زمان ،باوجود مثبت بودن پایدار ،عملکردهای لوب جداری شروع به
تغییر میکنند .درنتیجه ،این درک ما از خود و اطرافیان ما را تغییر میدهد.
اساس ًا داشتن دیدگاه مثبت نسبت به خود به مغز ما کمک میکند تا چیزهای
خوب دیگران را ببیند؛ بنابراین ،با استفاده از افکار و گفتارهای ثابت مثبت ،ما
نهتنها درک خود را تغییر میدهیم ،بلکه نحوه درک جهان پیرامون خود را نیز
تغییر میدهیم .درنهایت ،این توانایی را به ما میدهد تا واقعیت ما را شکل
دهد و جهان را به سمت بهتر تغییر دهد.
مخربترین کلمات و عباراتی که هرگز نباید استفاده کرد
گاهی ما با به کار بردن برخی کلمات و عبارات میتوانیم بدترین دشمن
خودمان باشیم .برخی جمالت بهقدری بار منفی باالیی دارند که میتوانند
باور فرد را بر اساس آن کلمه شکل دهد و سپس همان باورها بهصورت
تجربههای زندگی  ،خودشان را به شما نشان میدهند .اکثر ما عبارات منفی
بسیار مشابهی داریم .در اینجا به متداولترین آنها و آنچه باید در عوض

بگوییم و فکر کنیم ،میپردازیم:
-1من بهاندازه کافی خوب نیستم
این عبارت میتواند نشانهای از عزتنفس پایین باشد اما حقیقت این است
که هرکس بهاندازه کافی خوب است .شاید اکنون مهارت یا ابزاری برای
دستیابی به آنچه میخواهید ندارید اما مطمئن ًا بهاندازه کافی خوب هستید .اگر
شما یک اسکناس  50هزارتومانی داشته باشید و روی زمین در یک گودال
بیفتد ،آیا این  50هزارتومانی ارزش خود را از دست میدهد؟ البته که نه! پس
چرا احساس میکنید ارزش خود را ازدستدادهاید؟
در عوض چه بگوییم و چگونه فکر کنیم؟

درحالیکه همه ما محدودیتهایی داریم اما اعتقاد به تواناییهایمان اولین قدم
برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در زندگی است.
 -3من خیلی بدشانسم
این فکر بهطورمعمول از داشتن این توهم ناشی میشود که زندگی دیگران
بهتر است و آنها خوششانسترند و این چیزی است که شما را از آنها جدا
میکند .حقیقت این است که اگر به زندگی خود نگاه کنید ،میبینید که قب ً
ال
چیزهای خوبی در اطراف خود داشتهاید.
در عوض چه بگوییم و چگونه فکر کنیم؟
بهجای تمرکز بر شانس دیگران ،به خود بگویید« :اتفاقات خوب میتوانند
برای من رخ دهد و این اتفاق خواهد افتاد ».درعینحال به همه اتفاقات خوبی
که در زندگی برایتان اتفاق افتاده و بهطورمعمول هرگز متوجه آنها نبودید،
فکر کنید.
-4من هیچوقت به آرزوهایم نمیرسم
هر آنچه را که باور دارید به واقعیت تبدیل خواهد شد .شما آینده خود را
هرروز با انتخابها ،افکار و کلماتی که به کار میبرید ،شکل میدهید .با
به کار بردن این افکار منفی میتوانید فرصتهای خود را خراب کنید .اگر
باور داشته باشید که میتوانید آنچه را که واقع ًا آروز دارید انجام دهید و برای
رسیدن به آن تالش کنید ،قطع ًا به آرزویتان دست خواهید یافت .قبل از اینکه
به خود فرصتی دهید ،جلوی خود را نگیرید.
در عوض چه بگوییم و چگونه فکر کنیم؟
خود را با الگوهای فکری منفی محدود نکنید .در عوض ،به خود بگویید:
«من اطمینان دارم که این کار را خواهم کرد ».حتی اگر در این لحظه احساس
اعتمادبهنفس نکنید ،تغذیه افکار مثبت مغز شما ،بهمرورزمان باعث ایجاد
اعتمادبهنفس میشود.
 -5من باید بهتر از آنچه هستم باشم
استفاده از کلمه «باید» در این زمینه برخالف آنچه تصور میکنید یک تفکر
کام ً
ال منفی است .چند بار شده به خود بگویید «من باید باهوشتر ،منظمتر،
سازندهتر و غیره باشم؟ احساستان را بالفاصله بعد از گفتن این جمالت به
خاطر دارید؟
در عوض چه بگوییم و چگونه فکر کنیم؟
به خود بگویید« :من تالش میکنم آنچه را دوست ندارم ،تغییر دهم».
هرکس خصوصیاتی دارد که امیدوار است بتواند آنها را بهبود ببخشد و این
مطمئن ًا امکانپذیر است اما نیاز به صبر و تالش دارد .بهجای اینکه به خود
بگویید «باید» چهکارهایی را انجام دهید یا ندهید ،برای چیزهایی که از آنها
راضی نیستید ،هدف تعیین کنید.
 -6هیچکس به فکر من نیست
ممکن است گاهی احساس کنید که تنها هستید و هیچکس به شما اهمیت
نمیدهد اما مطمئن باشید که افرادی در مورد شما فکر میکنند که شما حتی
نمیدانید.
در عوض چه بگوییم و چگونه فکر کنیم؟
به خود یادآوری کنید که در زندگی شما افرادی هستند که برای شما بسیار
مهماند و به شما بسیار اهمیت میدهند ،منتها احساساتشان را ابراز نمیکنند.
تمام تالش خود را برای پرورش این روابط انجام دهید.

به خود بگویید که مانند بقیه الیق بهترینها هستم و لیاقت رسیدن به تمام
خواستههای خود در این زندگی رادارم .در این لحظه به چیزهایی بپردازید که
از انجام آنها لذت میبرید؛ این کمک میکند تا احساس ارزشمندی کنید.
 -2من نمیتوانم این کار را انجام دهم
«نمیتوانم» یکی از مخربترین کلماتی است که میتوانید به خود بگویید.
اگر به خود بگویید که نمیتوانید ،به ذهن و مغز خود پیامهایی میفرستید که
نمیتوانید و این تجربه شما خواهد بود.
در عوض چه بگوییم و چگونه فکر کنیم؟
به خود بگویید« :من میتوانم هر کاری را که فکر میکنم ،انجام دهم».

نحوه برخورد با انسانهای سلطه گر
آنها ممکن است در کوتاه مدت یک رویکرد قابل قبول باشد ،در طوالنی
مدت فقط درد و خستگی به همراه دارد .کمی وقت بگذارید و با آنها
درباره بازخورد کارشان صحبت کنید.
باید بدانید که میتوان این رفتار سلطه گرانه آنها را متوقف کرد .آنها
حتی ممکن است متوجه نشوند که هنگام انجام کارهایشان در حال
له کردن دیگران هستند .غیرت بیش از حد آنها و نگرشی که در «به
سرانجام رساندن کارها» دارند ،میتواند سرمایه بزرگی برای سازمانی که
در آن کار میکنند باشد .البته در این صورت است که رفتارشان به سمت
تعادل پیش رود.
آنها ممکن است به اشتباه فکر کنند رفتارهایشان نه تنها مناسب است
بلکه ارزشمند هم است .اگر میخواهید کارها به راحتی انجام شوند و در
آینده از نابودی خود یا دیگران جلوگیری کنید ،رفتار سلطه جویانه این
آدمها را متوقف کنید و بازخوردهای الزم را به آنها ارائه دهید.

باشگاه خبرنگاران :از بیش از  ۲۱۰هزار نفر ،سوال «شما چگونه با کسی
که شخصیتی کام ً
ال سلطه گر دارد برخورد میکنید؟ « پرسیده شد و چهار
گزینه در اختیار این افراد قرار گرفت .نتیجه این نظرسنجی به شکل زیر
است:
از آنها اجتناب میکنم٪ ۱۴ :
مستقیم ًا با آنها روبرو میشوم و مقابله میکنم٪ ۱۶ :
بدون توجه به آنها کار خودم را انجام میدهم٪ ۴۴ :
آنها را هدایت میکنم و به ایشان بازخورد میدهم٪ ۲۷ :
متوقف کردن یک سلطه گر
احتماال تا به حال کار کردن با شخصی سلطه گر برایتان پیش آمده
است .آنها کارها را به سرانجام میرسانند ،اما در مسیر این کار ،پا روی
اطرافیانشان میگذارند.
کنار آمدن با این نوع آدمها دشوار است .در حالی که کار کردن در کنار
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روزنه
پنجشنبه  27خرداد 1400

شاهنامه که ستون مهم و بنیان استوار زبان فارسی
است ،تاثیر زیادی براشعار شاعران بعد از دوره حکیم
فردوسی داشته است و یکی از این شاعران که از
اسطوره ها و قهرمانان شاهنامه الهام گرفته ،حافظ
شیرین سخن است که استادانه و هوشیارانه از
مفاهیم اسطوره ای در اشعار خود بهره برده است.
سیمای اسطوره های ایرانی در اشعار حافظ و
شخصیت های اسطوره ای یکی از مهم ترین مباحث
دیوان حافظ شیرازی است .بدون شک حافظ ،قله
رفیع فرهنگ و اوج تبلور شخصیت انسانی ایرانی
است ،حافظ خود در زمان حیاتش به این امر آگاه بود
است که بلوغ ،هنر و شعرش از مرزهای ایران قرن
هشتم گذشته و او را دردانه عالم وجود ساخته است.
این ویژگی خاص انسانهای آگاه و داناست که در
زمان خود بر اهمیت و عظمت کار خود وقوف دارند
و خوب می دانند که در چه راهی قدم گذاشته اند و
آثار آنها چه اثری بر جامعه بشری دارد .
عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود
حافظ با وقوف کامل بر منابع عظیم اسطوره ای،
تاریخی و ادبی با هنرمندی بی نظیر خود،
اسطوره های ایرانی و اسالمی را به صورت فشرده و
در نهایت ایجاز در غزلیات و اشعار خود آورده است.
او با هنرمندی تمام جواهرات رنگارنگ را تراش داده
و با توانمندی تمام در قالب یک بیت یا حتی یک
مصرع گنجانده است.
●جام جهان نما
گویند «جمشید» را «جام» می بود که چون در
آن نگریستی احوال جهان و اسرار نهان بدیدی و
از ورای حجاب زمان و بعد مکان ،آنچه خواستی
مشاهده کردی .این جام را به «کیخسرو» نیز نسبت
می دهند چنانکه حکیم فردوسی در شاهنامه آورده
است وقتی کیخسرو فرزند سیاووش به پادشاهی
رسید و بر سپاه توران زمین غلبه کرد و کشور ایران
آرامش یافت.
چو کیخسرو آمد به کین خواستن
جهان ساز نو ساخت آراستن
ز توران زمین گم شد آن آب و جاه
بیامد به خورشید بر ،تخت شاه
بپیوست با شاه ایران سپهر
برآزادگان بر ،برافکند مهر
در زمان پادشاهی کیخسرو عده ای از شهر ارمان
که نزدیک مرز ایران با توران بود ،به دادخواهی نزد
کیخسرو آمدند و اظهار داشتند گرازان وحشی در
ناحیه آنها به مزارع و کشتزارها و حتی درختان حمله
می کنند و آسایش را از آنها سلب کرده اند
گراز آمد اکنون فزون از شمار
گرفت آن همه بیشه و جویبار
همان چارپایان و همان کشتمند
چه مایه از ایشان به ما بر گزند
چون کیخسرو گفتار دادخواهی آنها را شنید ،از
ناموران و دالوران پرسید چه کسی جویای نام است؟
و اگر بتواند این مشکل را رفع کند هرچه بخواهد
به وی می دهم .از میان دالوران ،بیژن فرزند گیو
دالور پای پبش نهاد و قبول کرد که به جنگ گرازان
برود .ولی پدرش از اینکه بیژن جوان اعالم آمادگی
کرد ،ناخرسند شد .ولی بیژن گفت من جوانم ولی
اندیشه پیران دارم و بدن فکر و اندیشه کاری انجام

نمی دهم .کیخسرو پیشنهاد بیژن را پذیرفت و به
سردار دیگر خود «گرگین میالد» که مسن تر از
بیژن بود گفت که چون بیژن راه ارمان را نمی داند،
برای نابودی گرازها تو هم همراه بیژن به ارمان برو.
بیژن و گرگین به حوالی شهر ارمان رسیدند و چون
گرگین فکر می کرد که بیژن در جنگ با گرازان
موفق نخواهد شد با او همراهی نکرد و بیژن به
تنهائی و با شجاعت به جنگ گرازان رفت و آنها
را کشت و دندانهای بلند چند گراز را کند تا نزد
کیخسرو ببرد .گرگین با بداندیشی و حسادت سعی
کرد بیژن را فریب دهد و هنگامی که عزم مراجعت
داشتند ،به بیژن گفت در نزدیکی اینجا نزدیک مرز
توران ،جشنگاهی است بسیار خرم و زیبا و پر از سبزه
و گلهاست و می توانی سری به آنجا بزنی و پس
از آن برمی گردیم .بیژن جوان خام شد و پیشنهاد
گرگین را پذیرفت و به سوی مکانی که گرگین گفته
بود به راه افتاد و بدانجا رسید و در آنجا منیژه دختر
افراسیاب شاه توران که او هم بدان جشنگاه آمده
بود ،مالقات کرد و طی ماجرای جالبی پایش به دربار
افراسیاب کشید و چون افراسیاب از این موضوع
مطلع شد دستور داد بیژن را در چاهی زندانی کنند.
گرگین با این دسیسه و گرفتار کردن بیژن ،خودش
با اسب بدون سوار بیژن به ایران زمین برگشت.
وقتی پدر گیو از سرگذشت پسرش پرسید ،گرگین
به دروغ گفت که با همدیگر به جنگ گرازها رفتیم
و در راه برگشت ،بیژن گورخری دید و به دنبال او
رفت و دیگر برنگشت و هر چه گشتم فقط توانستم
اسبش را پیدا کنم .ولی گیو نامور ،حرف های گرگین
را باور نکرد.
چو بشنید گیو این سخن ،هوشیار
بدانست که او را تباهست کار
ز گرگین سخن سر بسر خیره دید
همه چشمش از روی او تیره دید
گیو شکایت به کیخسرو برد و کیخسرو گرگین را
دربند کرد و به گیو قول داد به دنبال بیژن همه جا
را خواهد گشت و اگر پیدا نشد در ماه فروردین در
جام گیتی نما نگاه می کند و محل او را می یابد .گیو
تا پایان زمستان صبر کرد و با آمدن ایام نوروز نزد
کیخسرو رفت
چو نوروز خرم فراز آمدش
بدان جام فرخ نیاز آمدش
بیامد پر امید آن پهلوان
ز بهر پسر کوژ گشته ،نوان
چو خسرو ،رخ گیو پژمرده دید
دلش را بدرد اندر ،آزرده دید
بیامد بپوشید رومی قبای
بدان تا برد پیش یزدان ثنای
خروشید پیش جهان آفرین
به رخشنده بر ،چند کرد آفرین
ز فریادرس ،زود فریاد خواست
وز اهریمن بدکنش داد خواست
خرامان از آنجا بیامد پگاه
به سر برنهاد آن کیانی کاله
پس آن جام برکف نهاد و بدید
درو هفت کشور همی بنگرید
زکار و نشان سپهر بلند
همه کرد پیدا ،چه وچون ،چند
ز ماهی به جام اندرون تا بره
نگاریده پیکر بدو یکسره
چه کیوان ،چه هرمز ،چه بهرام شیر
چه مهر و چه ماه ،چه ناهید و تیر
همه بودنیها بدو اندرا
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تاثیر شاهنامه بر اشعار حافظ

بدی جهان ار افسونگرا
بهر هفت کشور بنگرید
که آید ز بیژن نشانی پدید
سوی کشور گرگساران رسید
به فرمان یزدان ،مرو را بدید
بدان چاه بسته به بند گران
ز سختی همی مرگ جست اندر آن
در نظم و نثر پارسی از«جام جهان نما» که در آن
همه عالم نموده می شد و با اسامی دیگری چون
«جام جم»« ،جام کیخسرو»« ،جام جمشید»« ،جام
گیتی نما»« ،جام جهان بین»« ،آئینه سکندر»،
«آئینه سلیمان» و غیره یاد کرده اند .فرهنگ
نویسان گفته اند؛ جامی بوده است که احوال خیر
و شر عالم در آن معلوم می شد.
●حافظ و جام جهان بین
حافظ نیز در غزلیات و اشعار خود از مضمون جام جم
و جام جهان نما برای بیان مفهوم ضمیر آگاه مردان
روشن بین و کسانی که از سر غیب و اسرار الهی
با خبرند ،استفاده کرده است .و اعتقاد دارد که هر
کسی با سعی تالش و کسب فیض از محضر مردان
نیک اندیش می تواند جام جهان بین داشته باشد و بر
اسرار درون با خبر گردد و خیر و شر را بیابد.
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهار احتیاج ،خود آنجا چه حاجتست؟
روان تشنه ما را به جرعه ای دریاب
چو می دهند زالل خضر ز جام جمت
آئینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
هر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند
رموز جام جم از نقش خاک ره دانست
ساقی بیار باده و با مدعی بگو
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت
گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو
گفت :افسوس که آن دولت بیدار بخفت
ترا ز حال دل خستگان چه غم که مدام
همه دهند شراب خضر ز جام جمت
آنکس که به دست جام دارد
سلطانی جم مدام دارد
دلی که غیب نمایست و جام جم دارد
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گفتم این جام جهان بین بتو کی داد حکیم؟

گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد
به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد
که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
دل در جهان مبند و ز مستی سئوال کن
از فیض جام و قصه جمشید کامگار
گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی
بیاد همدمی جام جهان نما می باش
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار
که من پیمودم این صحرا به بهرامست و نه گورش
ای جرعه نوش مجلس جم ،سینه پاک دار
کائینه ایست جام جهان بین که آه ازو
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد
زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی
گوهر جام جم از کان جهانی دگر است
تو تمنا ز گل کوزه گران می داری
باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم
شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی
چو مستعد نظر نیستی وصال مجو
که جام جم نکند سود وقت بی بصری
همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان
پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی
بده ساقی آن می کزو جام جم
زند الف بینائی اندر عدم
●جمشید ،تخت جم
جمشید یکی از بزرگ ترین قهرمانان آریائی
است و در افسانه های ایرانی بی شک نقش او
و نوآوری هایش ،همچنین شخصیت ممتاز و
خویشکاری او و وجود فره ایزدی ،او را چونان
خورشید تابناک اقوام آریائی جلوه گر ساخته است .به
روایت شاهنامه فردوسی ،جمشید نام پادشاهی است
از پادشاهان قدیم ایران زمین و چهارمین پادشاه ،بعد
از پایه گذاری سلسله پادشاهی توسط کیومرث بود
که پس از پدرش تهمورث ،به پادشاهی رسید .وی
در اول جم یعنی سلطان و پادشاه بزرگ ،نام داشت.
سبب جمشید نامیدن آن شد که او سیر عالم می کرد
و چون به آذربایجان رسید روزی بود که آفتاب به
نقطه حمل آمده بود ،دستور داد که تخت مرصعی
را در جای بلند گذاشتند و تاج جواهر نشان بر سر
نهاد و بر آن تخت نشسته و چون آفتاب طلوع کرد و
پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد ،شعاعی در نهایت
روشنی پدید آمد و چون به زبان پهلوی شعاع و انوار
نور را«شید» می گویند ،این لفظ را بر جم افزودند و
وی را «جمشید» گفتند یعنی پادشاه روشن و در آن

روز جشنی عظیم برپا کردند و آن را روز را «نوروز»
نام نهادند.
جهان انجمن شد بر تخت اوی
فرومانده از فره بخت اوی
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
حافظ در اشعار خود با بهره گیری از این داستان
شاهنامه ،بارها از جمشید و تخت جمشید یاد کرده
است و از بین رفتن تخت جمشید و عظمت بارگاه او را
نشانه ای برای انسان عاقل به منظور عدم تعلق انسان
به دنیا فانی و دل نبستن به اسباب دنیوی و عبرت
گرفتن از سرگذشت جمشید و تخت وی ،می داند.
قدح به شرط ادب گیر ،زآنکه ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمنست و قباد
که آگهست که کاووس و کی کجا رفتند
که واقفست که چون رفت تخت جم برباد
بیفشان جرعه برخاک و حال اهل دل شنو
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد
صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان
که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد
بر تخت جم که تاجش معراج آسمانست
همت نگر که موری با آن حقارت آمد
دل در جهان مبند و به مستی سئوال کن
از فیض جام و قصه جمشید کامکار
ای حافظ ،ار مراد میسر شدی مدام
جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش
تاج شاهی طلبی ،گوهر ذاتی بنمای
ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد
زنهار دل مبند براسباب دنیوی
●کاووس
کاووس پسر کیقباد یکی از پادشاهانی است که در
شاهنامه داستان مفصلی دارد .کاووس صد و پنجاه
سال پادشاهی کرد و پادشاهی مقتدر ولی کم خرد
بود و هم او بود که پسرش سیاووش را به دلیل
پای بندی به عهد و پیمان صلح با افراسیاب ،از خود
راند و سیاووش به ناچار به سوی سرزمین توران
رفت که بعدا از این هجرت ،داستان غم انگیز و
اسطوره ای سوگ سیاووش پیش آمد .بهر حال
حافظ در سه بیت از اشعار خود به ناپایداری دنیا و
سرگذشت کاووس اشاره می کند.
که آگهست که کاووس و کی کجا رفتند
که واقفست که چون رفت تخت جم برباد
کی بود در زمانه وفا؟ جام می بیار
تا من حکایت جم و کاووس کی کنم
تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو
●سیاووش
حافظ در غزلیات خود فقط یکبار به داستان و نام
سیاووش پسر کاووس که به توران و دربار افراسیاب
پناهنده شد و فرنگیس دختر افراسیاب را به همسری
گزید و در نهایت به دست افراسیاب شاه ترکان به
صورت مظلومانه ای کشته شد اشاره می کند:
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
●افراسیاب شاه ترکان در بیت باال
حافظ به افراسیاب یا همان شاه ترکان و دشمن
ایرانیان ،اشاره دارد .افراسیاب پادشاهی ستمکار و
پهلوان نامدار و جادو منش و بدخوی توران و حریف
و هماورد رستم و کشنده داماد و پناهنده اش،
سیاووش است ،که خود سرانجام به دست کیخسرو
کشته شد .حافظ همچنین در چهار بیت زیر نیز بر

افراسیاب پسر پشنگ تورانی اشارتی می نماید:
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش
جام کیخسرو طلب ،کافراسیاب انداختی
شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او
در همه شهنامه شد داستان انجمن
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
شاه ترکان فارغست از حال ما ،کو رستمی؟
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت
دستگیر ار نشود لطف تهمتن چکنم
●رستم ،تهمتن
در دو بیت زیر حافظ با زیرکی و مهارت خاص
خودش ،هم به داستان بیژن و اسارت وی به دست
شاه ترکان و زندانی بودن او در چاه ،و هم به نجات
وی توسط رستم ،پهلوان نامدار ایران اشاره دارد:
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
شاه ترکان فارغست از حال ما ،کو رستمی؟
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت
دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم
●کیخسرو
یکی از پادشاهانی که حافظ در اشعار خود با استفاده
از سرگذشت وی ،بر ناپایداری دنیا اشاره نموده،
کیخسرو پسر سیاووش است:
بیفشان جرعه برخاک و حال اهل دل شنو
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد
تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش
جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی
صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان
که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد
●خسرو پرویز
حافظ در غزلیات خود در دو بیت نیز به پرویز و یا
همان خسرو پرویز پادشاه مشهور ایران نام می برد
و در ضمن در همان حال به خسرو و شیرین نیز
که داستان آنها در شاهنامه آمده است اشارتی دارد:
حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان
که لبش جرعه کش خسرو شیرین منست
سپهر برشده پرویز نیست خون افشان
که ریزه اش سر کسری و تاج پرویزی است
●بهرام گور
یکی دیگر از پادشاهانی که حافظ از وی یاد کرده
است بهرام گور است .بهرام گور در صید و شکار
گورخر با کمند و تیر مهارتی بی نظیر داشت و در
شاهنامه در این باره داستان سرائی شده است.
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار
که من پیمودم این صحرا ،نه بهرامست و نه گورش
فریدون ،سیامک ،بهمن ،قباد ،دارا ،اردوان از
پادشاهانی که حافظ بدانها اشارتی دارد .سیامک پسر
کیومرث ،فریدون ،بهمن و قباد ،دارا و اردوان است:
شکل هالل هر سر مه می دهد نشان
از افسر سیامک و ترک کاله زو
تاج شاهی طلبی ،گوهر ذاتی بنمای
ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
قدح به شرط ادب گیر ،زآنکه ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمنست و قباد
●دارا ،اردوان
تخت تو مسند جمشید و کیقباد
نام تو غبن افسر دارا و اردوان
آئینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
نوشته :حجت اله مهریاری
ویرایش و تدوین :عباس عسلی

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  140060311034000607مورخ  1400/1/29هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره مرادی دست خضر فرزند محمد به
شماره شناسنامه  334صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  156/87مترمربع پالک  3109فرعی از  2155اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه سید حسن حیدری به نام های نسترن نزاکت مهرانگیز روح انگیز
محترم فرانگیز نازدار شهرت همگی حیدری 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/27 :
/1724م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی
خانم اقدس یزدانی تهرانی فرزند ابوالقاسم با کد ملی 5499305961
احترام ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای آرمان قلی زاده ترک
قشقایی به طرفیت شما با کالســه  99-639در مرکز داوری ،وقت
جلسه رسیدگی در روز یکشنبه مورخ  1400/4/13ساعت  9صبح برگزار،
با همراه داشــتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در
محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشانی خیابان قصردشت خیابان
سید جمالالدین اسدآبادی (پوستچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم
رسانید .بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط
مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا خانم سمیه اسکندری به عنوان داور
منفرد این پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 10ده)
روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1764م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی
خانم اقدس یزدانی تهرانی فرزند ابوالقاسم با کد ملی 5499305961
احترام ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای آرمان قلی زاده ترک
قشــقایی به طرفیت شما با کالســه  99-704در مرکز داوری ،وقت
جلسه رسیدگی در روز یکشــنبه مورخ  1400/4/13ساعت  9:30صبح
برگزار ،با همراه داشتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی
در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشــت
خیابان ســید جمالالدین اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا
حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور
رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا خانم سمیه اسکندری به
عنوان داور منفرد این پرونده تعییــن گردیده در صورت جهات رد
ظرف ( 10ده) روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1765م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی
خانم معصومه براهیمی فرزند حسن با کد ملی  2296722814احترام ًا
با توجه به طرح دعوی از سوی آقای محمدحسن حقگویان به طرفیت
شما با کالســه  1400-252در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در
روز سه شنبه مورخ  1400/4/22ســاعت  8:30صبح برگزار ،با همراه
داشــتن اصل و تصویر اســناد ،مدارک و کارت شناســایی در محل
مرکز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشــت خیابان
ســید جمالالدین اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور
بهم رســانید .بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی
توسط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقای سید علیرضا میرحسینی
به عنوان داور منفرد این پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد
ظرف ( 7هفت) روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1763م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی
پیرو دســتور قضائی و اجرائیه به شــماره کالسه  9901466و دادنامه
شــماره  9909977119900769بدینوســیله به خانم شــمس الزمان
شکرنوش فرزند محمود اخطار میگردد حداکثر ظرف مدت هفت
روز از تاریخ انتشــار این آگهی جهت تنظیم سند رسمی نسبت به سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین ( 2500متر از  5000مترمربع)
به پالک ثبتی  222فرعی از  2152اصلی بخش  4شــیراز در دفترخانه
 202شــیراز به نشــانی خیابان مالصدرا نبش خیابان خلیلی ساختمان
کســری طبقه اول واحد دو حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای
احکام به قائم مقامی شــما نســبت به انتقال رقبه فوق به نام آقای
محمدحسین نوشــین راد فرزند محمد اقدام خواهد کرد و هرگونه
خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /1762م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  202شیراز
سید عبدالمجید نجات

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی
مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت زرقان به شماره ثبت  23شناسه ملی
 10530163139شهرستان زرقان استان فارس منتهی به 1399/12/28
تاریخ انتشار1400/3/27 :
به اطالع کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی می رساند که جلسه
مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 9:30
صبح روز سه شــنبه مورخ  1400/4/8در محل سالن معلم شهرستان
زرقان تشــکیل می گردد .از ســهامداران دعوت می گردد رأس
ســاعت مذکور در جلسه حضور به هم رســانند .ضمنا اعضایی که
مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمــع را به نماینده تام االختیار
واگذار نمایند تا تاریخ  1400/4/6به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و
صدور برگ نمایندگی به محل شرکت تعاونی خیابان شهید مطهری
نبش کوچه شهید رحیمی مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده
وی در مجمع ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8:30صبح وکالتنامه توسط
اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
دستور جلسه:
طرح و تصویب صورت های مالی سال 1399
احمد صانعی
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت زرقان
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانــم مهــوش عدالتی تزنگی با تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 14000215860400013مــورخ  1400/2/26دفترخانه  447صدرا و اقرارنامه
شماره  527مورخ  1400/2/28دفترخانه مذکور مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت به پالک  1103/2372واقع در بخش  3شیراز که
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  240مترمربع ذیل دفتر  298صفحه
 349و شــماره ثبت  37352به نام فرهاد هوایی سرهانی ثبت و سند
مالکیت شــماره چاپی -047814الف 77صادر شــده سپس طی سند
شــماره  62540مورخ  86/8/14دفترخانه  92شیراز مورد ثبت به خانم
مهوش عدالتی تزنگی منتقل که به علت جابجایی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5مــاده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1757م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی مناقصه

نوبت اول1400/3/27 :
نوبت دوم1400/4/3 :
شــهرداری داراب در نظر دارد به
استناد مجوز شــورای اسالمی شهر
داراب نســبت به اجرای محوطه سازی میدان کوثر
با اعتبــار و برآورد اولیه به مبلــغ 10/679/720/481
ریال به شــرکتهای واجدالشرایط و دارای رتبه بندی
از سازمان برنامه و بودجه از طریق برگزاری مناقصه
عمومی اقــدام نماید .متقاضیان می توانند جهت اخذ
اسناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات از تاریخ 1400/4/3
تــا پایان وقت اداری مــورخ  1400/4/14بــا توجه به
شرایط زیر به شهرداری داراب واقع در خیابان شهید
مدرس به شــماره تماس  07153520051و کدپستی
 7481865317اقدام نمایند.
-1مدت اجرای قرارداد :هشت ماه شمسی
-2مبلــغ تضمین (ســپرده) شــرکت در مناقصه
 550/000/000ریــال کــه باید به صــورت ضمانتنامه
بانکــی یا فیــش واریز نقدی به حســاب شــماره
 IR940170000000105801087000نــزد بانک ملی به نام
شهرداری داراب ارائه گردد.
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در
اسناد درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهــی در دو نوبت به عهده برنده
مناقصه خواهد بود.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-7تاریخ گشایش پیشنهادها1400/4/16 :
شناسه آگهی1149831 :
/2608م الف
نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب
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گردشگری
پنجشنبه  27خرداد 1400

بیتوته :حمام خرم سلطان در قرن شانزدهم و به دستور یکی از همسران
سلطان سلیمان به نام خرم سلطان ساخته شد .دستور خرم سلطان ساخت
حمامی بود که مردم عادی و تمام اقشار جامعه توانایی استفاده از آن را
داشته باشند.
این حمام در کنار موزه آیاصوفیه بنا شد .این حمام که شامل اتاق های
حمام گرم  ،اتاق حمام سرد  ،آب نما ها و فواره های زیبا می باشد ،به دست
معمار معروف دولت عثمانی به نام سینان ساخته شد .نکته جالب توجه این
حمام این است که عالوه بر سنت ترکی که در طراحی آن رعایت شده،
معماری مدرن نیز در کنار آن به کار رفته و همین باعث تمایز حمام خرم
سلطان استانبول نسبت به دیگر حمام ها شده است.
سنگ های مرمر و سقف گنبدی این حمام باعث شده تا ساالنه
توریست های زیادی از سرتاسر جهان از این بنای شگفت انگیز دیدن کنند.
 3بخش اصلی حمام خرم سلطان
همانطور که اشاره کردیم این حمام از اتاق های گرم ،سرد و داغ تشکیل
شده است .ممکن است تصویر کنید اندازه این اتاق ها بزرگ نیستند ،در
حالی که اینطور نیست و شما در اتاق سرد که اولین بخش ورودی است،
می توانید بخش ماساژ ،رختکن ،کمد ،مغازه ها و فروشگاه ها و اتاق پذیرش
را مشاهده کنید.
این اتاق نسبتا بزرگ شما را آماده ورود به بخش اصلی خواهد کرد .در
بخش اصلی حمام خرم سلطان ،یعنی اتاق داغ که درست وست اتاق گرم
و سرد قرار دارد ،سالنی بزرگ را مشاهده خواهید کرد که با سنگ مرمر
پوشیده شده و سقف آن نیز گنبدی است .در این اتاق جایگاه هایی وجود
دارد که با فرش پوشانده شده است ،در واقع این بخش برای استراحت
کردن ساخته شده بود.
در این اتاق بزرگ ،شما فواره ها و دوش های آب سرد نیز خواهید دید.
این فواره های آب سرد نقش خنک کردن اتاق را دارد .این اتاق در صورتی
که خنک نشود بسیار داغ خواهد بود.
شست و شوی اصلی در بخش بعدی یعنی اتاق گرم انجام می شود .این
بخش آخرین اتاق از این حمام بزرگ را تشکیل داده است و افراد در آن
به استحمام می پردازند.
نکته ای که باید بدانید این است که در این اتاق داغ شیوه شست و شو
دقیقا مشابه سبک استحمام ترک ها می باشد.
به همین دلیل است که می توان گفت این حمام در کنار معماری مدرن
از سنت های اصیل ترکی نیز در خود گنجانده است.
تاریخچه و قدمت حمام خرم سلطان
حمام خرم سلطان که به دست سینان معمار معروف دوره عثمانی و به
دستور ملکه امپراتوری عثمانی یعنی خرم سلطان ساخته شد ،امروزه به
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آشنایی با حمام خرم سلطان از
جاذبه های شگفت انگیز ترکیه

معروف ترین و در عین حال پربازدید ترین مکان های توریسیت استانبول
تبدیل شده است.
این حمام برای مردم مذهبی شهر ساخته شد به همین دلیل است که میان
دو مسجد معروف یعنی آیاصوفیه و مسجد آبی ساخته شد .زیرا اغلب مردم
برای عبادت به این دو مسجد می رفتند.
جالب است بدانید ،ساخت و ساز حمام خرم سلطان استانبول در سال
 1556میالدی شروع شد و در همان سال امکان استفاده از آن برای تمامی
اقشار جامعه فراهم شد.
خدمات امروزه حمام خرم سلطان
شاید تا به حال تصور می کردید که این حمام امروزه فقط به عنوان مکان

دیدنی شناخته می شود و امکان استحمام در آن وجود ندارد؛ درحالی که
اینطور نیست و عالوه بر اینکه می توانید از حمام خرم سلطان بازدید کنید
می توانید از بسته های خدماتی نیز استفاده کنید.
قیمت سرویس های این حمام از  55یورو شروع و به  160یورو ختم
می شود .خدمات حمام خرم سلطان شامل این موارد می شود :
حمام اصلی :این بسته از سرویس های حمام خرم سلطان که ارزان
ترین خدمات به شمار می آید شامل لیف و نوشیدنی های خنک و سنتی
ترکیه می باشد .هزینه این سرویس  55یورو می باشد.
به سفیدی برف :این بسته از سرویس های حمام خرم سلطان که زمان
آن  45دقیقه می باشد شامل فعالیت هایی مانند کیسه کردن بدن ،لیف،

حمام سنتی در کف و استراحت می شود .عالوه بر این موارد پذیرایی از
شربت های سنتی و خانگی ترکیه نیز انجام خواهد شد.
لذت حمام :این بسته که از  2بسته قبلی کمی گران تر نیز می باشد،
از سرویس های بیشتری نیز برخوردار است .این پک که  60دقیقه طول
می کشد ،ماساژ عطری و اتاق مخصوص حمام خرم سلطان را نیز اضافه تر
از خدمات  2سرویس قبلی دراد.
تم پاکیزگی :این بسته  110یورو می باشد .از خدمات اضافی آن
می توان به ماساژ با روغن درخت ارغوان را نام برد .این سرویس خدمات
پک های قبلی را نیز دارد.
پک خدماتی آب حیات :این بسته با  160یورو گران قیمت ترین بسته
خدماتی به شمار می آید و از طرفی الکچری ترین خدمات را نیز عرضه
می کند .در این بسته عالوه بر خدماتی که در بسته های قبلی ذکر شد،
سرویس هایی نظیر ماسک صورت ،پذیرایی با چای و میوه های تازه را نیز
در لیست این پک الکچری از حمام خرم سلطان قرار داده اند.
بنابراین تا به حال متوجه شدید که چرا این حمام جزو معروف ترین و
پربازدید ترین مکان های استانبول به شمار می آید.
برگزاری مراسم عروسی در هتل خرم سلطان استانبول
یکی از امکاناتی که در این حمام الکچری وجود دارد امکان برگزاری
مراسماتی همچون عروسی است .زوج هایی که عالقه مند به برگزاری
مراسم خود در این حمام الکچری را دارند می بایست هزینه ای هنگفتی
نیز پرداخت کنند .با این وجود بسیاری از مردم استانبول این کار را کرده اند
و مراسمی شیک و فوق العاده الکچری برگزار کرده اند.
بازسازی حمام خرم سلطان
حمام خرم سلطان برای نخستین بار در سال  1958میالدی بازسازی شد.
این حمام که تا چندین سال مورد توجه کسی نبود بعد از گذشت چندین
سال برای اولین بار مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت.
پس از اولین بازسازی این مکان به عنوان فروشگاه فرش و قالیچه مورد
استفاده قرار گرفت .این وضعیت تا سال  2007ادامه داشت تا اینکه با یک
سرمایه گذاری ،این حمام معروف به شکل گذشته بازسازی شد تا شکوه و
جاالل خود را به دست آورد.
جالب است بدانید این بازسازی به دانشگاه معماری معروفی به نام کوجیلی
سپرده شد تا به شکلی بازسازی شود که المان های ساخته شد در گذشته
همچنان حفظ شود .مقدار سرمایه که برای بازساری حمام خرم سلطان
استانبول تخمین زده شد حدود  11میلیون دالر بود.
و در نهایت این حمام که یکی از شگفت انگیز ترین مکان های استانبول
به شمار می آید ،در سال  2011قابل استفاده قرار گرفت و درب های آن
به روی مردم باز شد.

آگهی
آگهي مناقصه عمومي(عمرانی) 1400-216
نوبت اول ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ :روزنامه تماشا
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ :روزنامه عصرمردم
اداره تاسیسات و امور شهر منطقه ۴شــهرداري شيراز در نظر دارد
اجرای عملیات مرمت وبهســازی ســرویس بهداشــتی های سطح
منطقه  ۴را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد .لذا از كليه پيمانكاران
واجد شــرایط ،دعوت بعمل می آید ،با توجه به موارد ذيل جهت اخذ
اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز ،مراجعه نمايند .ضمن َا درصورت
نياز به اطالعات بيشتر شــماره تلفن  38310501-3داخلی  253آماده
پاسخ گويي ميباشد.
شرایط شــرکت کنندگان :اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در
رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
مبلغ برآورد ۸,۴۹۷,۷۴۲,۵۵۷ :ریال
مدت قرارداد ۷ :ماه
محل انجام کار :سرویس بهداشتی های بوستان شقایق و خلیلی و پرستو
(امیرکبیر) و شیخی و سطح منطقه چهار
مبلــغ تضمين شــرکت در مناقصــه  ۴۲۴,۸۸۷,۱۲۸ريــال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب سپرده بانک شهر
شعبه امیرکبیر شماره حساب  ۷۰۰۸۱۳۴۲۲۰۱۴بنام شهرداری شيراز
برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن
اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.

جهــت اخذ اســناد مناقصه ،از طریــق مراجعه به ســایت معامالت
شهرداری شیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا shaffaf.shiraz.ir
و یا از طریــق مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامــه معتبر به آدرس:
(ابتدای بلوار امیرکبیر ساختمان شهرداری منطقه چهار طبقه اول دایره
قراردادها) اقدام گردد.
آخریــن مهلت تحویل پاکات :ســاعت  ۱۲:۰۰روز ســه شــنبه مورخ
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸به می باشد.
تاریخ برگزاری کمیســیون معامالت :روز سه شنبه ساعت  ۱۳:۰۰مورخ
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸در محل شیراز ،سالن اجتماعات چهارراه خلدبرین ،اداره کل
حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها ( ۳ماه ) می باشد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
تعدیل :هیچگونه وجهی بابت مــا به التفاوت مصالح و تعدیل آحاد بهاء
پرداخت نخواهد شد.
بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شــهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت شهرداری
شیراز قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1148704 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)
اداره کل راه و شهرســازی الرستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد .الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/3/25می باشد.
-1شرکتها باید دارای صالحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند.
-2محل دریافت اسناد مناقصه :درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
-3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8صبح مورخ  1400/3/25لغایت ساعت  14:15مورخ  1400/3/31می باشد.
-4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :ساعت  14:15مورخ 1400/4/12
-5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1400/4/13
-6محل تحویل پاکت های الف :اداره کل راه و شهرسازی الرستان مدیریت حراست
-7بدینوسیله در اجرای بند «د» ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاددهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  5دعوت به عمل می آید.
-8برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن  071-52241160-1560اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمائید.
-9اطالعات سامانه ستاد :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تأمین کننده /مناقصه گر» موجود
است.

شناسه آگهی1148848 :

/2597م الف

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان

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
شناسه آگهی1146912 :
الف ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
آﮔﻬﻲ
مسعودی  -شهردار اقلید
219-1400
ﻧﻮﺑﺖ اول:

03 / 26

1400/

آگهي مزایده عمومی 1400-219

ﻧﻮﺑﺖ دوم 03 / 27 :
عصرمردم
ي 27
دوم:
ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺎرهنوبت
افسانه
روزنامه
ﻣﺴﺎﻓﺮ1400/
03 / 26
نوبت
ـﺪه ﻋﻤــﻮﻣﻲ اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﻳــﺪ.
روزنامهﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳـ
1400/ﭘﻜﻴﺞ از
ﺧﻮد/ﺑﻪ03ﺻﻮرت
ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ
ﺷﻴﺮاز در
ﺷﻬﺮداري
اول:ﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه ها ی خود به صورت پکیج از طریق
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺮف ﻣﻮﺻﻮف ﺟﻬﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺎﻛﺴﻲ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر درون ﺷــﻬﺮي در اوﻟﻮﻳــﺖ ﺑــﻮده و ﺳــﭙﺲ ﺟﻬــﺖ ﻋﻤــﻮم
مزایده عمومی اقدام نماید .شایان ذکر است ارائه خدمات غرف موصوف جهت رانندگان محترم تاکسی و حمل بار درون شهری
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳــﻨﺎد ﻣﺰاﻳــﺪه ﺑــﻪ آدرس:
در اولویت بوده و سپس جهت عموم شهروندان بالمانع می باشدلذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل
ـﺎت
نقل اﻃﻼﻋـ
ﻧﻴﺎز ﺑــﻪ
درﺻﻮرت
سازمانﺿﻤﻨﺎَ
اتوبوسرانی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
واﺣﺪ
ﺷﻴﺮاز،
ﺷﻬﺮداري
ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اخذﺳﺎزﻣﺎن
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ
ﺷﻬﺪاي
واﻟﻔﺠﺮ
مسافر
حمل و
مدیریت
شهدای
بلوار
والفجر
شــهرک
آدرس:
مزایده به
اســناد
ذيل جهت
ﺑﻠﻮارموارد
توجه به
ﺷﻬﺮك با
مي آيد
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .
ﺣﺎﺻﻞ
سایت 218ﺗﻤﺎس
داﺧﻠﻲ -217
38232723
نياز24
درصورتﻫﺎي
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
نمايند(.و ﻳﺎ
shaffaf.shiraz.ir
ﺑﻪ ادرس )
ﺳﺎزﻣﺎن
شهرداریﺳﺎﻳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
() shaffaf.shiraz.irو یا
ادرس
ســازمان به
بيشتر به
به-اطالعات
ضمن َا
قراردادها مراجعه
واحد
شــیراز،
شماره تلفن های  38232723-24داخلی  218-217تماس حاصل فرمایید .
 ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اوﻟﻴﻦ آﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  7:30اﻟﻲ  14:20روز ﻫﺎي ﻛﺎري
 متقاضیانی که مایل به شــرکت در مزایده مذکور می باشــند ،می توانند بعد از تاریخ نشــر اولین آگهی جهت بازدید از ساعت  7:30الی 14:20
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺤﻞ
ﺑﻪ
مزایده مراجعه نمایند.
ﻣﺰاﻳﺪهموضوع
محل های
ﻫﺎيبه
کاری
روزهای
نخواهد شد.
پذیرفته
جهل
ﺟﻬﻞ به
بعداﺑﻪاظهار
مزایده
ﺑﺮﻧﺪهبرنده
چنانچه
بوده و
رویت
ﺑﺎزدﻳﺪموضوع
بازدید
جهت
مراجعه
ﺷﺪ.
نماید ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻇﻬﺎر
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻌﺪا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻮده و
منزلهروﻳﺖ
بهﻣﻨﺰﻟﻪ
مزایده ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﻳﺪه
ﺟﻬﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
عدمﻋﺪم

ردﻳﻒ
1
2
3
4
5
6
7

1400/

ﻧﺎم ﻏﺮﻓﻪ:

ﺑﺮﻗﻜﺎري
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﺮوﻳﺲ روﻏﻦ و
ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮي
ﻛﻨﺘﺮل CNG
ﺟﻠﻮﺑﻨﺪي
ﻟﻮازم ﻳﺪﻛﻲ

ﻧﺎم ﻣﻜﺎن :

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت)ﻣﻄﻬﺮي
ﺟﻨﻮﺑﻲ(

ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻪ رﻳﺎل:

426/000/000

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ رﻳﺎل :

931/000/000

ﻣﺪت اﺟﺎره)ﺳﺎل( :

ﺳﻪ ﺳﺎل

ﺳﺎزﻣﺎن به نفع
تمدید باشد.
ماه
دﻳﮕﺮسه
صدور وﻣﺎهبرای
تاریخ
ماهه از
ســه
اعتبار
ضمانتنامه ﺑﺎبانکی
صورت
مزایده به
شــرکت در
ســپرده

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
قابل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
دیگرﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮاي ﺳﻪ
ﺻﺪور و
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺎﻫﻪ از
اﻋﺘﺒﺎربا ﺳﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺻﻮرت
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ
ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در
ارائه اراﺋﻪ

قصردشت
شعبه
شهر
سپرده
ﺳﭙﺮده وجه نقد به
رسید واریز
شــیراز
شهرداری
ﻣﺴﺎﻓﺮحمل و
مدیریت
ـﻞ و
ـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤـ
ـﺎزﻣﺎن ﻣـ
..700805822742بانکﺳـ
ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺼﺮدﺷﺖ ﺑﻨﺎم
حساب..ﺑﺎﻧﻚ
700805822742
ﻧﻘﺪ وﺑﻪياﺣﺴﺎب
وارﻳﺰ وﺟﻪ
مسافرﻳﺎ رﺳﻴﺪ
نقلﺷﻴﺮاز و
ﺷﻬﺮداري
سازمانﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ و

حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
بنام سازمان مدیریت
ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
 مبلغ اجاره سالهای دوم و سوم با  20درصد افزایش نسبت به مبلغ قراداد سال قبل محاسبه خواهد گردید.
ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻬﺎي دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ  20درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮاداد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

 برنده مزايده مي بايســت  10درصد مبلغ کل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقدی به منظورسپرده حسن انجام تعهدات (حداکثر
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  %10ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠــﺎم ﺗﻌﻬــﺪات )ﺣــﺪاﻛﺜﺮ  7روز ﭘــﺲ از

 7روز پس از ابالغ جهت انعقاد قرارداد باید تسلیم سازمان گردد) تا پايان مدت قرارداد در اختيار سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری
اﺑﻼغ ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻗﺮار دﻫﺪ.
شیراز قرار دهد.
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﭙﺮده ﻓﻮق را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1400/04/10اﺧﺬ و وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳــﭙﺮده

 شــرکت کنندگان می بایست ســپرده فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  1400/04/10اخذ و واریز نمایند .شایان ذکر است به
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
سپرده های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺪه و ﺗﻜﻤﻴﻞ ،آن ﻣﺪارك را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗــﺖ اداري روز ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ﻣــﻮرخ
شــرکت کنندگان در مزایده می بایســت پس از دریافت اســناد و مدارک این مزایده و تکمیل ،آن مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری روز

دبیرخانه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
بصورتﺷﺪه
ﻻك و ﻣﻬﺮ
مورخ ﺑﺼﻮرت
پنجشنبه1400/
04/10
سازمان تحویل نمایند.
شده به
الکﺑﻪو مهر
1400/04/10
نخواهدﺷﺪ.
پذیرفته ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻴﭻ
ﻓﻮق ،
ﺷﺪه
اﻋﻼم
زمانزﻣﺎن
ﭘﺲ از
شد.
ﮔﻮﻧﻪپیشنهادی
گونه
هیچ
فوق ،
شده
اعالم
پس از

1400
ـﺎرﻳﺦ /09
ﺣﺪاﻛﺜﺮراﺗﺎ ﺗـ
ﻣﺮاﺗﺐ را
مزایده ﻣﻘﺘﻀﻲ
ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﺎﻳﻞ
اســنادووﻣﺪارك
درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﭘﺲ از
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻳﻚ از
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ
/04تاریخ
حداکثر تا
کتب ًا
ﻛﺘﺒﺎًمراتب
است
اﺳﺖمقتضی
نباشــند،
شــرکت در
ﺑﻪ به
مایل
مدارک
دریافت
پس از
متقاضیان
یک از
چنانچه هر

اﻋﻼم
ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.اعالم نماید.
سازمان
ﺳﺎزﻣﺎن به
1400/04/09
امیرکبیر-واﻟﻔﺠﺮ-
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ -ﺷﻬﺮك
ﺮاز :ﺑﻮﻟﻮار
آدرس ﺷﻴ
آﮔﻬﻲ ﺑﻪ
اوﻟﻴﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﺲ از
معرفیﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
طریقﻣﻌﺮﻓﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ
یا از
شخصﺎً ًا وو ﻳﺎ
مزایده ﺷﺨﺼ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه
اخذ اﺧﺬ
ﺟﻬﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
شهرک
شیراز :بولوار
آدرس
آگهی به
اولین
درجدرج
تاریخ
پس از
نماینده
اســناد
جهت
متقاضیان

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
واﺣﺪ
مدیریتﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ -ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻬﺪاي
ﺑﻮﻟﻮار
قراردادها مراجعه نمایند.
ﻗﺮاردادﻫﺎ واحد
نقل مسافر
حمل و
سازمان
اتوبوسرانی-
بولوار شهدای
والفجر-
ﭼﻬﺎراه
واﻗﻊ در
ﺷﻬﺮداري
ﺣﻘﻮﻗﻲ
اداره ﻛﻞ
ﺟﻠﺴﺎت
ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺤﻞ
مورخ1400/04
ﻣﻮرخ /12
ﺳﺎﻋﺖ 13
ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎز
زمانﺗﺸﻜﻴﻞ
زﻣﺎن
واقع در
ﺷﻴﺮازشیراز
شهرداری
حقوقی
اداره کل
جلسات
سالن
محل
1400/04/12دردر
ﺷﻨﺒﻪشنبه
روز روز
ساعت 13
ﭘﺎﻛﺎتپاکات
گشایی
کمیسیون باز
تشــکیل
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﻳﻦ
ﺧﻠﺪه
ﺑﻮد.خواهد بود.
برین
خلده
چهاراه
خواهد شد.
ﺿﺒﻂضبط
سازمان
ﻧﻔﻊنفع
نشوند به
قراداد
ﻛﻪحاضر
ﺻﻮرﺗﻲکه
دردرصورتی
مزایده
برندگان اول
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ
عقدﻗﺮاداد
به ﻋﻘﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻣﺰاﻳﺪه
دومدوم
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن واول و
سپردهﺳﭙﺮده

ﺷﺪ .شد.
نخواهد
داده
ترتیب
،ﻣﺨﺪوش،ﻣﺸﺮوطو وخارج
،مخدوش،مشروط
،مبهم
سپرده
پیشنهادهای فاقد
 به
ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﺛﺮاثرداده
مقررﺗﺮﺗﻴﺐ
موعد ﻣﻘﺮر
ﺧﺎرجازاز ﻣﻮﻋﺪ
،ﻣﺒﻬﻢ
ﺳﭙﺮده
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﻪ

خواهد بود.
برنده
بعهده
ﺳﺎﻳﺮهزینه
ﻣﺰاﻳﺪهو وسایر
مزایده
مورد
کارشناسی
الزحمه
آگهي و
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺪه
مربوطهﺑﻌﻬﺪه
های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﻣﻮرد
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻟﺰﺣﻤﻪ
حق و ﺣﻖ
آﮔﻬﻲ
هزينه ﻫﺰﻳﻨﻪ

گردد.
شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در این صورت سپرده ها مسترد می

ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزایده مندرج است.
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

شناسه آگهی1149330 :
ﺷﻴﺮاز
اداره
ﺷﻬﺮداريشيراز
اﻟﻤﻠﻞشهرداري
ﺑﻴﻦالملل
اﻣﻮربين
ارﺗﺒﺎﻃﺎت وامور
کلﻛﻞارتباطات و
اداره
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 ۱۲۹فوتی جدید کرونا در کشور
 ۱۰۴۸۷بیمار دیگر شناسایی شدند

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
طی  ۲۴ساعت در کشــور ۱۰هزار و  ۴۸۷بیمار
کووید ۱۹شناســایی شــدند .همچنین تاکنون
 ۵میلیون و  ۲۴۲هزار و ُ ۹۲۲دز واکسن کرونا در
کشور تزریق شده است.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت ،تاکنــون

 ۴میلیون و  ۳۶۴هزار و  ۲۲۸نفر ُدز اول واکسن
کرونا و  ۸۷۸هزار و  ۶۹۴نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در
کشور به  ۵میلیون و  ۲۴۲هزار و ُ ۹۲۲دز رسید.
از روز سه شــنبه تا دیروز  ۲۶خرداد  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰ ،هزار
و  ۴۸۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور

شناسایی که هزار و  ۳۱۵نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۶۰هزار و  ۱۳۵نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۲۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۸۲هزار و
 ۴۸۰نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۶۹۶هزار
و  ۴۳۴نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۳۴۶نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۱میلیون و  ۹۴۱هزار و  ۶۴۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۰۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۷ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

مدیر روابط عمومی منابع طبیعی فارس اعالم کرد:

آتش سوزی ممسنی عمدی بوده است

ایســنا :مدیر روابط عمومــی اداره کل منابع
طبیعی فارس با استناد به بررسیهای انجام شده
توســط کارشناسان این اداره ،اعالم کرد که یک
دامدار ســاکن شهرستان ممســنی با آتش زدن
اراضی مرتعی تنگ آب این شهرســتان موجب
تخریب و خســارت شــدید به درختان جنگلی و
عرصههای منابع طبیعی شد.
آرش مهدی در تشریح این خبر گفت :دامدار
متخلف ســاکن این منطقه (تنگ آب ممسنی )
بــه قصد تبدیــل عرصهها به باغ دیــم با آتش
کشیدن عرصههای جنگلی بلوط و بنه به  صورت
عمدی موجب سوختن و از بین رفتن پوششهای
گیاهــی و جانوری و گونههای ارزشــمند مرتعی
(بوتههای گون) و درختچههای جنگلی شد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از منابــع طبیعی
فارس ،مهدوی خاطرنشان کرد :این دامدار سابقه
دار از سالیان پیش به صورت غیر قانونی و بدون
مجوز وارد محدوده مراتع این شهرســتان شده و
با همکاری فرزندانش اقدام به چرای غیر مجاز و
بدون پروانه دام میکردند .این فرد متخلف عالوه
بــر قطع درختان بلوط اقدام بــه تولید غیر مجاز
زغال در این منطقه کرده است.
مدیر روابــط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری تصریح کرد :با توجه به خشک بودن
مراتــع و وزش باد گرم آتش بــه اراضی مرتعی

دیگر و مناطق همجواراین منطقه سرایت کرد که
با تغییر ناگهانی جهت باد آتش به گله گوسفندان
فــرد متخلف افتاد و تعداد  70راس گوســفند در
میانه آتش سوختند و برشته شدند.
مهدوی با بیان اینکه پس از تشــکیل پرونده
متخلف بــرای انجام مراحل قانونــی به مراجع
قضایی تحویل داده شد ،از مرتعداران ،گردشگران
و طبیعت دوســتان شهرســتان ممسنی خواست
هرگونه اقدام قطــع درخت و احداث کوره ذغال
در عرصههــای منابع طبیعی را به شــماره تلفن
رایگان وشبانه روزی  ۱۵۰۴امداد جنگل و مرتع
گزارش دهند.
نجات ارتفاعات جنگلــی کوه دراک
شیراز از آتش
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل
منابــع طبیعــی وآبخیــزداری فــارس
همچنیــن از مهــار کامــل آتــش ســوزی
منطقه دراک شهرستان شیراز با همکاری نیروهای
این اداره و همراهی مردم خبر داد و افزود :پس از
دریافت گزارش آتش سوزی در ارتفاعات سبز منطقه
دراک شهرستان شیراز بالفاصله نیروهای منابع
طبیعی به محل اعزام و پس از تالش گسترده در
نهایت موفق به مهار حریق شدند.
او با اشاره به حضور به موقع و موثر نیروهای
منابع طبیعــی در عملیات اطفــاء آتش گفت :با

تــاش بیش از پیش نیروهــا در این عملیات از
گسترش و سرایت آتش به دیگر نقاط جلوگیری
شد.
مهدوی با بیان اینکه گرم شــدن هوا ضریب
خطر آتش سوزی در این عرصهها را افزایش داده
است بر تعامل بین دســتگاهی و همکاریهای
الزم شهرداری شــیراز جهت مشارکت و حضور
در عملیاتهای احتمالی اطفاء آتش تأکید کرد.
مدیر روابــط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری فارس اتخاذ تدابیر الزم حفاظتی برای
پیشگیری از وقوع آتش ســوزی در عرصههای
جنگلــی و مرتعی گفت :در این راســتا در تعامل
و همکاری با سایر دستگاهها اقدامات پیشگیرانه
آتش ســوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی به
طور جدی پیگیری و در حال اجراست.
مهدوی با اشــاره بــه قرار گیــری محدوده
کوههــای دراک در حریم قانونی شــهر شــیراز
عنوان کرد :اراضی این منطقه در محدوده قانونی
شهر واقع شده مطابق ماده  ۳برای بهره برداری
به شهرداری واگذار و متولی آن شهرداری شیراز
است و مســئول حفاظت و نگهداری از این کوه
استراتژیک هســتند اما به دلیل اهمیت پوشش
گیاهی نیروهای منابــع طبیعی در عملیات مهار
آتــش در این منطقــه در همان ســاعات اولیه
حضور داشتند.

بین الملل

وقوع زلزله  ۶.۱ریشتری در اندونزی

زلزله ای به بزرگی  ۶.۱ریشتر جزایر ملوک در اندونزی را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،مرکز ژئوفیزیک اندونزی اعالم کرد :دیروز (چهارشنبه)
زلزله ای به بزرگی  ۶.۱ریشتر جزایر ملوک را لرزاند.
خبرگزاری رویترز نوشــت :کانون این زمین لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری
از سطح زمین بوده و خطر وقوع احتمالی سونامی را به همراه نداشته است.

چهار کشته و زخمی
درپی خارج شدن قطار از ریل در مکزیک

خارج شــدن یــک قطار بــاری از ریــل در مکزیک باعث کشــته و
زخمی شدن  ۴تن شد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری
رویترز ،یک قطار باری در غرب مکزیک در منطقه جالیســکو از خط خارج
شد و بر روی خانههای مجاور ریل سقوط کرد.
بر این اســاس ،مقامات اورژانس گفتند تا این لحظه یک نفر در اثر این
حادثه کشــته و سه تن دیگر مجروح شده اند .اداره آتش نشانی محلی نیز
در پیامی در توئیتر نوشــت :دو لوکوموتیــو و  ۱۲واگن قطار در این حادثه
واژگون شدند.
این قطــار حامل دانههای کانوال بود .هنوز علت این حادثه مشــخص
نشده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

انفجار در پادگان کلمبیا در نزدیکی مرز ونزوئال،
 ۳۶زخمی بر جای گذاشت

انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک پایگاه نظامی این کشور در
نزدیکی مرز ونزوئال ،حداقل  ۳۶نفر را زخمی کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،مقامهای کلمبیا خبر دادند
که یک گروه شورشــی چپگرا به پایگاه ارتش در شــهر «کوکوتا» واقع در
نزدیکی مرز این کشور با ونزوئال حمله تروریستی کرد.
رســانههای کلمبیایی به نقل از رئیسجمهور و وزیر دفاع این کشــور
خبــر دادند ،خودروی حاوی مــواد منفجره در درون پایــگاه نظامی مورد
استفاده تیپ  ۳۰ارتش این کشور منفجر شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،طبق اعالم مقامهای کلمبیا این انفجار در
پایگاه نظامی در شــهر «کوکوتا» واقع در نزدیکی مرز این کشور با ونزوئال
انجام شد و حداقل  ۳۶نفر را زخمی کرد.
«دیهگــو موالنو» وزیر دفاع کلمبیا ســاعتی بعد از ایــن انفجار خود را
بــه ایــن پایگاه رســاند و از محــل انفجار به مــردم این کشــور گفت:
«ما این اقدام تروریســتی و رذیالنه را که درصدد حمله به سربازان کلمبیا
در این تیپ ارتش بود ،رد و نفی میکنیم».
وزیــر دفــاع کلمبیا همچنین خبــر داد ،دو نفر با لبــاس مبدل خود را
بــه عنوان مقامهای دولت جا زدند و بــا خودروی حاوی مواد منفجره وارد

پایگاه شدند.
به گفته موالنو ،این حمله تروریســتی را گروه شورشی چپگرای موسوم
به «ارتش ملی آزادی بخش» ( )ELNانجام داد.
این گروه شورشــی ســابقه حمله مرگبار در کلمبیا را دارد« .ارتش ملی
آزادیبخش» ژانویــه  ۲۰۱۹با حمله به یک آکادمی پلیس کلمبیا در بوگوتا
پایتخت ۲۳ ،نفر را کشت.

تیراندازی در کارخانه صنعتی در آمریکا
 2کشته و  2مجروح بر جای گذاشت

تیراندازی در یک کارخانه صنعتی در ایالتی در جنوب آمریکا چند کشته
و مجروح برجای گذاشت.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رسانهها از تداوم تیراندازی
در آمریکا و این بار در یک کارخانه در «آالباما» واقع در جنوب این کشــور
در اوائل صبح سهشنبه به وقت محلی خبر دادند.
بــه گزارش خبرگزاری «رویترز» در ایــن حادثه که در یک کارخانه در
منطقــه «آلربت ویل» در آالباما رخ داد  ۲کشــته و دســتکم  ۲مجروح
برجای گذاشت.
در این حادثه ضارب به ســوی همکاران خود در کارخانه «میولر» که
شیرهای اطفای حریق اتش نشانی تولید میکند تیراندازی کرد و سپس با
خودرو از محل حادثه گریخت.
پلیس منطقه گفت که مظنون چندی بعد در  ۲۴کیلومتری دورتر از این
کارخانه در حالی رویت شــد که قبل از رسیدن پلیس با تیراندازی به سمت
خود خودکشی کرده بود .پلیس از ارائه جزئیات بیشتر از این حادثه مشکوک
خودداری کرد و تنها افزود وضعیت منطقه آرام است.
بــه گزارش رویتــرز ۲ ،مجروح این حادثه به بیمارســتان انتقال داده
شــدهاند ،اما اطاعاتی از وضعیت جســمانی آنها در دست نیست .پلیس از
انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه خبر داده است.
در حادثه مشــابه دیگر تیراندازی در شــهر «شــیکاگو» در آمریکا در
اوایل صبح ســه شــنبه به وقت محلی چهار کشته و چهار مجروح برجای
گذاشت .به گزارش «آسوشیتدپرس» این حادثه به دنبال بحث و جدل در
یک اقامتگاه در منطقه «ساوث ساید» در شیکاگو رخ داد.
پلیس منطقه اعالم کرده که اطالع چندانی از این حادثه ندارد و تاکنون
شــخصی را در این زمینه دستگیر نکرده است .پلیس تنها اعالم کرده که
وضعیت جســمی چهار مجروح این حادثه که ســه مرد و یک زن هستند،
نامعلوم است.
آزاد بودن حمل سالح در آمریکا روزانه به بروز خشونتهای مسلحانه در
سراسر این کشور منجر میشود که برخی نیز جان خود را از دست میدهند
اما البی سالح در این کشــور به اندازهای قدرتمند است که کنگره آمریکا
نیز اقدامی برای محدود کردن حمل سالح صورت نداده است.
بر اســاس گفته مرکز «آرشــیو خشونت با ســاح گرم» در آمریکا ،تا
یکم دسامبر سال  ۲۰۲۰بیش از  ۱۷۴۰۰مورد قتل و بیش از  ۳۶هزار مورد
جراحت با سالح گرم در این کشور ثبت شده است.
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فارس

 ۱۰هزار هکتار از منابع طبیعی فارس
در آتش سوخت

ایرنا :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس گفت :از ابتدای
ســال  ۱۴۰۰تاکنون  ۱۱۷مورد آتش سوزی در استان رخ داده که براساس
نقشههای دقیق هوایی  ۱۰هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی این استان در
آتش سوخته و نابود شده است.
به گزارش ایرنا ،عبدالحســن صمدنژاد چهارشــنبه در چهارمین جلسه
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال  ۱۴۰۰افزود :وضعیت
آتش ســوزی منابع طبیعی در  ۲سال اخیر در ســطح استان فارس بسیار
نگران کننده است.
وی ادامه داد :اگر تصمیم درستی برای حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت
اســتان فارس اتخاذ نشود تا چند سال آینده چیزی از محیط زیست فارس
باقی نخواهد ماند.
وی اضافــه کرد :در حوزه تجهیزات ،نیروی انســانی ماشــین آالت و
اعتبارات مورد نیــاز تامین آب و غذای نیروهای امــدادی اداره کل منابع
طبیعی فارس نیازمند یاری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس اظهار داشت :استان
فــارس در خصوص آتش ســوزی منابــع طبیعی به  ۲۷۴بلــوک بحرانی
تقسیم بندی شده که در هر یک از این مناطق حداقل به یک نیروی انسانی
و موتورســیکلت نیاز است که به  صورت مستمر گشت زنی کند در صورتی
که اکنون کمترین امکانات در اختیار منابع طبیعی فارس نیست.
وی با بیان اینکه نیروهای منابع طبیعی و دوســتداران محیط زیســت
با به خطر انداختن جان خود از این میراث طبیعی حفاظت می کنند ،گفت:
سه شــنبه شــب یکی از نیروهای منابع طبیعی فارس حین خاموش کردن
آتش به دلیل محاصره دود بی هوش شد و نیروهای دیگر اتفاقی او را پیدا
کردند و از مرگ حتمی نجات دادند.

 2قاچاقچي با  192كيلو ترياك روانه
زندان شدند

فرمانــده انتظامي اســتان از كشــف  192كيلو و  300گــرم ترياك و
دستگيري  2قاچاقچي در عمليات ماموران پليس بوانات خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كــرد :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر بوانات در راســتاي مبارزه
با ســوداگران مرگ با اقدامات فني و تخصصي از عبور يك ســواري 405
حامل ترياك در محورهاي مواصالتي مطلع شدند.
وي افزود :ماموران انتظامي ســريعا به محور سوريان-صفاشــهر اعزام
شدند و با برپايي تور ايستو بازرسي خودرو مذكور را شناسايي و در اقدامي
ضربتي آن را توقيف كردند.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكه در بازرســي از اين خودرو،
 192كيلو و  300گرم ترياك كشف شد ،گفت :در اين خصوص  2قاچاقچي
دستگير و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.
ســردار حبيبي از شــهروندان خواســت هرگونه اخبــار و اطالعاتی در
خصــوص تهیه و توزیع ،خرید و فروش مواد مخدر و یا ســایر جرایم را در
اسرع وقت از طریق تلفن  110در اختیار پليس قرار دهند.

کشف کاالی قاچاق  5میلیاردی در ممسنی

فرمانده انتظامي ممسنی از کشف انواع كاالي قاچاق به ارزش  5ميليارد
ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در تداوم طرح تشــديد مبارزه با قاچاق کاال ،كارآگاهان پلیس آگاهی
ممســني هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محورهاي مواصالتي به
دو دستگاه پژو  405و  206مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.
وي افزود :ماموران انتظامی در بازرســي از این خودروها 25 ،دســتگاه
ماینر 31 ،دســتگاه پــاور مربوط بــه کیسهای اســتخراج ارز دیجیتال،
 2دســتگاه ماشین لباسشویی و يك دســتگاه کولر گازی خارجي قاچاق و
فاقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان ممســنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش
اموال کشــف شــده را  5میلیارد ريال برآورد کردهاند ،اظهار داشت :در اين
زمینه  2نفر دســتگير و پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی شدند.

وانت نیسان حامل  92کیلو تریاک در فسا
توقيف شد

فرمانده انتظامی فســا از کشــف  92کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در
بازرسی از يك دستگاه وانت نیسان در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران انتظامی بخش ششــده حین گشت زنی در سطح
حوزه استحفاظی به یک دســتگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با عالئم
هشدار دهنده دستور توقيف را صادر کردند.
وی افزود :راننده با سرعت زیاد اقدام به فرار كرد و پس از طی مسافتی
تعقيب و گريز با توجه به تاريكي هوا و پوشش گیاهی منطقه خودرو را رها
و محل متواری شد.
فرمانده انتظامی فســا با بيان اينكه در بازرسی از وانت نیسان  92کیلو
مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد ،گفت :اقدامات پلیس جهت دستگیری
قاچاقچی فراری باجدیت ادامه دارد.

کشف ماینرهای قاچاق متصل به برق شهری

فرمانده انتظامي الرستان از کشف  12دستگاه بیتکوین غیرمجاز همراه
با لوازم جانبی متصل به برق شهری خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشت :در راستای مبارزه با قاچاق کاال وارز و با توجه به افت شدید برق در
این فصل از سال در منطقه الرستان ،ماموران کالنتری 11شهید ساریخانی
مطلع شــدند فردی به هویــت معلوم در منزل خود اقــدام به نگهداری و
اســتفاده از دســتگاهای موجود میکند كه بالفاصله موضوع در دستورکار
مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی گفت :ماموران انتظامي ضمــن هماهنگی با مقام قضایی به محل
مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن مكان موفق شدند  12دستگاه بیت کوین
خارجي قاچاق کشف كنند.
فرمانده انتظامی الرســتان با اشــاره به اینکه در این خصوص یک نفر
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شــد ،گفت :کارشناسان ارزش ماینرهای
كشف شده را  3میلیارد ریال برآورد كردند.

سرهنگ امجدي با اشاره به اینکه پلیس به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا
امنیت و آرامش جامعه مختل شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده
هرگونه موارد مشــکوک به خصوص استفاده از ارزهای ديجیتال ،بالفاصله
مراتب را از طریق تلفن  110به پلیس اطالع دهند.

انتشار تصاویر شاکی در فضاي مجازي
به بهانه ازدواج

رئیس پلیس فتا اســتان از دستگیری دو نفر از اتباع خارجی که با انتشار
تصاویر خصوصی شــاکی در شبکه اجتماعی واتساپ قصد اخاذی از وی را
داشتند ،خبر داد.
سرهنگ حشــمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبر اظهار داشــت :خانمی جوان با ارائه مرجوعه قضایی
به پلیس فتا مراجعه کرده و مدعی بود فردی ناشــناس در فضای مجازی
با انتشــار تصاویر خصوصی وي در شــبکه اجتماعی واتساپ قصد اخاذی
به مبلغ  50میلیون ریال را دارد كه رسیدگى به این پروندهبه صورت ویژه
در دستور کار کارشناسان پلیسفتا قرار گرفت.
وی گفت :كارشناسان پليس فتا با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند
هويت متهم و دوســتش كه از اتباع خارجي بودند را شناسايي و آنان را در
یکی از محالت شیراز دستگیر كنند.
رئیس پلیس فتا اســتان با بيان اينكه متهمان به بزه ارتکابی خود اقرار
كردند ،افزود :متهم اصلي به بهانه ازدواج تصاویر خصوصی شــاكي را اخذ
و با همکاری یکی از دوســتانش اقدام به انتشــار آنهــا در فضای مجازی
كرده بود.
سرهنگ ســلیمانی افزود :برابر قانون هرگونه توهین ،اهانت و یا پخش
تصاویر شــخصی افراد در فضای مجازی جرم محســوب شــده و عواقب
جبران ناپذیری برای فرد به همراه دارد ،لذا رعایت اخالق در فضای سایبر
و به خصوص شبکههای اجتماعی امری مهم محسوب می شود.
اين مقام ســايبري خاطر نشــان کرد :پلیس فتا به صورت شبانه روزی
آماده پاســخگویی به شــهروندان بــوده و کاربران میتواننــد در صورت
مواجهــه بــا هرگونه موارد مشــکوک آن را از طریق ســایت به نشــانی
( www.cyberpolice.irبخش گزارشهای مردمی) و یا با شــماره
 096380با ما در میان بگذارند.

کشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق
در قيروكارزين

فرمانده انتظامي شهرســتان قيروكارزين از كشف یک دستگاه فلزیاب
قاچاق به ارزش يك ميليارد و  500ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ حميدرضا صالحيفرد در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :مأموران انتظامی كالنتري مبارك آباد هنگام نظارت
بر محورهاي مواصالتي به یک سواري پرايد مشکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افــزود :مأموران انتظامي موفق شــدند در بازرســی از آن خودرو
یــک دســتگاه فلزیاب خارجــي قاچــاق به همــراه متعلقــات مربوطه
كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان قيروكارزين با بیان اینکه کارشناسان ارزش
اموال مكشــوفه را يك ميليارد و  500ميليون ريال برآورد کردهاند ،عنوان
داشــت :در اين خصوص راننده براي انجــام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.

کشف  10دستگاه ماينر قاچاق در منزل مسکونی

فرمانده انتظامی كازرون از کشــف  10دســتگاه استخراج ارز دیجیتال
قاچــاق بــه ارزش  3ميليــارد ريال در بازرســي از یک منزل مســکونی
خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :پس از دريافت خبري مبني بر نگهداري و استفاده غيرمجاز
دستگاههاي استخراج ارز ديجيتال در یک منزل مسکونی ،بررسي موضوع
در دســتور کار ماموران دایــره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز این فرماندهی
قرار گرفت.
وی افزود :مامــوران پلیس آگاهی پس از انجــام هماهنگيهاي الزم
با مقام قضایي بــه همراه نماينده اداره برق به محل مذكور اعزام شــدند
و در بازرســي از آن مکان 10 ،دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال قاچاق را
کشف كردند.
فرمانده انتظامی كازرون با اشاره به اينکه کارشناسان ارزش دستگاههاي
مکشوفه را  3ميليارد ريال برآورد کردند ،بيان داشت :در اين رابطه يك نفر
دستگير و پس از تشکيل پرونده به مراجع قضایي معرفي شد.

كشف سيگار قاچاق در المرد

فرمانده انتظامي المرد از کشــف  440هزار نخ ســیگار خارجي قاچاق
به ارزش يك ميليارد و  800میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارعپور در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعالم این خبر اظهار داشــت :مامــوران انتظامي المرد هنگام نظارت بر
تردد خودروهای عبوری ،به یک سواري پژو پارس مشكوك شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از آن خودرو،
 440هزار نخ سیگار خارجي قاچاق را کشف كنند.
فرمانده انتظامي المرد با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق برابر
نظر کارشناسان ،يك ميليارد و  800میلیون ریال برآورد شده است ،تصریح
کرد :در این خصوص يك نفر دستگیر و براي انجام مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شد.

اتوبوس حامل ترياك در نيريز توقيف شد

فرمانده انتظامي شهرستان نيريز از كشف  95كيلو ترياك در بازرسي از
يك دستگاه اتوبوس خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راستاي مبارزه همه جانبه با پديده شوم کاالي قاچاق ،مأموران
انتظامي نيريز در ايســت و بازرســي مقطعی در محور كرمان -شيراز به
يك دستگاه اتوبوس مظنون شدند و آن را متوقف كردند.
وي خاطر نشــان كرد :در بازرســي از اين خــودرو 95 ،كيلو ترياك كه
به صورت ماهرانهاي در باك اتوبوس جاسازي شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان نيريز عنوان داشت :يك نفر در اين رابطه
دستگير و پس از تشکيل پرونده براي انجام مراحل قانوني به مراجع قضایي
معرفي شد.

اقتصاد
پنجشنبه  27خرداد    1400

الستیک رانندگان روی محور گرانی و کمبود

به نام ایران به کام دیگران!

رئیس انجمن صنایع شــوینده ،آرایشی و بهداشتی گفت
که مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی باعث شده برخی
فعــاالن این صنعت محصوالت خود را به کشــورهایی مثل
ترکیه و ارمنســتانبرده و با نام همان کشــورها محصوالت
را صادر کنند.
بختیار علم بیگی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان این اینکه
مواد شوینده به کشــورهای منطقه ،آسیای میانه ،کشورهای
عربــی خلیج فــارس و ترکیه صــادر میشــود ،اظهار کرد:
با توجه به مشــکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی ناشــی
از تحریمها و نبــود بانکهای بینالمللی ،فعاالن این صنعت
در مواردی برای دریافت وجوه صادر شــده محصوالت خود
را به کشــورهایی مثل ترکیه و ارمنستان میبرند و از آن جا
صادر میکنند.
به عبارت دقیق تر به گفته وی تولیدکنندگان محصول خود
را با اتیکت جدید و به اسم کشورهای خارجی صادر میکنند.
علم بیگی با بیان اینکه بخشــی از صادرات به اسم ایران
انجام نمیشود ،تصریح کرد :بنابراین حجم بخشی از صادرات
هم که به نام ایران انجام میشود کم است.
وی صادرات مواد شــوینده را در ســه ماهه پایانی ســال
گذشته حدود  ۱۱۵میلیون دالر عنوان کرد.
رئیس انجمن صنایع شــوینده ،آرایشــی و بهداشــتی در
پایان با بیان اینکه صادرات مواد شــوینده سال گذشته برای
یک دوره کوتاه ممنوع شــده بود ،خاطرنشان کرد که از شب
عید مجددا اجازه صادرات صادر شد.

درج پیام های مصرف بهینه بر مخازن آب
در روستاهای استان اصفهان
حبیب صادقی  /اصفهان

درج پیــام های مصــرف بهینه آب بر مخــازن ذخیره و
تانکرهای آبرســانی در حدود هزار روســتای استان اصفهان
آغاز شد.
مدیــر روابط عمومــی و آموزش همگانی شــرکت آب و
فاضالب استان اصفهان گفت :تاکنون  120پیام صرفه جویی
بر مخازن و تانکرهای ثابت در  40روستا در شهرستان های
اردستان ،نطنز ،فریدن ،فریدونشهر و سمیرم چاپ شده است.
مهرداد خورسندی هدف از این شعار نویسی را آشنایی هر
چه بیشــتر روســتاییان با مبانی و مفاهیم مصرف درست آب
عنوان کرد و گفت :یکی از راهکارهای اساســی در خصوص
کاهش مصرف سرانه آب در روستاها آموزش و ترغیب آنها به
مصرف بهینه آب است.
شــایان ذکر اســت با یکپارچه ســازی آبفای شــهری و
روســتایی از ابتدای سال گذشــته ،خدمات رسانی مطلوب؛
تامین آب شــرب پایدار و فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب
در روستاها ،در دستور کار آبفای استان اصفهان قرار گرفته و
نتایج مطلوبی در پی داشته است.
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در شرایطی که رانندگان و مسئوالن سازمان راهداری
بر مشکل رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در زمینه
تامین الســتیک در زمان و با قیمت و کیفیت مناسب
تاکید دارند ،مشخص نیســت چرا مساله الستیک که
ماههاست دامنگیر این بخش شده حل نمیشود؟
بــه گــزارش ایســنا ،از روزی کــه ارز ترجیحــی
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات و تولید الستیک حذف شد
و ارز نیمایی جای آن را گرفت رانندگان با مشــکالت
متعددی رو به رو شدند ،به عنوان مثال مسئول و دستگاه
متولی آنها از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
بــه وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت تغییــر کرد و
سامانه جدید (سامانه کاال) مانند گذشته پاسخگوی نیاز
آنها نبود.
احمــد کریمــی  -دبیر کانــون انجمنهای صنفی
کامیونداران کشــور درباره مشــکالت تولید ،تامین و
توزیع الستیک مورد نیاز کامیونداران در بازار به ایسنا
گفت :این مشــکالت طی ماههای گذشــته همچنان
پابرجاســت و باید به این نکته توجه کــرد که در این
زمینه امنیت و معیشت کامیونداران از همه چیز مهمتر
است و نباید به نام حمایت از تولید داخل از جیب مردم
هزینه کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه کیفیت ،مــاک اصلی برای
کامیونداران اســت ،افزود :اگر به این نتیجه برسیم که
با اســتفاده و خرید الســتیکهای تولید داخل ،کیفیت
آن برند داخلی بهتر خواهد شــد مســلما از تولید داخل
حمایت خواهیم کرد اما زمانی که شاهد کاهش کیفیت
الستیکهای تولید داخلی در چهل سال گذشته بودهایم
نباید به نــام حمایت از تولید داخلــی از جیب مردم و
کامیــونداران هزینــه کرد و بدتــر از آن امنیت جانی
کامیونداران را هم به خطر انداخت.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشــور
ادامه داد :این مصرف کننده (کامیوندار) است که باید
تصمیم بگیرد از الســتیک تولید داخلی باید اســتفاده
کند یا خارجی امــا در برخی از کامیونهای حمل مواد
خطرناک و ســوختی و وســایل حمل و نقل ســنگین
مســافری مانند اتوبوس و مینیبوس ،کیفیت الستیک
اهمیت باالیی دارد و باید نســبت به این مســئله توجه
ویژهای کرد.
او افزود :در این زمینه حتــی برخی از کارخانههای
تولیدکننده برخی از مشــکالت کیفیتی تولیداتشان را
پذیرفتهاند و اعالم کردند که خط تولید الستیک چینی
را فعال خواهند کرد.
کریمــی اضافه کرد :البته برای کامیونداران اولویت

با الســتیک اروپایی با برندهای معتبر و کیفی است و
پس از آن به دنبال برندهای کرهای میگردند و گزینه
سوم الستیکهای چینی است اما بازهم بین برندهای
چینی و ایرانی ،ترجیح کامیــونداران از نظر کیفیت و
قیمت الستیک چینی است.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشــور
اضافه کرد :از ســوی دیگــر در زمینه نظارت بر تامین
و توزیع الستیک مشکالت بسیاری وجود دارد یکی از
این مشکالت افزایش قیمت الستیک در شرایطی است
که نرخ ارز کاهش داشته است به عنوان مثال الستیک
چینی که در ســال گذشته با ارز  ۲۸هزار تومانی نهایتا
 ۱۲میلیــون تومان بــرای کامیونداران تمام میشــد
در حال حاضر بــه  ۱۵میلیون تومان به ازای هر جفت
رسیده است.
این مقام مســئول در بخش خصوصی یکی دیگر از
مشــکالت رانندگان در این زمینــه را نبود آمار و ارقام
درســت در زمینه واردات ،تولید و مصرف الســتیک
دانســت که ســبب افزایش واردات غیر رسمی (شامل
قاچاق یا واردات از طریق مناطق آزاد) شده است.
مهر تایید راهداری بر مشــکل الستیکی
رانندگان
البته داریوش باقر جوان  -مدیرکل دفتر حمل و نقل
مسافر ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای -نیز
اخیرا بر این مشــکل رانندگان مهر تاییدی زد و اعالم
کرد که گزارشهایی از رانندگان درباره مشکالت آنها
در زمینه تامین الستیک از طریق سامانه کاال دریافت

کردهایم و آن را به وزارت صمت انتقال دادهایم.
وی به ایســنا گفــت :طی ماههای گذشــته حدود
 ۸۰۰هــزار الســتیک باقیمانــده در گمــرک با ارز
ترجیحی و با دســتور وزیر راه از گمرک ترخیص و بین
رانندگان توزیع شد .اما از ابتدای امسال و با تمام شدن
الســتیکهای باقیمانده مذکور ،همه نیازها به سمت
ســامانه کاال وزارت صمت ســوق پیدا کرد و بنابراین
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت متولی تامین و توزیع
الســتیک مورد نیاز رانندگان شد و همه آمار و ارقام در
این زمینه نیز در اختیار این وزارتخانه است.
باقر جــوان اعالم کرد :البتــه گزارشهایی دریافت
کردیم که الستیکهای موجود در این سامانه تکافوی
بازار و نیــاز رانندگان را نمیدهد اما مســئولیت آن با
وزارت صمت است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای افزود :سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای به صورت هفتگی جلســاتی با حضور وزیر راه
و نمایندگان تشــکلها دادیم و مطالبات و مشــکالت
رانندگان را در زمینه الســتیک ،روغن ،قطعات و غیره
را بررسی کرده و آن را به وزارت صمت اعالم میکنیم
اما مــا فقط منعکس کننده این مشــکالت هســتیم
و اگر مشــکالتی هم هست وزارت صمت باید پیگیر و
پاسخگو باشد.
حاال باید دیــد وزارتخانه صمت کــه متولی جدید
رانندگان در زمینه تامین الستیک است چه کاری انجام
خواهد داد و آیا از پس این مشکل بر خواهد آمد یا نه.

چند توصیه بورسی و اقتصادی به دولت بعدی
یک تحلیلگر بازار ســرمایه به دولت بعدی پیشــنهاد کرد با به رســمیت
شــناختن استقالل ســازمان بورس ،ضمن انجام اقداماتی برای رفع بحران
فعلی بازار ســرمایه ،دســت به اقدامــات بلند مدت بــرای رفع معضالت
اقتصادی بزند.
مهدی ســوری در گفت و گو با ایسنا ،در مورد انتظارات بورسی از دولت
آینــده توضیــح داد :انتظاراتی کــه از رئیس جمهور آینــده داریم ،در مورد
دیدگاهی است که دولت باید نسبت به بازار سرمایه داشته باشد.
از ســوی دیگری اقدامات آنی و فوری برای کنتــرل وضعیت و بحران
فعلی بازار ســرمایه و مهم تر از دو موضوع مذکور ،اقدامات اساســی است
کــه باید در اقتصاد انجام شــود تا هم اوضاع تورم ،هــم اوضاع نقدینگی و
هم اوضاع تولید کشــور بهبود پیدا کند و به تبع آن اوضاع بازار ســرمایه نیز
بهتر شود.
وی بــا تاکید بر اینکه نوع نگاه به بازار ســرمایه ،شــناختن ظرفیت ها،
پتانســیل ها و درجه اهمیت بازار سرمایه بسیار مهم است ،گفت :در فعالیت
های انتخاباتی شــاهد این بودیم که کاندیداها خیلــی متوجه ظرفیت بازار
ســرمایه نبودند .درصورتی که بازار ســرمایه میتواند رای غیرحزبی زیادی
برای کاندیداها جذب کند .اوایل کاندیداها صحبت های کلی کردند و بعد از
برخی تحلیلگران مشورت گرفتند و در روزهای آخر به تازگی متوجه اهمیت
بازار سرمایه شده اند .امیدواریم دولت آینده متوجه اهمیت و نقش بزرگ بازار
سرمایه در اقتصاد کشور بشود.
دولت نباید به دنبال برداشت پول از بازار سرمایه باشد
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه پویا میتواند جور بسیاری
از مخارج و هزینه هایی که دولت باید جای دیگر هزینه کند را بکشد ،اظهار
کرد :سطحی ترین و اشتباه ترین نوع نگاه به بازار سرمایه این است که دولت ها
به چشــم تامین مالی و رفع کسری بودجه به این بازار نگاه کنند .درصورتی
که نگهداری درســت از بازار ســرمایه میتواند بسیاری از هزینه کردهایی
کــه دولت برای تولید انجام می دهد را انجــام ندهد و بتواند تولید پویاتری
داشته باشد .برای مثال وام های تکلیفی که دولت بر عهده بانک ها میگذارد
و به بانک ها اجازه خلق نقدینگی می  دهد الزم نیست انجام شود و میتواند
برای کنترل تورم از دو جهت ،یکی برای بهبود شــرایط تولید و یکی هم از
نظر کنترل خلق نقدینگی کمک کند.
ســوری در ادامه افزود :ســال ها تصمیم داشتیم تولید را شکوفا کنیم که
این مهم می تواند از طریق مســیر بازار ســرمایه رخ دهد .بنابراین دولت  ها
باید این نگاه را داشــته باشند که نه تنها نباید از بازار سرمایه پول برداشت
کنند ،بلکه نباید ســهام شــرکت های دولتی را در هیــچ قالبی در تابوی
اصلی بورس بفروشند بلکه اگر می خواهند بفروشند باید به صورت بلوکی
بفروشــند .زمانی که دولت به سهام فروشــی مستقیم روی تابلو اقدام می
کند و پول خود را از بازار سرمایه خارج می کند ،باعث میشود یک بازیگر
پر قدرت در بازار ســرمایه که فقط فروشنده اســت و می تواند تعادل هر
بازاری را برهم بزند در بازار سرمایه شکل بگیرد.
دولت در مورد بورس آموزش ببیند
وی تاکید کرد :بنابراین نخستین خواســته ما نوع نگاه به بازار سرمایه
اســت .دولت حتی می تواند قالب بســته های حمایتی را با به رســمیت
شناختن سازمان بورس ،تعریف کند که بازار سرمایه رونق داشته باشد و به
دولت برای ایجاد اشتغال ،کنترل نقدینگی ،تامین نقدینگی برای واحدهای
تولیدی و  ...کمک کند .از ســوی دیگر اگر الزم است دولت در مورد بازار

ســرمایه آموزش ببیند .سیاستمداران دو سال قبل نیازی نبود درمورد بورس
چیزی بدانند ،زیرا بخش بســیار کوچکی از جامعه درگیــر این بازار بود اما
اکنون بازار بزرگ شده است و سیاستمدار باید بورس را بشناسد.
دولت فکری به حال بحران فعلی بازار سرمایه کند
این تحلیلگر بازار ســرمایه به شــرایط فعلی این بازار اشاره کرد و افزود:
انتظار مــی رود دولت به کنترل بحران فعلی کمــک کند .زمانی که دولت
وارد بازار سرمایه شــده بود و بسیاری از فعاالن از کاری که دولت می کرد
خوشــحال بودند ،من بر این باور بودم که دولت نباید در بازار سرمایه دخالت
کند ،زیرا میتواند مسیر این بازار را منحرف کند .اکنون باید گفت نمی شود
یک دولتی بازار سرمایه را خراب کند و بگوید دیگر دخالت نمی کنم ،در هر
بازاری در اقتصــاد زمانی که بحران به وجود می آید ،دولت باید به رفع این
بحران کمک کند .مخصوصا اگر بحران توســط اقدامات خود دولت ایجاد
شده باشد.
ســوری افزود :در حال حاضر هم از دولت جدید انتظار داریم برای بهبود

شــرایط و برای کنترل ســطح رضایت عمومی مردم اقدامات حمایتی را از
طریق سازمان بورس و با رسمیت شــناختن استقالل سازمان بورس انجام
دهد .اگر دولت منابع الزم برای انتشار اوراق تبعی با قیمت ثابت یک ریال به
اندازه شناوری کل سهم های بازار سرمایه را در اختیار سازمان بورس بگذارد،
منافعش بیشــتر از پول هایی است که در بخش های مختلف اقتصاد هزینه
می شوند .بنابراین در بحران فعلی از دولت انتظار حمایت داریم اما نباید خط و مشی
کلی تعیین کند یا در جزییات دخالت کند .از سوی دیگر وقتی بازار به شرایط
نرمال برگشت دولت باید پای خود را عقب بکشد.
وی در ادامه به موضوع بهبود شــرایط اقتصادی اشــاره کرد و گفت :باید
بررسی شود که چه باید کرد تا تورم کنترل شود ،اقتصاد پویایی داشته باشیم،
تولید بهبود پیدا کند و به تبع آن اقتصاد و در نهایت بازار ســرمایه شــرایط
بهتری پیدا کنند .سهام داران بازار سرمایه می توانند از دو محل سود کسب
کنند یا از طریق تورم و افزایش نقدینگی که این ســود ،ســود واقعی نیست
یا از محل پویا شــدن و افزایش تولید و بهره  ورری شرکت ها ،که این سود،
سود واقعی است.
دولت فکری به حال کسری بودجه و بحران فروش اوراق کند
این تحلیلگر بازار ســرمایه ادامه داد :باید دید چرا نمی توان تولید پویا در
کشور داشــت؟ چرا تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بخش های تولیدی
تا این حد پایین است؟ زمانی که در یک اقتصاد به واسطه قیمت گذاری های
دستوری ،سود داللی از سود تولید بیشتر باشد ،هرچقدر هم اقدامات نظارتی
انجام شــود ،تولید شکوفا نخواهد شد و پول ها تمایل دارند به بخش داللی
جــذب شــوند .باید قیمت گذاری دســتوری ،ارز  ۴۲۰۰تومانــی و هر چیز
دو نرخی در اقتصاد با یک برنامه مشــخص حذف شــود .تولید که پویا شود
معضل بیکاری ،کمبود منابع ارزی کم و شرایط تورم بهتر می شود.
ســوری با تاکید بر اینکه باید برای کسری بودجه دولت یک فکر اساسی
شود ،گفت :دولت با تزریق پول در جاهای نادرست دچار کسری بودجه شده
اســت که برای تامین آن یا در جیب بانک ها دســت کرده است یا در جیب
بازار سرمایه و یا اوراق منتشر کرده است.
اوراق برای دولت بعدی بدهی ایجاد می کند و دولت بعدی مجبور اســت
برای تامین آن به اندازه مبلغ سررسید با اضافه سود اوراق قبلی ،اوراق منتشر
کنــد و این می تواند در نهایت به ورشکســتگی کل اقتصاد بیانجامد .دولت
آینده باید برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها فکر اساسی کند و شرایط
اوراق را بحرانی تر نکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
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دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از
انتخابات نمیبینم

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت :اقدامـات دولـت و
مجلس شـامل طـرح اقـدام ملی مسـکن ،مالیات بـر خانههای
خالـی و کنتـرل بـازار اجـاره در ثبـات بازار مسـکن موثـر بوده
و بعـد از انتخابـات نیـز دلیلـی بـر افزایـش قیمـت مسـکن
وجود ندارد.
محمـود محمـودزاده در گفتوگـو با ایسـنا اظهار کـرد :بازار
مسـکن یک بازار چندوجهی اسـت کـه نوسـانات آن چندان به
موضوعـات درون بخشـی مربوط نمیشـود و بازارهـای موازی
روی آن تاثیـر میگذارد.
وی افـزود :طـی حـدود سـه سـال گذشـته کـه بـازار رونـد
افزایشـی بـه خـود گرفتـه بـود نمیشـد بـه طـور مطلـق گفت
ایـن موضـوع ناشـی از اقدامـات مثبـت و منفـی یـک بخـش
یـا دسـتگاه اسـت و یـک بعـدی بـه آن نـگاه کـرد .در حـال
حاضـر نیـز همینطـور اسـت ،امـا قطعـا برنامههـای وزارت راه
و شهرسـازی در ایجـاد ثبـات بـازار مسـکن در ماههـای اخیـر
تاثیرگـذار بوده اسـت.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان اینکـه در حال حاضر
بیـش از  ۵۳۰هـزار واحـد مسـکن ملی بـه مرحله اجرا رسـیده
اسـت گفـت :طرح اقـدام ملی مسـکن ،مالیات خانههـای خالی
و اقداماتـی کـه بـرای کنترل بـازار اجـاره انجام شـد تاثیر خود
را در بـازار مسـکن ایجـاد کـرده اسـت ،امـا تاکیـد میکنم که
نمیتـوان از ایـن مـوارد بـه عنـوان عوامـل اصلـی کاهـش
قیمتهـا نـام برد.
محمـودزاده دربـاره پیشبینی بازار مسـکن بعـد از انتخابات
ریاسـت جمهـوری گفـت :دلیلی بـر افزایش قیمت مسـکن بعد
از انتخابـات ریاسـت جمهـوری نمیبینـم و امیدواریـم هرچـه
جلوتـر میرویـم بـا بـه ثمـر رسـیدن پروژههـای وزارت راه و
شهرسـازی ،بـازار از پایداری بیشـتری برخودار شـود.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا وجـود تعییـن سـقف
 ۲۰درصـدی بـرای اجـاره بهـا در کالنشـهرها بجـز تهـران،
علـت رشـد  ۳۶درصـدی نـرخ اجـاره در یـک سـال اخیـر چـه
بـوده اسـت گفت :افزایـش  ۳۶درصـد مربوط به کل بـازار اعم
از قراردادهـای جدیـد و تمدیـد اسـت ولی آنچه که سـتاد کرونا
بـه عنوان سـقف مجـاز  ۲۰درصـد تعیین کرده فقـط مربوط به
تمدیـد اسـت .لـذا ایـن اختلاف میتوانـد بـه این علت باشـد
کـه قراردادهـای جدیـد با ارقـام باال تنظیم شـده اسـت.
بـه گفتـه محمـودزاده ،همیـن کـه نـرخ رشـد اجاره بسـیار
پایینتـر از میـزان افزایـش قیمت مسـکن بوده ،نشـان میدهد
سیاسـت وزارتخانـه مبنی بـر نرخ گـذاری و کنترل بـازار اجاره
جواب داده اسـت.
قیمت هر متر مسکن در تهران  ۲۸.۸میلیون
بنابرایـن گـزارش ،اردیبهشـت  ۱۴۰۰متوسـط قیمـت خرید
و فـروش یـک مترمربع مسـکن در شـهر تهـران  ۲۸میلیون و
 ۸۰۰هـزار تومـان بـوده کـه نسـبت بـه ماه قبـل و ماه مشـابه
سـال قبل بـه ترتیب  ۱.۸درصد کاهـش و  ۶۹.۷درصد افزایش
دارد .تعـداد معاملات نیـز در ایـن مـاه معـادل  ۳.۹هـزار فقره
بـود که نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل  ۶۵.۲درصـد کاهش و
در مقایسـه بـا مـاه قبل  ۸۸.۱درصـد افزایش را نشـان میدهد.

درخواست بانک مرکزی از مجلس

بانــک مرکزی طی مکاتبــهای با رییس مجلس شــورای
اســامی با تاکید بر اینکه تهیه و تدوین متن الیحه ای منطبق
با ضوابط و معیارهای پذیرفتهشده جهانی را در دستور کار دارد از
مجلس شورای اسالمی تقاضا کرد ،قانون مربوط به این بانک از
طریق الیحه دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی متعاقب تصمیم هیات عامل
بانک در مورد «طرح اهداف ،ســاختار و مســئولیتهای بانک
مرکــزی جمهوری اســامی ایران» طی مکاتبهای با ریاســت
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:
"ضمن تشــکر از تالشهای مجلس شــورای اسالمی برای
تدوین طرح بانک مرکزی که با هدف تأمین استقالل حداکثری
و افزایــش اقتدار و اختیارات نظارتی این بانک ،پاســخگویی و
شفافیت آن صورت گرفته است ،تاکید می شود این متن قانونی
پیچیدگیهــا ،حساســیتها و تأثیراتی بر اقتصاد کالن کشــور
خواهد داشــت و رهبر معظم انقالب اسالمی نیز طی فرمایشات
اخیر خود در دیدار تصویری با نمایندگان محترم متذکر شدند که
تصویب قوانین در امور حســاس و مهم ترجیحا براساس الیحه
دولت انجام شود.
همچنین یادآور می شــود نکات و مالحظــات تخصصی و
کارشناســی این بانک در جلســات مربوط به تدوین و بررســی
«طرح بانک مرکــزی» در مجلس مورد اقبال قرار نگرفته و در
متن طرح نیز اعمال نشده است.
لــذا باتوجه به موارد فــوق الذکر و باتوجه بــه اینکه تهیه و
تدوین متن الیحه ای منطبق بر ضوابط و معیارهای پذیرفتهشده
جهانی با بهرهگیری از موارد مطرح شــده در نسخه پیشنهادی
مجلس شورای اســامی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد،
خواهشــمند است مقرر فرمایید بررســی قانون مربوط به بانک
مرکزی از طریق الیحه دولت در دســتور کار مجلس شــورای
اسالمی قرار گیرد".

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تغییرات موسسه دانش آفرینان گردشگری زاگرس پارس
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  101و شناسه ملی 14008319032
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید
- 1آموزش ایمنی و بهداشــت کار در نتیجه ماده 2اساســنامه
شرکت بشرح فوق الحاق می گردد.
شناسه آگهی()1150827
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان

مجتمع بزرگ تجاری اداری آفتاب فارس در نظر دارد قرارداد امور حراست و نگهبانی و تنظیف کل مجتمع
را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل
می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از مجتمع و دریافت اسناد مربوطه از تاریخ  1400/3/27لغایت
 1400/4/7به دفتر مدیریت واقع در خیابــان معالی آباد ،نبش خیابان رهبرماه ،مجتمع تجاری اداری آفتاب
فارس ،طبقه دوم ،واحد شــماره  418مراجعه و اســناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا
تاریخ  1400/4/7به دفتر آفتاب تحویل و رســید دریافت نمایند .بدیهی است پیشنهاداتی که پس از مهلت
مقرر ارائه گردد تحویل گرفته نخواهد شد .تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  10صبح مورخ  1400/4/8در محل
مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس انجام خواهد شد.

مدیریت مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس
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شماره 7219

همه چیز درباره قرعه کشی دور نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا

چرا تیم ملی والیبال از قعرنشین لیگ ملتها شکست خورد؟

محمدرضــا دامغانی میگوید که ترکیب شــش نفره ایران در
ابتدای بازی با اســترالیا نشــان میداد که آلکنو دنبال برد بوده و
دوست داشته که پیروز میدان شود.
محمدرضــا دامغانی در گفت و گو با ایســنا ،در خصوص علت
شکســت  ۳بر  ۲ملی پوشــان والیبــال ایران مقابل اســترالیای
قعرنشــین گفت :با اســترالیا خوب بازی نکردیم و باید بگویم که
در دریافت اصال خوب نبودیم .اگر در دریافت خوب نباشــیم قطعا
ملی پوشــان والیبال هم در حمله نمی تواننــد موفق عمل کنند.
همچنین اگر در ســرویس خوب نباشــیم آمــار دفاعی هم خوب
نخواهد بود .آلکنو قبل از اعزام ملی پوشان به این رقابت ها تاکید
کرده بود که باید روی دریافت و سرویس های ایران کار شود که
متاسفانه مقابل استرالیا در این دو فاکتور خوب نبودیم.

او ادامه داد :به دلیل باخت در دو بازی قبل ،ملی پوشان روحیه
خوبی نداشــتند و انتقادات از بازیکنان مخصوصا میالد عبادی پور
باعث شــد از نظر روحی ،تیم ملی والیبال ایران خوب نباشــد .با
توجه به اینکه استرالیا قعر جدول بود و پیشبینی می کردیم که در
این بازی به پیروزی برسیم ،به دلیل مسائلی که گفته شد بازی را
به حریف واگذار کردیم.
دامغانی گفت :ترکیب شش نفره ایران در ابتدای بازی نشان می
داد که آلکنو دنبال برد بوده و دوست داشته که پیروز میدان شود.
هنگامی که رئیس فدراســیون با آلکنو در خصوص این رقابت ها
صحبت کرده بود قرار شــد کــه نتایج لیگ ملت هــای والیبال
مهم نباشــد و بازیکنان برای المپیک آماده شــوند .همچینن قرار
شد که شــناخت آلکنو از بازیکنان بیشتر شــود تا سرمربی روس

بعــد از صعود دلچســب تیــم ملی ،اکنون همــه نگاهها به قرعه کشــی دور نهایــی انتخابی
جام جهانی است تا آخرین حریفهای ایران در راه صعود به جام جهانی مشخص شوند.
به گزارش ایســنا ،بعد از پایان دور دوم انتخابی جام جهانی که به دلیل شــیوع ویروس کرونا،
چندین بار به تعویق افتاد و در نهایت به صورت متمرکز برگزار شد ،کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم
کرد که قرعه کشی مرحله انتخابی نهایی جام جهانی در تاریخ  ۳تیر برگزار خواهد شد.
دور نهایی انتخابی جام جهانی همان جایی اســت که جزئیات کوچک ممکن اســت سرنوشت
کشــورها برای صعــود به جام جهانی را تعیین کند ۱۲ .تیم برتر آســیا در دو گــروه  ۶تیمی قرار
می گیرند تا برای کسب  ۴.۵سهمیه قاره کهن در جام جهانی رقابت کنند.
قرعه کشی چه زمانی است؟
قرعه کشــی مرحله انتخابی نهایی جام جهانی در تاریخ  ۳تیر در هتل ماندارین اورینتال مالزی
برگزار خواهد شد.
تیمهای صعود کننده کدامها هستند؟
قطــر به عنوان میزبان جام جهانی ،در این مرحله حضور ندارد و حضورش در جام جهانی قطعی
اســت .بدون محاسبه حضور قطر ۴.۵ ،سهمیه در اختیار سایر تیم ها است تا بتوانند به جام جهانی
صعود کنند.
تیمهای ژاپن ،کرهجنوبی ،استرالیا ،سوریه ،ایران ،عراق ،عربستان ،امارات ،چین ،عمان ،ویتنام و
لبنان تیمهای حاضر در مرحله بعد خواهند بود.
(تیم هایی که در یک سید هستند با هم در یک گروه قرار نمیگیرند)
سید یک :ایران  -ژاپن
سید  :۲کره جنوبی  -استرالیا
سید  :۳عربستان  -عراق
سید  :۴امارات  -چین
سید  :۵سوریه  -عمان
سید  :۶ویتنام  -لبنان
آسان ترین گروه احتمالی برای ایران :ایران -کره جنوبی -عراق  -چین  -عمان -لبنان
سخت ترین گروه احتمالی برای ایران :ایران  -استرالیا  -عربستان -امارات -سوریه  -ویتنام
نحوه برگزاری بازیها چگونه است؟
تیــم ها در دو گروه شــش تیمی بر مبنــای رده بندی فیفا قرار میگیرنــد .از هر گروه دو تیم
به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند و تیم های سوم با هم دیدار میکنند تا سهمیه آسیا
برای دیدار پلی آف بین قارهای مشخص شود.
سیدبندی گروه ها چگونه است؟
 ۱۲تیم حاضر بر مبنای رده بندی فیفا طبقه بندی میشوند و بر این اساس به صورت برابر قرعه
کشــی صورت میگیرد .از بین تیمهــای اول و دوم رده بندی ،یک تیم در گروه  Aو یک تیم در
گروه  Bقرار میگیرد .از بین تیمهای ســوم و چهارم ،یک تیم در گروه  Aو یک تیم در گروه B
قرار میگیرد و تا تیمهای  ۱۱و  ۱۲چنین ساز و کاری لحاظ میشود.
این دور از رقابتها قرار است از پنجشنبه  ۱۱شهریور شروع شود .بعد از قرعه کشی ،برنامه کامل
بازیهای تیم ملی ایران در دور نهایی انتخابی جام جهانی مشخص میشود.

والیبال ایران  ۱۲بازیکن مد نظر خود را برای مســابقات المپیک
انتخاب کند.
او با بیان اینکه نمی گوید برد و باخت مهم نیســت و هر تیمی
در صورت باخت به آن عادت می کند ،ادامه داد :اولین هدف ایران
در این مســابقات محک زدن بازیکنان بود .همچنین قرار شد که
بازیکنــان بعد از مدتها دوری از تیم ملی به دلیل ویروس کرونا،
در جــو بازیها قرار بگیرند .اگر منتقدان ایــن موضوع را در نظر
بگیرند قطعا می توان کارشناسیهای صحیحی انجام داد.
این کارشــناس والیبال ایران اضافه کرد :در چند سال گذشته
مقابل استرالیا پیروز بودیم اما اگر اشتباه نکنم در تهران از این تیم
شکست خوردیم و المپیک  ۲۰۱۲را از دست دادیم .پس از شکست
مقابل اســترالیا نمی توان گفت که کار برای تیم ملی تمام شــده
چرا که نکات مثبتی در این شکســت بــرای تیم ملی ایران وجود
دارد ،همچنین اگر پیروز می شــدیم نمی توانستیم ادعا کنیم که
در المپیک حریف هایمان را شکســت خواهیم داد .باید بگویم این
بازی ها محکی برای سرمربی تیم ملی والیبال و بازیکنان است.
دامغانی درباره علت تعویض نشــدن میال عبــادی پور در این
بازی گفت :اگر بخواهم در  ۱۰ســال گذشته از بازیکن مطمئن و
با کیفیتی نام ببرم قطعا به نام عبادی پور اشــاره می کنم .به این
بازیکن در این رقابت ها انتقاداتی شــد و باید گفت که او به دلیل
درگیر بودن در لیگ لهســتان کمی از نظر روحی و جسمی خسته
به نظر می رســد اما قطعا آلکنو می داند چه کار می کند .ما پشت
قاب تلویزیون نمی دانیم که در ذهن آلکنو چه می گذرد و باز هم
تاکید می کنم که هدف این رقابت ها آمادگی و شناخت بازیکنان
است نه نتیجه.
او در پایان گفت :نکته مهمی که وجود دارد این است که حاشیه
امن برای بازیکنان ،از بین رفته و هیچ بازیکنی قاطعانه نمی تواند
اظهار کند که مســافر توکیو خواهد شد و همین موضوع رقابت را
بین بازیکنان زیاد کرده است.

گام بلند افغانستان و تاجیکستان در انتخابی جام ملتهای فوتبال آسیا
تکلیــف تیمهــای صعــود کننده به جــام ملتهای آســیا و
همینطور تیمهای حاضر در مرحله نهایی انتخابی این مســابقات
مشخص شد.
به گزارش ایســنا ،سهشنبه شب دور دوم مســابقات انتخابی
جــام جهانی  ۲۰۲۲و جام ملتهای آســیا  ۲۰۲۳برگزار و تکلیف
تیمهــا برای حضــور در این دو تورنمنت مهم مشــخص شــد.
از جمله شگفتیهای این مسابقات ،راهیابی برخی از تیمها از جمله
افغانستان به دور سوم انتخابی جام ملتهای آسیا بود.
در حال حاضر تیمهای ژاپن ،استرالیا ،کرهجنوبی ،سوریه ،ایران،
قطر ،امارات ،عربســتان ،ویتنام ،لبنان ،عمــان و عراق  ۱۲تیمی

هســتند که صعودشان به جام ملتهای آســیا  ۲۰۲۳به میزبانی
چین قطعی شده است.
همچنیــن تیمهای ازبکســتان ،اردن ،بحرین ،قرقیزســتان،
فلسطین ،هند ،تایلند ،تاجیکســتان ،فیلیپین ،ترکمنستان ،کویت،
افغانستان ،مالزی ،سنگاپور و مغلوســتان تیمهایی هستند که در
مرحله ســوم و نهایــی انتخابی جام ملتهــای در قالب  ۶گروه
چهــار تیمی به رقابت میپردازنــد و در نهایت  ۱۱تیم به مرحله
نهایی مسابقات صعود می  کنند.
از نکات جالب توجه این مســابقات ،حضور کشورهای فارسی
زبان تاجیکستان و افغانستان است .این دو کشور که در سالهای

اخیر رشــد زیــادی در فوتبال داشــتهاند میتوانند بــا حضور در
جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳اتفاقی تاریخی را رقم بزنند.
قبل از شروع این مســابقات ،تیمهای چهارم و پنجم انتخابی
جام جهانی شــامل ،مالدیو ،نپال ،هنگ کنگ ،ســریالنکا ،گوام،
چین تایپه ،کامبوج ،یمن ،بنگالدش ،میانمار و اندونزی در مرحله
پلیآف به مصــاف هم می روند تا تکلیف هشــت تیم حاضر در
مرحله نهایی انتخابی جام ملتهای آسیا مشخص شود.
این رقابتهای فوریه  ۲۰۲۲به صورت رفت و برگشــت برگزار
میشــود اما هنوز وضعیت برگزاری این مسابقات مشخص نیست
که در یک کشور متمرکز خواهد بود یا خیر.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران میگوید اتحاد و همدلی تیم ملی کمک زیادی کرد تا این تیم
نتایج خوبی بگیرد.
مهدی مهدویکیا در گفتوگو با ایســنا ،درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و صعود
بــه مرحله نهایی مقدماتی جامجهانی ،اظهار کــرد :ابتدا پیروزی برابر عراق و صعود را به مردم ایران،
بازیکنان ،کادرفنی و تمام مسئوالن تیم تبریک میگویم .به نظر من تیم با اتحاد و همدلی و آرامشی
که داشــت توانســت نتایج الزم را بگیرد .انشــاءا ...این تیم خوب به جامجهانی صعود کند و باعث
خوشحالی همه مردم ایران شود.
وی در ادامه گفت :تیم بسیار خوبی داریم و در هر پست دو بازیکن خوب در اختیار مربی است که
تجربه بینالمللی دارند .امیدوارم با صعود به جامجهانی این تجربه به ما کمک کند تا نتایج درخشــانی
بگیریم.
مهدویکیا درباره عملکرد اســکوچیچ هم گفت :تیم ما پتانســیل بســیار باالیــی دارد و اگر نفر
به نفر تیم را تحلیل کنیم ،ما یکی از قدرتهای بالمنازع آســیا هستیم و آقای اسکوچیچ هم در هفت
بازی اخیر بســیار خوب کار کرده و توانســته بازیهای خوبی از بازیکنان بگیرد .پیروزی برابر بحرین
در منامه کار ســادهای نبود و بازی برابر عراق هم کار سختی بود .این دو تیم پیش از این ما را اذیت
میکردند اما دیدید که چطور با آرامش برابر آنها به پیروزی رسیدیم .در مرحله بعدی قطعا قدرتهای
بزرگتــری برابر ما قــرار میگیرند اما با توجه به بازیهایی که دیدم تیم ایران یکی از شــانسهای
اصلــی صعود به جامجهانی خواهد بود .اگر این تیم به جامجهانی صعود کند ،با توجه به تجربه برخی
بازیکنان و اینکه برخی از آنها برای دومین بار به جامجهانی میروند میتوانیم شــاهد اتفاقات خوبی
برای تیم باشیم.
مهدویکیــا همچنیــن گفت :باید تیم ملی را هرچه بهتر برای مســابقات پیــش رو آماده کنیم.
به هر حال انجام بازیهای دوستانه خوب میتواند به تیم کمک کند.
او درباره عملکرد طارمی و ســردار آزمون هم گفت :زوج بسیار خوبی در خط حمله ما شکل گرفته
اند و تجربهای که این دو بازیکن در لیگهای اروپا دارند خیلی به این دو کمک میکند .فوتبال ایران
میتواند حساب ویژهای روی این دو بازیکن باز کند.

اسکندریون:

صربستان آخرین فرصت برای شناگران است
کار سخت است اما امیدوارم سهمیه بگیریم

دبیر فدراســیون شــنا ،شــیرجه و واترپلو گفت :کار ملیپوشــان شــنا سخت اســت چون تنها
یک مسابقه پیش رو دارند اما امیدوارم در همان مسابقه سهمیه المپیک را کسب کنند.
حمید اســکندریون در گفت و گو با ایسنا در خصوص مسابقات شنا انتخابی المپیک اظهار کرد۴ :
ملیپوش ما شامل مهدی انصاری ،سینا غالمپور ،متین بالسینی و بنیامین قره حسنلو امروز چهارشنبه
عازم صربستان میشوند .سه مربی این ورزشکاران نیز آن ها را در مسابقات همراهی خواهند کرد.
دبیر فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو در خصوص عدم اعزام ملیپوشان به مسابقات کسب سهمیه
المپیک ترکیه گفت :حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک ترکیه فعال برای ما مقدور نیست چون
به خاطر کرونا مســابقات داخلی برگزار میشود .دیگر فکر نمیکنم مسابقاتی وجود داشته باشد چون
آخرین فرصتها است.
وی گفت :ما خیلی تالش کردیم و با بیش از  ۱۵کشور برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک مکاتبه
کردیم .ترکیه اول اعالم کرد که میتوانیم شــرکت کنیم اما متاسفانه برای ما دعوتنامه ارسال نکرد.
اسکندریون در ادامه افزود :امیدوارم در صربستان همه چیز خوب پیش رود .برای ملیپوشان سخت
اســت چون تنها در یک مسابقه فرصت دارند اما امیدواریم در همان مسابقه ورودی المپیک را کسب
کنند .ملیپوشــان زیاد تمرین کردهاند اما مســابقه مهمتر از تمرین اســت .اگر در مسابقاتی شرکت
میکردند حاشــیه امنیت باالیی برای کسب سهمیه داشتند .اکنون هم امیدواریم که بتوانیم نتیجه ای
بگیریم و تحولی در شنا ایجاد شود.
وی گفت :ما منتظریم که یک نتیجه خوب بدست آید و ملیپوشان ورودی المپیک را کسب کنند .بعد
از مسابقات ،نتیجه وایلد کارت مشخص میشود چون قرار است به بهترین شناگر این سهمیه اعطا شود.
دبیر فدراســیون شــنا ،شــیرجه و واترپلو در مورد تیم ملی واترپلو نیز گفت :در حال تمرین هستند.
سرمربی تیم که به مرخصی رفته اما تیم تمریناتش را دارد.

فدراسیون فوتبال عراق شایعه اخراج کاتانچ بعد از شکست برابر ایران را رد کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســپورت عراق،تیم ملــی فوتبال عراق در دیــدار برابر ایران با
یک گل شکست خورد تا صدرنشینی را از دست بدهد و به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود کند.
بعد از این شکســت انتقادها از کاتانچ ،سرمربی اسلونیایی باال گرفته و حتی بعضی از رسانهها از
اخراج او خبر دادند و نوشــتند که عراق به دنبال مربی بزرگتری برای دور بعد انتخابی جام جهانی
است .فدراسیون فوتبال عراق به این موضوع واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
اســعد الزم ،رئیس کمیته تیم های ملی در فدراسیون فوتبال عراق در واکنش به اخراج کاتانچ
گفت :این خبر کذب اســت .ما با کاتانچ قرارداد داریم و به آن پایبند هســتیم .سرمربی تیم به کار
خود ادامه خواهد داد.

اسکوچیچ:

مهدویکیا:

اتحاد و همدلی باعث موفقیت تیم ملی شد

واکنش فدراسیون فوتبال عراق به شایعه اخراج کاتانچ

خوشحالم از اینکه سرمربی ایران و این بازیکنان هستم
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران میگوید از
هدایت ایــن تیم و چنین بازیکنانی ،خوشــحال
است.
به گزارش ایســنا ،دراگان اسکوچیچ ،سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی تیمش برابر
عراق و صعود به عنوان صدرنشین به مرحله بعد
انتخابی جام جهانــی اظهار کرد :تورنمنت خیلی
ســختی بود .فشار چهار بازی که باید حتما پیروز
میشدیم ،باعث شد کار ما سخت شود.
در ایــن آب و هــوای ســخت برعکس همه
تیمها که ســه بازی انجام دادنــد ،در  ۴بازی به
میــدان رفتیم .به خاطر تــاش بازیکنان در این
آب و هوای سخت و سربلندی در این مسابقات،
به آنها تبریک میگویم.
ســرمربی تیــم ملــی اضافه کرد :بــه آنها
(بازیکنان) گفته بودم بدون احساسات بازیها را
پیش ببرند اما خیلی ســخت است که در مقابل
چنین تیمی این کار را انجام دهیم.
در نیمه اول بهتر بازی کردیم اما در نیمه دوم
بازی ما از ریتم افتاد .در عین حال شــانسهای
گلزنی بیشــتری داشــتیم .در کل استحقاق این
پیروزی را داشــتیم .از این که مربی تیمی مانند
ایران هســتم و بازیکنانی این چنینی را رهبری

گروهمان آسان نبود

میکنم ،خوشحالم.
وی در واکنش به اینکه بعد از ســالها ایران
اولیــن برد خود را مقابل عراق کســب کرد و آیا
در صورتــی رویارویی دو تیــم در دور بعد ،تقابل
خوشایندی خواهد بود یا نه ،گفت :احترام زیادی
بــرای عراق قائل هســتیم .مطمئنیم در دور بعد

با تیمهای قدرتمندی روبهرو میشــویم که اگر
عــراق هم یکی از آنها باشــد ،بایــد به خوبی
آماده شویم.
اسکوچیچ در واکنش به اینکه به نظر میرسید
عراق به دنبال یک بــازی پر تنش بود اما ایران
شــرایط را به گونهای مدیریت کرد که با آرامش

از گل زده خود محافظــت کند ،گفت :نیمه اول
کنترل بیشــتری روی بازی داشــتیم و مسلطتر
بودیم .بعد از گلزنی ،عقب نشستیم و خوب بازی
نکردیم که باعث عصبانیت من بود .در نیمه دوم
ســازماندهی خوبی نداشتیم اما موقعیتها خوبی
نصیبمان شــد .این مســابقات حکم بازیهای
حذفی را برای ما داشــت و جای لغزش نداشتیم
و باید آرامــش خودمان را حفــظ میکردیم که
به خوبی از پس این کار بر آمدیم.
سرمربی تیم ملی درباره طلسمشکنی تیم ملی
در منامه و پیروزی برابــر بحرین و عراق گفت:
رکورد جالب و خوبی است اما مهمترین چیز این
بود که به دور بعد صعود کنیم.
وی در واکنش بــه اینکه آیا به باور او تیمش
در گروه سختتری نسبت به سایر گروههای این
مسابقات قرار داشت ،گفت :آنقدر سرم برای این
بازیها شلوغ بود و تمرکز نداشتیم که نتوانستیم
باقی گروهها را آنالیز کنیم .اینکه بحرین میزبانی
را گرفت و در کشــور خــودش بازیها را برگزار
کرد ،قطعا باعث سختتر شدن بازیهای ما شد.
در حال حاضر مقایســه برای من سخت است اما
در گروهی که عراق و ایران هســتند ،قطعا گروه
راحتی نیست.

تارتار :آزمون و طارمی مهاجمانی در کالس جهانی هستند
ســرمربی تیــم فوتبــال پیــکان میگویــد بازیکنــان ایرانی
یک سر و گردن از آسیاییها باالتر هستند و میتوانند به جامجهانی
صعود کنند.
مهدی تارتار در گفتوگو با ایسنا ،درباره پیروزی تیم ملی فوتبال
ایران برابر عراق اظهار کــرد :ابتدا باید پیروزی ایران برابر عراق و
صعــود به مرحله بعدی رقابتها را به مــردم تبریک بگویم .درباره
بــازی هم بایــد بگویم که بازی را خوب شــروع کردیم و با وجود
اینکه عراق سیســتم تدافعی در دســتور کار خود قــرار داده بود و
با پنج مدافع بــازی میکرد اما به خوبی برابر این تیم کار کردیم و
به گل رسیدیم.
وی افزود :عراق آمده بود تا با یک تساوی برابر ایران ،به عنوان
تیــم اول به مرحله بعد صعود کند و بــه همین خاطر دفاعی بازی
میکرد .خوشــبختانه گلی که در نیمه نخســت به ثمر رســاندیم،
بــار را از دوش تیم برداشــت و تیم راحتتر بــازی کرد .اگر کمی
دقت میکردیم میتوانســتیم با تعداد گلهای بیشتری برابر عراق
به برتری برســیم .البته نباید از نمایش عراق در خط دفاع بگذریم
چرا که دروازهبان این تیم برابر ایران بسیار خوب کار کرد.

تارتار همچنین گفت :ما در بخش حمله واقعا عالی عمل کردیم
اما آن ترکیب ایدهآل را هنوز آقای اســکوچیچ پیدا نکرده است .در
برخی پستها ضعفهایی داریم .درست است که با تیمهایی بازی
کردیم که قدرت چندانی نداشــتند و بیشتر تدافعی بازی میکردند
اما شــاید در بازیهای ســخت تر دچار مشکل بشــویم .اگر آقای
اسکوچیچ زمان بیشتری داشته باشد و بازیهای تدارکاتی بیشتری
داشته باشد ،به ترکیب ایدهآل خود میرسد.
و ادامــه داد :در مرکز زمین هنوز زوج مناســب را پیدا نکردیم.
یعنی در پســت هافبک وسط باید بهتر کار کنیم تا به حریفان اجازه
شــوتزنی ندهیم .در برابر عراق چند شوت به ما زدند و این بسیار
خطرناک است .در پســت دفاع چپ و راست هم تغییراتی داشتیم.
دفاع راست ما بد عمل نکرد اما نیاز دارد بهتر بشود.
او درباره عملکرد دراگان اســکوچیچ هم گفت :عمکرد بســیار
خوبی داشــته و در آغاز کارش  ۷برد پیاپی به دســت آورده است.
هر چنــد هنوز محک جــدی نخوردیم و بازی ســنگینی با آقای
اسکوچیچ پشت سر نگذاشتیم اما به این حال در چهار بازی حساس
عملکرد بسیار خوبی داشتیم.

تارتــار تصریح کرد :ما توانایی صعود بــه جامجهانی را داریم و
از نظر بازیکن یک ســر و گردن از بازیکنان آسیایی باالتر هستیم.
کامال مشــخص است از نظر فنی تیم خوبی هستیم اما ضعفهایی
وجــود دارد که باید برطرف شــود تــا برابر تیمهــای قدرتمندتر
به مشکل نخوریم.
وی به عملکرد سردار آزمون اشــاره کرد و گفت :سردار آزمون
در کنار طارمی مهاجمان با کالس جهانی هســتند .مهدی طارمی
و ســردار آزمون به خوبی یکدیگر را پیدا میکنند و هم در گلزنی و
هم ارسال پاس موفق هســتند .این دو بازیکن ما را یاد علی دایی
و خداداد عزیــزی میاندازند که خیلی خــوب یکدیگر را در زمین
پیدا میکردند.
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رهبـر معظـم انقلاب اسلامی تاکید کردنـد  :انتخابـات ماننـد
تشـییع بزرگ شـهید سـلیمانی فراتر از سـلیقهها اسـت همـه باید
شـرکت کنند
بـه گـزارش ایسـنا ،رهبـر معظـم انقلاب اسلامی عصر روز
چهارشـنبه در سـخنرانی تلویزیونـی بـرای ملـت ایـران ،انتخابات
روز جمعـه را رویـدادی سرنوشتسـاز و تأثیرگـذار در همه مسـائل
عمـده اقتصـادی و غیـر اقتصـادی خواندنـد و بـا اشـاره به تالش
بیوقفـه دشـمنان بـرای کاهش مشـارکت مـردم ،تضعیـف ایران
و سـپس افزایـش فشـارها و دخالتهـای سیاسـی و اقتصـادی
و تروریسـتی در ایـران گفتنـد :گلههـای مـردم بویـژه قشـرهای
محـروم دربـاره رسـیدگی نکـردن بـه مشـکالت معیشـتی آنهـا
بجاسـت امـا ایـن مشـکالت را بایـد بـا انتخـاب فـردی قـوی،
پـرکار ،قدرتمنـد و خسـتگیناپذیر حـل کـرد و بـه فضـل الهـی
روز جمعـه مـردم برخلاف خواسـت دشـمنان ،دوبـاره بـه ایران و
جمهـوری اسلامی آبرو میدهنـد و همـه قشـرها بـا سـلیقههای
متفـاوت سیاسـی بـه میـدان میآینـد و همچـون تشـییع حـاج
قاسـم سـلیمانی به انتخابـات نگاهی فراتر از سـلیقه های سیاسـی
خواهند داشـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا تبریـک دهـه ایـام والدت حضرت
علـی بـن موسـی الرضـا(ع) ،نحـوه عمـل ملـت در انتخابـات روز
جمعه را در سـالهای پیش رو ،و در همه مسـائل و عرصهها کام ً
ال
تاثیرگـذار خواندند و گفتنـد :در انتخابات جمعه ،اصل ،مشـارکت و
بعـد از آن نـوع انتخـاب اسـت و امیدواریم با عنایـت خداوند مردم
بـه بهترین وجـه در ایـن عرصه ظاهر شـوند.
ایشـان حضـور مـردم در نظـام جمهـوری اسلامی را متکـی بـر
یـک اصل و سـند متقن فکـری برشـمردند و افزودنـد :البته فواید
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رهبر معظم انقالب :

انتخابات فراتر از سلیقهها است
سیاسـی حضـور مـردم فـراوان و پـر برکت اسـت اما اصل فلسـفه
حضـور ملـت در صحنـه ،مهمتر اسـت.
رهبـر انقلاب تحقـق جمهـوری اسلامی را در گرو تحقـق هر دو
بُعـد آن یعنـی جمهوریـت و اسلامیت خواندند و گفتنـد :به همین
دلیـل اسـت کـه همـه مراکـز قدرت هـای شـیطانی در جهـان به
شـکل ویـژه بـا انتخابـات در ایـران بـه عنـوان نمـاد جمهوریـت
مخالفـت و معارضـه می کننـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای ،تخریب ذهنیـت مردم بـه انتخابات
و در صـورت امـکان دخالـت در انتخابـات را دو هـدف مهـم
فضاسـازیهای دشـمنان برشـمردند و گفتنـد :آنهـا میخواهنـد
شـکوه و شـوکت انتخابـات ایـران نمایـان نشـود امـا بـه کـوری
چشـم دشـمنان ،انتخابـات همیشـه در زمـان مقـرر و بـا حضـور
ملـت برگزار شـده اسـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه اینکـه شـاید انتخابـات هیـچ کشـوری مانند
انتخابـات ایـران مـورد هجـوم مسـتکبران قـرار نداشـته باشـد
افزودنـد :درانتخابات امسـال هم رسـانه های آمریکایی ،انگلیسـی
و مـزدوران آنهـا از چنـد مـاه قبـل بـه دنبـال زیـر سـؤال بـردن
انتخابـات و کمرنـگ کـردن حضـور مـردم هسـتند.
رهبـر انقلاب ،کاهـش حضـور مـردم و فاصلهگیری آنـان از نظام
را هـدف اصلـی رسـانههای بیگانـه برشـمردند و افزودنـد :البته به

جـز برخـی گروهها ،متن مردم همیشـه برعکس خواسـت دشـمن
عمـل کـرده انـد و انشـاءاهلل ایـن ایـن دفعه هـم ملت بـا حضور
خـود بـه نظام و کشـور آبـرو خواهد داد.
ایشـان بـا تأکیـد بـر لـزوم نـگاه فراتـر از سـلیقههای سیاسـی
بـه حقایـق عرصـه سیاسـت کشـور گفتنـد :تشـییع پیکـر شـهید
حـاج قاسـم سـلیمانی از جملـه ایـن حقایـق بـود و همـه ،فراتر از
سـلیقههای سیاسـی در آن شـرکت کردنـد.
ایشـان افزودنـد :بـه انتخابـات نیـز بایـد بـا نگاهـی برتـر از
مذاق هـای مختلف سیاسـی نگریسـت و در آن شـرکت کـرد زیرا
نظـام اجتماعـی کشـور بـه ایـن موضـوع نیازمنـد اسـت.
رهبـر انقلاب با اسـتناد بـه قـرآن مجیـد ،شـرکت در انتخابات را
عمـل صالـح دانسـتند چرا که دشـمنان دین و اسلام را بهشـدت
ناراحـت می کند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در بیـان چنـد نکتـه مهـم انتخاباتی
گفتنـد :مهمتریـن نکتـه این اسـت که حضـور مـردم در انتخابات
پشـتوانه مردمی نظـام را نشـان میدهد و این پشـتوانه مردمی ،در
اقتـدار واقعـی نظـام و ایـران ،تأثیری بینظیـر دارد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا انتقـاد از برخـی سفسـطهگوییها
دربـاره انتخابـات در فضـای مجـازی و مطبوعـات گفتنـد :ایـن
افـراد در واقـع همچـون دشـمنان ملـت دنبـال کاهش مشـارکت
مـردم ،تضعیـف نظـام و طبعـ ًا تضعیـف ایران هسـتند کـه در این
صـورت ایـران بـا دخالتهـای بیگانـگان دچـار ناامنی میشـود و
بـه جوالنـگاه تروریسـتها تبدیـل خواهـد شـد.
نکتـه دیگـری کـه رهبـر انقلاب بـه تبییـن آن پرداختنـد رابطـه
معکـوس کاهـش حضـور مـردم و افزایش فشـارهای دشـمن بود.
ایشـان گفتنـد :بـر اسـاس ایـن واقعیـت اگـر بخواهیم فشـارهای
اقتصـادی دشـمنان یعنـی تحریـم و دیگـر فشـارها کاهـش یابـد
و رفـع شـود ،بایـد حضـور در انتخابـات افزایـش یابـد و پشـتوانه
مردمی نظـام بـه رخ دشـمنان کشـیده شـود.
رهبـر انقلاب همچنیـن با اشـاره بـه تأثیـر حضور بیشـتر ملت در
افزایـش قـدرت و کارایـی رئیسجمهـور آینـده گفتنـد :در کشـور
امکانـات و فرصتهـای زیـادی وجـود دارد کـه اسـتفاده از آنهـا
بـه آدمهـای پـرکار ،خسـتگیناپذیر و قدرتمنـد نیـاز دارد کـه این
قدرتمنـدی از حضـور و رأی بـاالی مـردم نشـأت می گیـرد و بـه
رئیسجمهـور آینـده بـرای کاهـش مشـکالت تـوان بیشـتری
می دهـد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در ادامـه بـا اشـاره بـه تأکیـد
همیشـگی بـر مسـئله «سلامت انتخابـات» گفتنـد :در جمهوری
اسلامی انتخابات همیشـه سـالم بـوده و اینکه رؤسـای جمهوری
ً
کاملا متفـاوت از یکدیگـر بر سـر کار
بعضـ ًا بـا سلایق سیاسـی
آمدهانـد نشـاندهنده انتخابـاتِ سـالم در همـه این سـالها اسـت.
رهبـر انقلاب« ،رقابتی بـودن» را از دیگر حقایق مسـلّم انتخابات

در ایـران خواندنـد و افزودنـد :در ایـن انتخابـات و در مناظرهها نیز
نامزدهـا بـا معارضـات فکری و زبانـی خود رقابتی بـودن انتخابات
ً
کاملا نشـان دادنـد کـه هر کـدام هم طرفـداران خـود را دارند.
را
البتـه دربـاره محتـوای مناظرههـا بعـد از انتخابـات نکاتـی بیـان
خواهـم کرد.
ایشـان بـا اشـاره بـه سیاسـت ثابـت دشـمن از اول انقلاب تـا به
امـروز در زیـر سـؤال بـردن آراء مـردم خاطرنشـان کردنـد :جالب
اینجاسـت بعضی از کشـورها که در میانه قرن  ۲۱هنوز به شـکل
قبیلـهای اداره میشـوند و بـوی انتخابـات هـم بـه آنهـا نرسـیده
بهطـوری کـه مردمشـان فـرق صنـدوق رأی و صنـدوق میـوه را
نمیداننـد ،تلویزیـون  ۲۴سـاعته راه میاندازنـد و مدعـی هسـتند
انتخابـات ایـران دموکراتیک نیسـت.
رهبـر انقلاب در ادامه به اظهـار تردید برخی از قشـرهای ضعیف
و محـروم جامعـه برای شـرکت در انتخابات اشـاره کردند و گفتند:
ایـن قشـرها توقعـات و گالیههـای بجایـی دارنـد کـه عمـده آنها
در مورد معیشـت ،مسـکن و اشـتغال است و مسـئوالن کشور باید
واقعـ ًا بـه این مسـائل رسـیدگی میکردنـد و انتظار این اسـت که
دولـت آینـده در رأس برنامههـای خـود بـه این مسـائل رسـیدگی
کند .
حضـرت آیـتاهلل خامنهای افزودنـد :این افراد به علـت گالیههای
بجا ،دسـت و دلشـان بـه انتخابـات نمـیرود اما بحـث اصلی این
اسـت کـه نرفتن پـای صنـدوق رأی و قهر کـردن با آن ،مشـکل
را حـل نمیکنـد .مشـکل هنگامی حـل خواهـد شـد کـه او ًال همه
پـای صندوقهـای رأی برونـد و ثانیـ ًا بـه فـردی رأی بدهنـد که
توانایـی حل این مشـکالت را داشـته باشـد.
ایشـان تأکیـد کردنـد :بنابرایـن گالیههـا و توقعـات ایـن قشـر از
مـردم بجـا و صحیـح اسـت اما نتیجهگیـری آنها صحیح نیسـت و
همـه بایـد در انتخابات حضـور یابند.
رهبـر انقلاب در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش پیشـرو جوانـان در
مسـائل اصلـی کشـور ،افزودند :من بـه جوانان اعتقاد زیـادی دارم
و انتظـار دارم کـه آنهـا در انتخابـات نیـز بـا ایفای نقش پیشـران،
ضمـن حضـور در پـای صندوقهـای رأی ،مـردم را به شـرکت در
انتخابـات ترغیـب کننـد .همچنیـن حضـور رأی اولیهـا جایـگاه
ویـژهای دارد و ماننـد جشـن تکلیف سیاسـی اسـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا انتقـاد از برخـی تحلیلهـای غلط
و ضعیـف در داخـل کـه نتیجـه آن دمیـدن روح ناامیـدی در مردم
اسـت ،گفتنـد :ایجـاد یـأس و ناامیدی در کشـور مطلقـ ًا جایگاهی
نـدارد زیـرا کشـور و ملت ما قدرتمنـد و دارای بنیهای قوی اسـت.
ایشـان تواناییهـا و امکانات کشـور را فـراوان دانسـتند و افزودند:
هـر گاه از ایـن تواناییهـا اسـتفاده شـده ،کارهـای بزرگـی انجام
گرفتـه اسـت همچـون اصل پیـروزی انقالب و یا ایسـتادگی ملت
ایـران در دفـاع مقـدس و نمونه آخـر آن هم تولید واکسـن ایرانی

کرونا اسـت.
ایشـان خاطرنشـان کردنـد :جوانـان مـا منتظـر واکسـن برخـی
کشـورهای بخیـل خارجـی نماندند و امـروز به همـت جوانان جزو
شـش کشـور تولیدکننـده واکسـن کرونـا در دنیـا قـرار گرفتهایم.
رهبـر انقلاب بـه مـوارد دیگـری در گذشـته از جمله تولیـد رادیو
دارو بـا وجـود کارشـکنی غربیهـا نیـز اشـاره کردنـد و افزودنـد:
در چنـد سـال قبـل کـه بـا وجـود وعـده و وعیدهـا ،رادیـو دارو
بـه مـا داده نشـد ،جوانـان مـا همـت کردنـد و ظـرف چند مـاه به
غنیسـازی ۲۰درصـد اورانیوم دسـت یافتنـد و اکنون نیـز اورانیوم
غنیشـده ۶۰درصـد تولیـد میشـود کـه همـه بـرای مقاصـد
صلحآمیـز اسـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای همچنیـن بـا اشـاره بـه تواناییهـا و
تجهیزات دفاعی کشـور ،تأکید کردند :بنابراین مأیوس کردن ملت
ایـران بـا چنین تواناییها و بنیه قوی کاری غلط و نشـدنی اسـت.
ایشـان در ادامـه ضمـن خداقـوت گفتـن بـه دسـتاندرکاران
انتخابـات ،چنـد توصیـه بـه آنهـا کردنـد.
رهبـر انقلاب تأکیـد کردنـد :تمهیـدات الزم برای حفظ سلامت
مـردم بهنـگام حضور در پـای صندوقهای رأی بایـد در نظر گرفته
شـود .همچنیـن موضـوع کمبـود تعرفـه یـا تأخیـر در رسـیدن آن
کـه یکـی از مشـکالت دورههـای قبـل در انتخابـات اسـت بایـد
برطرف شـود.
ایشـان همچنیـن بـا اشـاره بـه برخـی گزارشـها مبنـی بـر مهیـا
نشـدن آمادگیهـای الزم بـرای برگـزاری انتخابـات در خـارج از
کشـور افزودنـد :وزارتهـای امـور خارجـه و کشـور بـا توجـه بـه
کمبـود وقـت آمادگیهـای الزم را هـر چه سـریعتر فراهـم کنند.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای همچنیـن از مسـئوالن برگـزاری
انتخابـات خواسـتند بـا هـر تخلفـی در انتخابـات برخـورد کننـد.
ایشـان در پایـان از خداونـد متعـال خواسـتند کـه دلها را بـه آنچه
صلاح کشـور و ملت اسـت ،هدایـت فرماید.

