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رئیس کل دادگستری استان فارس اعالم کرد:

برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده
یک صرافی در شیراز با  ۱۷۰شاکی
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به پایان مذاکرات وین
نزدیک شدهایم

4

اظهار نگرانی پنتاگون درخصوص
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متناسبسازی حقوق
بازنشستگان تعهد مازاد بر
اعتبار نبوده است

مصوبه «ممنوعیت پذیرش دانشجوی
ارشد از رشته های غیرمرتبط» لغو شد
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مدیرکل انتقال خون فارس:

ذخایر سه گروه خونی در فارس بحرانی است

بیست و دومین گزارش وزارت خارجه درباره برجام به مجلس
بیسـت و دومیـن گـزارش سـه ماهـه وزارت امـور خارجـه
در مـورد اجـرای برجـام تقدیـم کمیسـیون امنیـت ملـی و
سیاسـت خارجـی مجلـس شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بخشـی از ایـن گـزارش شـامل آخریـن
وضعیـت مذاکرات برجـام و مذاکرات صـورت گرفته در وین
است .
 ۴۴صفحـه از ایـن گـزارش  ۲۶۲صفحـه ای در قالـب ۱۴
بخـش بـه ارائـه گزارشـی ار تحـوالت برجـام در طـول شـش
سـال گذشـته پرداختـه اسـت و مابقـی بـه نامـه نـگاری ها و
اسـناد مربـوط بـه برجـام اختصـاص دارد .
در بخشـی از ایـن گـزارش  ۲۶۲صفحـه ای کـه همـراه بـا
نامـه ظریـف بـه رییـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی ارسـال شـده اسـت بـا
عنـوان «وآخـر دعوانـا» آمده اسـت :پس از دو سـال مذاکره
فشـرده و طاقـت فرسـا بـرای دسـتیابی بـه یـک توافـق قابل
قبـول ،نیز شـش سـال کوشـش نفس گیـر برای حراسـت از
حقـوق ملـت شـریف ایـران و جلوگیـری از متالشـی شـدن
توافق همراه با هشـت سـال ناسـزا شـنیدن ،خون خوردن و
دم نیـاوردن بر سـر اتهاماتی ناروا ،اینک در آسـتانه واگذاری
مسـئولیت بـه بـرادران و خواهرانی تازه نفس و پرنشـاط الزم
اسـت چنـد تجربـه و نکتـه به عنـوان جمع بنـدی صادقانه و
مشـورت مشـفقانه تقدیم شـود.
برجـام حاصـل کوششـی عاشـقانه بـرای رهانیـدن ایـران
از دام امنیتـی سـازی آمریـکا و تحریـم هـای ظالمانـه ،در
عیـن حفـظ تـوان هسـتهای بـا رعایـت حداکثـری خطـوط
قرمـز در شـرایطی دشـوار بـود ،ولـی همچـون هـر توافـق
دیگـری حاصـل مذاکـره و دادوسـتد بینالمللـی اسـت کـه
در شـرایطی خاص در سـال  ۱۳۹۲شمسـی و به دنبال رأی
قاطـع مـردم بـه حـل و فصـل موضـوع هسـته ای براسـاس
تعامـل سـازنده و عزتمنـد شـکل گرفـت.
هیـچ توافقـی بـرای هیـچ یـک از طـرف هـای آن توافـق
بـی نقـص نیسـت .هـر یـک از طـرف هـا از بخـش هایـی از
توافـق ناراضـی و ناخشـنود اسـت .ایـن طبیعـت هـر توافقی
اسـت .لـذا الزمـه رسـیدن به توافـق درک این واقعیت اسـت
کـه بـدون توجـه بـه حداقـل قابـل قبولـی از نگرانـی هـا و
مطالبـات همـه طـرف هـا ،امـکان مصالحـه وجـود نـدارد.
گرایـش حداکثـری تنهـا بـه مذاکرات فرسایشـی و بـی پایان
مـی انجامـد کـه تقریبـا در تمامـی شـرایط ضـرر و یـا الاقـل
عـدم نفـع آن بـرای کشـور و مـردم از منافع فردی رسـیدن-
ناممکن-بـه توافـق ایده آل کمتر نیسـت .تلاش هر یک از
کنشـگران بـرای پیـروزی بـه هزینه شکسـت طـرف مقابل-
بـازی بـا حاصل جمـع صفر-بـه ناکامی هر دو طـرف -بازی
بـا حاصـل جمـع منفـی -مـی انجامـد .البتـه ممکـن اسـت
ضـرر همـه طـرف هـا یکسـان نباشـد .در دنیـای بـه هـم
پیوسـته کنونـی تنهـا در نظـر داشـتن منافـع همـه طـرف ها
 بـازی بـا حاصـل جمـع مثبـت -اسـت کـه مـی توانـدنتایـج مطلـوب را بـه همـراه داشـته باشـد .بـه همیـن دلیـل
رسـیدن بـه توافـق نیازمنـد شـهامت ،ایثـار و آمادگـی بـرای

هزینـه از آبـرو و رجحـان بخشـیدن منافـع ملـی بـه مصالـح
شـخصی اسـت .تفاهم-کـه المحالـه نیازمنـد نوعـی
مصالحـه اسـت -در هیـچ فرهنـگ و جامعـه ای بـدوا
مطلـوب و محبـوب نیسـت و قهرمانـان تاریخـه بیشـتر
جوامـع انسـانی ،جنـگاوران و مبـارزان میـدان نبرد بـوده اند
و نـه کنشـگران عرصـه دیپلماسـی ،تفاهـم و مصالحـه .امـا
واقعیـت ایـن اسـت کـه دسـتاورد هـر جنگـی در پشـت میـز
مذاکـره نقـل می شـود و ناکامی های هر نبـردی در مصاف
دیپلماتیـک تعدیـل -و نـه واژگـون -مـی شـود.
منافـع ملـی و مصالح عالی مردم و کشـور اقتضا می کند که
سیاسـت خارجـی صحنـه دعوای سیاسـی و جناحـی داخلی
نباشـد و کارگـزاران ایـن حوزه مسـتحضر به پشـتوانه اجماع
ملـی و همدلـی و همراهـی عمومـی -البته همـراه با نظارت
و نقـد مشـفقانه -باشـند .نقـد سـازنده نیازمند ارائه پیشـنهاد

عملـی و واقـع بینانـه اسـت و نـه صرفا خـورده گیـری ،حتی
از نـوع منصفانـه .ارائـه راهکارهـای پیشـنهادی از سـوی
منتقدیـن از یـک طـرف مـی توانـد بـا تضـارب آرا بـه انتخاب
گزینـه هـای برتـر و کارآمـد بیانجامد و از سـوی دیگر امکان
تبـادل نظـر واقعـی همـراه بـا پاسخگوسـازی کارگـزاران را
فراهـم کنـد .همزمان بایـد پذیرفت که کارگزاران دیپلماسـی
و سیاسـت خارجـی-از کارشـناس ،سـفیر یـا وزیر-تصمیـم
گیـر نهایـی نیسـتند و در همه جـای دنیا مجـری تصمیمات
نهادهـای باالدسـتی می باشـند .مصالح عالی هر کشـور در
یـک حـوزه خالصـه نمـی شـود و تصمیـم گیـر نهایـی بایـد
همـه جنبـه هـا در یـک وضعیـت را بسـنجد یـک دیپلمـات
یـا یـک مجـری در میـدان نمـی توانـد توقع داشـته باشـد که
تصمیـم نهایـی را او بگیـرد و یـا حتـی تصمیم نهایـی مطابق
سـلیقه ،نگـرش و یـا گزینه پیشـنهادی اش باشـد .البته باید
در ارائـه نظـر کارشناسـی صادقانـه و شـجاعانه نظراتـش را
بیـان دارد؛ امـا بـه هنگام عمل بهترین و بیشـترین کوشـش
بـرای اجـرای بهینـه و تمـام عیـار تصمیمات ملـی -هر چند
مغایـر پیشـنهاد خـود یـا سـازمانش باشـد -را بکار بسـته و از
همـان سیاسـت جانانه دفـاع کند.
هـر سیاسـت نقـاط قـوت و ضعـف دارد .مخالفـان یـک
سیاسـت ضمـن اظهارنظـر و نقـد سـازنده نبایـد اجـرای

کار کارستانی که عراقچی
باید انجام بدهد

سیاسـت اتخـاذ شـده را مختل کننـد .مانع تراشـی مخالفان
در اجـرای سیاسـت های موتخـذه نه تنها باعـث اصالح آن
سیاسـت نمی شـود ،بلکه موافقان سیاسـت را به سرسـختی
مـی کشـاند ،مانـع دسـتیابی بـه حداقـل منافـع ناشـی از آن
سیاسـت مـی شـود و همـواره بهانـه ای به دسـت طرفداران
سیاسـت بـرای مخالفـان بـا ارزیابـی دقیـق و بازنگـری
ضـروری مـی دهـد :که اگر سـنگ اندازی ها نبـود موفقیت
حاصـل مـی شـد .بـه هـر حـال ،هـر سیاسـتی اگـر درسـت
اجـرا شـود منافعـی دارد و اگـر در زمـان اجـرا دچـار دعوا در
اصـل سیاسـت گـردد ،یقینـا تمامـی ضررهـای مـورد اشـاره
مخالفیـن واقـع شـده و هیـچ یـک از منافـع متصـور حاصـل
نمی گـردد.
اگـر بـه عـوض مناقشـه و مجادلـه بـر سـر اینکـه برجـام
پیـروزی قطعـی بـود و یـا شکسـت کامـل -کـه حتمـا هیـچ
یـک نبـود -همگـی کوشـیده بودیـم بیشـترین منفعـت را از
برجـام ببریم ،چه بسـا شـرایط بـه گونه ای دیگـر رقم خورده
بـود .اگـر از ابتـدا در پـی اسـتفاده حداکثـری از هـر میـزان
دسـتاورد برجـام ،حتی در بدترین نگرش هـا -بودیم و مقدار
بیشـتری سـرمایه خارجـی جـذب کـرده و تعـداد بیشـتری از
شـرکت هـا از همـه نقـاط جهان را به کشـور کشـانده بودیم،
تحریـم ایـران و اعمـال فشـار حداکثـری بسـیار دشـوارتر
می شد.
اگـر در مـورد ضـرورت کار متـوازن بـا شـرق و غـرب بـه یک
اجمـاع ملـی رسـیده بودیـم و از یـک سـو بـا خـوش خیالـی،
دوسـتان دوران سـختی را در سـراب طمـع سـرازیر شـدن
شـرکت هـای غربـی از خـود نرنجانـده بودیـم و از سـوی
دیگـر از همـه امکانـات برجـام بـرای ایجـاد منافـع اساسـی
اقتصادی برای همه کنشـگران-به شـمول شـعبات خارجی
شـرکت هـای آمریکایـی -بهـره بـرده بودیم هم دوسـتانمان
سـرخورده نمـی شـدند و در دوران سـختی رهایمـان نمـی
کردنـد و هـم ترامـپ بـرای فشـار حداکثـری بـا مانـع جـدی
سـردمداران جهانـی -از جملـه در داخـل آمریـکا -مواجـه
مـی شـد .فقـط نیاز بـود همدل و هـم صدا از همـه امکانات
بـرای اجـرای بهینـه سیاسـت کشـور و پذیـرش برجـام
اسـتفاده مـی کردیـم.
اکنـون بهتریـن زمـان بـرای ایجـاد ایـن همدلـی و هـم
صدایـی اسـت .موفقیـت در مذاکـرات اخیر وین و شکسـت
نهایـی سیاسـت فشـار حداکثـری بـا بازگشـت آمریـکا بـه
تعهـدات برجامـی می تواند در فضای جدید سـرای سیاسـت
کشـور زمینـه را بـرای بهتریـن بهره بـرداری از تمـام ظرفیت
هـای برجـام فراهـم نمـوده ،بـا اصالـت دادن بـه روابـط بـا
همـه شـرکا و ایجـاد تـوازن در روابـط اقتصـادی خارجـی-و
صدالبتـه بـا تکیه بـر اقتصاد مقاومتـی مبتنی بـر درون زایی
و بـرون گرایی -رشـد و شـکوفایی بـی نظیر را برای کشـور و
نسـل هـای بعدی بـه ارمغـان آورد .برنامه  ۲۵سـاله با چین،
روابـط راهبـردی بـا روسـیه ،سیاسـت همسـایگی و اولویـت
همسـایگان و اسـتفاده حداکثـری از تعهـدات کشـورهای
غربـی در برجام بسـتر مناسـب بـرای چنین آینده ای اسـت.
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حدادعادل:

کمک به مسئوالن دولتی و نمایندگان
مجلس اولویت کاری شورای ائتالف است
جلسـه وبینـاری مسـئوالن شـورای مرکـزی،
روسـا و دبیـران شـورای ائتلاف نیروهـای
انقلاب اسلامی ،بـا حضـور رئیـس شـورای
ائتلاف برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،غالمعلـی حدادعـادل در
ایـن نشسـت بـا ارائـه تحلیلـی از وضعیـت فعلی
کشـور و تبییـن ضـرورت همدلـی و همراهـی
همـه مسـئوالن و نیروهای انقالبی بـرای غلبه
و بـرون رفـت از مشـکالت موجـود ،پیـروزی
جریـان انقالبـی در انتخابـات  28خـرداد را در
سـایه لطـف و عنایـت خـدای متعـال بـه ملـت
ایـران و همدلـی ،هماهنگـی و تلاش شـبانه
روزی همـه نیروهای انقالبی در سراسـر کشـور
برشـمرد.
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب
اسلامی بـا تشـریح چگونگـی شـکل گیـری
شـورای ائتلاف و بهـره منـدی ایـن تشـکیالت
از تجربیـات گذشـته ،نقـش بی بدیل این شـورا
در کسـب موفقیـت در انتخابـات دوم اسـفند
1398و تشـکیل مجلـس انقالبـی ،پیـروزی در
انتخابـات  28خـرداد 1400ریاسـت جمهـوری

و شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا را ادامـه
همـان راه و نتیجـه اعتمـاد عمـوم مـردم بـه
شـورای ائتلاف نیروهـای انقالب عنـوان کرد.
حدادعـادل تأکیـد کـرد :تکمیـل و ترمیـم
سـازمان و تشـکیالت و ادامـه ماموریتهـای
سـازمانی کـه بـه دلیـل محدودیتهـای پیـش
آمـده بـه دلیـل همـه گیـری ویـروس کرونـا در
برخـی سـطوح ناتمـام مانـده اسـت ،اولویـت
اصلـی شـورای ائتلاف عنـوان کـرد و افـزود:
ایـن مهـم باید در اسـرع وقـت و براسـاس آئین
نامـه هایـی کـه دبیر خانه شـورا ابلاغ می کند،
بـه انجـام برسـد.
وی بـا بیـان اینکـه شـورای ائتلاف نیروهـای
انقالب اسلامی یک تشـکیالت کامال مردمی
و انقالبـی اسـت کـه بـه هیـچ حـزب و گـروه
سیاسـی وابسـتگی نـدارد ،کمـک به مسـئوالن
دولتـی در سـطوح و عرصـه هـای مختلـف در
کنـار کمـک بـه نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامی و منتخبیـن مـردم در شـوراهای
اسلامی شـهرها را اولویت کاری دیگر شـورای
ائتلاف برشـمرد و تاکیـد کـرد که باید بـا دقت و

جدیـت کامـل بـه سـرانجام برسـد.
رئیـس شـورای ائتلاف نیروهـای انقلاب
اسلامی بـا تاکید بـر چارجـوب آئیـن نامه های
ابالغـی و رعایـت همـه جوانـب کاری ،اظهـار
کـرد :نظـارت بـرکار مسـئوالن و مطالبـه گـری
خدمـت بـه مـردم توسـط مسـئوالن در کلیـه
سـازمانها و نهادهـای مربوطه ،سـومین اولویت
کاری شـورای ائتلاف در سـطوح مختلـف
تشـکیالتی اسـت.
حدادعـادل گفـت :توصیـه بـه مسـئوالن
اسـتانی و شهرسـتانی شـورای ائتالف نیروهای
انقلاب اسلامی بـه وحـدت بـا همـه جریانات
و نیروهـای انقالبـی و پرهیـز از هرگونـه رفتـار
تضعیـف کننده همدلـی و هماهنگـی نیروهای
انقالبـی اسـت.

مقتدی صدر :حمله به نیروهای آمریکایی در عراق باعث افزایش
تعداد آنها شده است
رهبـر جریـان صدر عـراق اعالم کـرد ،حمله به
نیروهـای آمریکایـی مسـتقر در عـراق بـه جای
پایـان دادن بـه حضـور آنهـا در کشـور ،باعـث
افزایـش تعـداد ایـن نیروها شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـومریه نیـوز،
مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان صـدر عـراق از
عملیـات گروههـای شـبهنظامی عـراق علیـه
حضـور نیروهـای آمریکایـی در عـراق انتقـاد
کـرد.
ایـن انتقـاد در حالـی مطـرح میشـود کـه
حملات بـه مـکان حضـور نیروهـای آمریکایی

و سـفارت ایـن کشـور در بغـداد افزایـش یافتـه
اسـت.
مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان صـدر عـراق در
دیـدار بـا اعضـای پارلمانـی ائتالف سـائرون که
از آن حمایـت میکنـد ،گفـت ،ایـن حملات
چـه در اقلیـم کردسـتان یـا سـایر مناطق کشـور
بـه جـای پایـان دادن بـه حضـور نیروهـای
آمریکایـی در عـراق باعـث افزایـش تعـداد ایـن
نیروهـا شـده اسـت.
وی از اقدامـات گروههـای وابسـته بـه حشـد
شـعبی کـه منطقـه سـبز را محاصـره کردهانـد،

انتقـاد کـرد.
مقتـدی صـدر بـه کشـورهای همجـوار هـم
نسـبت بـه نقـض حاکمیـت عـراق هشـدار داد
و گفـت ،اگـر ایـن کشـورها یـا کشـورهای دیگر
بـه عـراق احتـرام نگذارنـد ،بغـداد با آنهـا تعامل
مثبتـی نخواهـد داشـت.
طـی هفتههـای اخیـر عـراق صحنـه تشـدید
رونـد حملات موشـکی و پهپـادی بـود کـه
سـفارت آمریـکا داخل منطقـه سـبز و نیروهای
ائتلاف بینالمللـی تحـت رهبری واشـنگتن در
پایگاههـای نظامـی عـراق را هـدف گرفتنـد.

بالتکلیفی  ۱.۳میلیون تن کاالی اساسی روی آب
بـا وجـود تمامی مصوبـات و دسـتورالعمل ها برای
تسـریع ترخیـص کاالهای اساسـی ،همچنان روند
رو بـه رشـد دپـوی کاال در گمـرک و بنـادر ادامـه

دارد؛ بـه طـوری کـه در حـال حاضـر حداقـل ۱.۳
میلیـون تـن کاالی اساسـی در شـناورها روی آب
مانـده و حتـی امـکان تخلیـه نـدارد؛ جریانـی کـه

عمدتـا از عـدم تامیـن ارز نشـات مـی گیـرد آن هم
در شـرایطی کـه اتفاقـات عجیبـی در چرخـه ارز
واردات در حـال رخ دادن اسـت.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

شیراز و مهربانی هایش
آفتـاب و آب و ُگل و گِل ایـن دیـار و هـوای آسـمان
آبـی و عطـر کوچه هـای نسـترن آگیـن و آواز
پرسـتوها کـه از بـاغ بهاراننـد و شـعر و شـعر کـه
روح نـواز و جانفزاسـت بـا مردمانـی از جنـس مهر
و محبتـی کـه پایانـی نـدارد و آزادگـی سـرافراز
سرونشـان کـه گل قالی هـای خانه هـا را نیـز زینت
داده اسـت و خانـه زادهـای کهنـی کـه هنـوز بوی
شـیر حلال از چشـم های زیبایشـان عطـر نجابت
را می پراکنـد و سـروهای روانـی کـه اگـر از نـم
جویبارهـای کنـار نصیبی ندارنـد ولی ایسـتاده اند.
همـه حکایـت روزگارانـی را یادآورنـد که شـیراز را
زبانـزد مردمان جهان کـرده بود .مردمانـی که روی
قالی هـای گلبافـت راه می روند و شـعر می سـرایند
و رایحـه دل انگیـز بهـار نارنج را چاشـنی شـربت
شـیرین گالب می کننـد تـا گرمـای تمـوز را از جان
بـه در کنند .شـیراز و مردمان مهمـان نوازش که دل
مسـافر را از وطـن می کنند و عاشـقانه شـب هنگام
در آسـمان پرسـتاره اش بخت خـود را می جویند در
سـپیده صبحـی که حافـظ را سـحرخیز و با نشـاط
می کـرد تا بسـراید هنر روح نـواز واژه هـای امید را
در اعتکافـی که پـرده غیب را می گشـود.
آری شـیراز و مهربانی هایـش ،روح لطیـف تمدنـی
چنـد هـزار سـاله کـه هنـوزا هنـوز در ذهـن و زبان
پژوهشـگران مدینـه آرمانـی نسـل های پسـین و
پیشـین اسـت .شـیرازی که گرچه سـیلی مهاجرت
را بـد چهـره دارد و پـای رفتنش به صحرا بسـته تا
فاصله هـای دور و نزدیـک را با چهار چـرخ متحرک
خودروهـای نـه چنـدان ایمـن طـی کنـد امـا زبان
مهـر و بیـان لطیـف مردمانش غریب را تا سـرمنزل
مقصـود می رسـاند.
شـیرازی کـه نـرخ بیـکاری و اعتیـاد و طلاق را در
سـبد خانـوار دارد اما بی خیـال از آنچـه پیش آمده
بـه زندگـی عشـق مـی ورزد و وقتـی غمی جانـکاه
رخسـاره مهربانـش را مـی آزارد سـر بـه کـوه و
بیابـان می گـذارد و بـا انـدک ُقوتـی در دل دشـت
زیـر سـایه درختـی آرام می گیـرد.
شـیرازی کـه نـه از آب رکنابـادش اثـری اسـت
و نـه از گلگشـت مصالیـش و نـه از میخانه هـای
بی بدیلـش ،هنـوز مسـت تماشـای یـار اسـت و
نغمه خـوان دلتنگی هـا و دلربائی هـای مسـتانه اش.
بلـی شـیراز کـه همـام تبریـزی آن را ایـن چنیـن
توصیـف کـرد:
«همام را سخن دلپذیر و شیرین است
ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی»...
و سعدی گفت:
«ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید
هزار سال پس از مرگ او گرش بویی»...
و حافـظ کـه مردمانـش را صاحـب کمال دانسـت و
لطـف و زیبائی هـای باغ هـا و بوسـتان هایش را بـه
مهـارت و هنرمنـدی توصیـف کـرد تا ابد بـه یادگار
بمانـد در حافظـه تاریـخ و سـئوال که ایـن مهر در
کـدام نهانـگاه زمیـن جای خـوش کرده که ریشـه
در اعماق دارد؟
شـیراز را دوبـاره دریابیـم بـه طـراوت حوض هـای
خانگـی اش و آب هـای روان و لطف مردمان و شـعر
زمـان تا بـاز بجوشـند و بخروشـند .روح جاودانگی
مهـر از ایـن سـرزمین .سـرزمین قدسـی اولیاءاهلل
کـه از اوج کوه هـا تـا زیرزمیـن خانه هـا در آن
خداجوئـی و خداخواهـی روح عاصی و سـرگردان را
تسـلی اسـت و قناعت و راسـتی ذخیره روح عرفان
حقگویی اسـت.
شیرازی که به قولی درست:
«هر باغبان که گل به سوی برزن آورد
شیراز را دوباره به یاد من آورد1»...
شـیراز می توانـد صاحب کمال بمانـد و صاحب ذوق
اگـر زشـتی هایش را بزدائیـم و بـه زیبائی هایـش
بیفزاییـم و دروازه هـای ورود گردشـگری را به روی
آن بگشـائیم و مردمـان هنرمنـدش را بنوازیم.
مأخذ :1شعر از دکتر لطفعلی صورتگر
والسالم

اعتراضات بی سابقه
در خیابانهای کوبا
هـزاران معتـرض کوبایـی در اعتراضـی بیسـابقه در
خیابانهـای ایـن کشـور حضـور یافتنـد و نارضایتـی خـود
را بابـت شـرایط بـد اقتصـادی ،رونـد واکسیناسـیون کرونا و
بی اعتنایی دولت ابراز داشتند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز ،میگوئل
دیـاز کانـل ،رئیـس جمهـوری کوبـا کـه ریاسـت حـزب
کمونیسـت ایـن کشـور را نیـز بـه دسـت دارد ،در خطابـهای
تلویزیونـی ،ایـاالت متحـده را مقصـر ناآرامیهای کشـورش
دانست.
در جریـان اعتراضـات روز یکشـنبه کـه از هاوانـا تا سـانتیاگو
در جریـان بـود ،جیپهـای نیروهـای ویژه مسـلح به سلاح
خـودکار نیـز در پایتخـت دیده شـد و دیاز کانـل از حامیانش
خواسـت تا در مقابـل تحریکات بایسـتند.
هـزاران تـن از مـردم کوبـا در میـان حضـور گسـترده پلیس
در مرکـز شـهر هاوانا جمـع شـدند و تعداد کمی دسـتگیری و
درگیـری بیـن مـردم و نیروهای پلیـس رخ داد.
یکـی از خبرنـگاران رویتـرز نیـز شـاهد اسـتفاده پلیـس از
اسـپری فلفـل علیـه تعـدادی از معترضـان و ضـرب و شـتم
آنهـا توسـط افسـران پلیـس بـود اما تالشـی مسـتقیم برای
درگیـری متقابـل بـا معترضانـی کـه شـعار "آزادی" سـر
میدادنـد ،دیـده نشـد .همچنیـن معترضـان فریـاد "دیـاز-
کانـل ،اسـتعفا" و حامیـان دولتـی نیـز شـعار "فیدل" را سـر
دادند.
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رضا نصری مطرح کرد

خطیب زاده:

به پایان مذاکرات وین نزدیک شدهایم
ســعید خطیــب زاده ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه بــه پرسشــهای مطــرح شــده از
ســوی رســانه ها در خصــوص موضوعــات
سیاســت خارجــی پاســخ داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص
آخریــن وضعیــت مذاکــرات ویــن اظهــار
داشــت :امــروز یــک گــزارش مفصــل و
جامــع در خصــوص آخریــن وضعیــت اجــرای
برجــام شــامل جزئیــات توافقــات و موانــع
گفتگوهــای جــاری در ویــن منتشــر شــد.
ایــن گــزارش بیســت و دومیــن گــزارش
ســه ماهــه وزارت امورخارجــه اســت کــه
بــر اســاس تکلیــف قانونــی ،تقدیــم مجلــس
شــورای اسالمی شــد .بــا عنایــت بــه اینکــه
ایــن گــزارش آخریــن گــزارش وزارت خارجــه
در پایــان دولــت دوازدهــم اســت ســعی شــده
یــک نــگاه جامــع بــه اجــرای برجــام و مســیر
پیــش رو داشــته باشــد .بــه همــه عزیــزان
خبرنــگار و اهــل نظــر توصیــه میکنــم ایــن
گــزارش را مطالعــه نماینــد .ایــن گــزارش

ســعی نمــوده یــک ارزیابــی منصفانــه و
کارشناســانه داشــته و پیشــنهاداتی هــم
بــرای ادامــه مســیر ارائــه نمایــد.
وی ادامــه داد :اگــر بخواهــم کوتــاه اشــاره ای
داشــته باشــم ،باتوجــه بــه پیشــرفتهای
حاصلــه میتــوان ایــن ارزیابــی را ارائــه
نمــود کــه بــه پایــان مذاکــرات ویــن
نزدیــک شــدهایم .برخــی موضوعــات

حلنشــده کمــاکان باقــی اســت ،ولــی
آنچــه کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه
وزن موضوعــات حلشــده خیلــی بیشــتر
از مســائل حلنشــده اســت .مــا مســیر
زیــادی را تاکنــون طــی کردهایــم امــا ایــن
راه باقــی مانــده از مســیر ،مســیر ســادهای
نخواهــد بــود .امیدواریــم طرفهــای مقابــل
بتواننــد تصمیمــات خــود را اتخــاذ کننــد ،در

ایــن صــورت مــا نیــز میتوانیــم بــه توافقــی
دســت یابیــم کــه مطلــوب همــگان خواهــد
بــود.
وی اشــاره کــرد کــه در ویــن ،همــه
هیئتهــا اذعــان دارنــد کــه پیشــرفتهای
نســبتا خوبــی صــورت گرفتــه و همگــی بــر
جدیــت خــود بــرای ادامــه مســیر و دســتیابی
بــه یــک توافــق بــرای احیــای برجــام تفاهــم
دارنــد ،امــا در همیــن راســتا قبــول دارنــد
کــه برخــی مســائل کلیــدی بایــد از ســوی
مراجــع تصمیمگیــری در کشــورها بررســی
شــود .آنچــه در کشــورمان مــورد اجمــاع
همــه می باشــد ،ایــن موضــوع اســت کــه
اوال تحریمهــای آمریــکا بایــد بــه صــورت
موثــر برداشــته شــود و ثانیــا مطالبــات
فرابرجامی ارتباطــی بــه ایــن توافــق نــدارد.
مکــررا اعــام شــده بــه محــض اجــرای
کامــل توافــق هســتهای و راســتیآزمایی
آن ،جمهــوری اســامی ایران نیــز اجــرای
کامــل تعهــدات خــود را از ســر خواهــد
گرفــت.

اظهار نگرانی پنتاگون درخصوص وخامت وضعیت افغانستان
ســخنگوی پنتاگــون بــه فاکــس نیــوز گفــت،
آمریــکا بــا نگرانــی نظارهگــر حمــات
شــبه نظامیــان در افغانســتان بــوده و از
دولــت افغانســتان میخواهــد در برابــر ایــن
پیشــروی بایســتد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری
اســپوتنیک ،از زمــان شــروع فرآینــد خــروج
نظامیــان آمریکایــی و دیگــر نظامیــان
خارجــی از افغانســتان در بهــار امســال ،گــروه
طالبــان در چنــد منطقه در شــمال افغانســتان
جــای پــای خــود را محکــم کــرده اســت.
جــان کربــی ،ســخنگوی پنتاگــون گفــت:
مــا مطمئنــا بــا نگرانــی عمیــق نظارهگــر
وضعیــت امنیتــی در حــال وخامــت و
خشــونتی کــه البتــه بســیار باالســت
و پیشــرویها و تحرکــی کــه ظاهــرا

هم اکنون طالبان دارد ،هستیم.
او اظهــار کــرد ،آمریــکا شــرکایش در
افغانســتان را تشــویق میکنــد کــه از

توانمندیهایشــان اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد :و مــا میدانیــم کــه آنهــا
میداننــد چطــور از کشورشــان دفــاع کننــد.

اکنــون زمــان آن اســت کــه آنهــا برخاســته و
دقیقــا همیــن کار را کننــد.
ایــن ســخنگو در گفتگویــی بــا فاکــس
نیــوز عنــوان کــرد ،آمریــکا "دســت از
افغانســتان نکشــیده اســت" امــا ایــن بــه
عهــده خــود افغانهــا اســت کــه بــا اســتفاده
از توانمندیهایشــان کــه "مــا میدانیــم" از
کشورشــان دفــاع کننــد.
پنتاگــون روز جمعــه نیــز اظهــار اطمینــان
کــرده بــود کــه افتــادن کنتــرل افغانســتان
بــه دســت طالبــان امــری محتــوم نیســت و
واشــنگتن بــه کابــل و نیروهــای امنیت ـیاش
حمایــت کافــی را بــه منظــور اینکــه آنهــا را
قــادر بــه ادامــه جنــگ بــا ایــن گــروه شــبه
نظامــی در صــورت تمایــل کنــد ،ارائــه کــرده
بــود.

مصوبه "ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته های غیرمرتبط" لغو شد
وزارت علــوم مصوبــه ممنوعیــت پذیــرش
دانشــجوی ارشــد از رشــته های غیرمرتبــط
را تــا زمــان انجــام بررســی های بیشــتر و
کارشناســانه لغــو کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر محمدرضــا
آهنچیــان مدیــرکل برنامهریــزی آمــوزش
عالــی بــا ارســال نامــهای بــه معاونــان
آموزشــی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی کــه نســخه ای از آن در اختیــار ایســنا
قــرار گرفتــه اســت ،در خصــوص مصوبــه
تغییــرات احتمالــی آزمــون کارشناســی
ارشــد در رشــتههای مرتبــط ،اعــام کــرد:
تصمیمگیــری دربــاره تغییــر در رشــتههای
مرتبــط بــرای داوطلبــان ورود بــه دوره
کارشناســی ارشــد ،بــه انجــام مطالعــات و
بررســیهای بیشــتر موکــول شــده اســت.
در بخشــی از نامــه دکتــر محمدرضــا
آهنچیــان آمــده اســت؛ بــر اســاس مصوبــه

هفدهمیــن جلســه «شــورای ســنجش و
پذیــرش دانشــجو» ،آزمــون کارشناســی
ارشــد بــه روال ســالهای گذشــته انجــام
میشــود و تصمیمگیــری دربــاره تغییــر

در رشــتههای مرتبــط بــرای داوطلبــان
ورود بــه دوره کارشناســی ارشــد ،بــه انجــام
مطالعــات و بررســیهای بیشــتر ،موکــول
شــده اســت.

مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی
توضیــح داده اســت کــه ایــن دفتــر مرجــع
تصمیمگیــری دربــاره آزمونهــای ورودی
دانشــگاهها نیســت و تصمیمــات مقتضــی
در خصــوص اجــرای مصوبــه «شــورای
ســنجش و پذیــرش دانشــجو در تحصیــات
تکمیلــی» پــس از انجــام بررســیهای
کارشناســی در ســطح کارگروههــای
تخصصــی و طــرح و تصویــب در شــورای
گســترش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی
اتخــاذ خواهــد شــد.
همچنیــن در ایــن نامــه از مدبــران دفتــر
برنامــه ریــزی دانشــگاهها درخواســت شــده
اســت کــه نقطــه نظــرات دانشــگاهها
بــرای ارتقــای کیفیــت آمــوزش و توانمنــدی
داوطلبــان پذیرفتــه شــده در دورههــای
تحصیــات تکمیلــی بــه ایــن دفتــر اعــام
شــود.

حاجی بابایی مطرح کرد:

لزوم بکارگیری ظرفیت مجلس برای دائمی کردن
همسانسازی حقوق بازنشستگان
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه و
محاســبات همچنیــن بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه «بــرای تصویــب الیحــه دولــت
مبنــی بــر دائمی شــدن قانــون همســان
ســازی حقــوق بازنشســتگان ایســتاده ایــم»
گفــت :از همــه ظرفیت هــا در ایــن راســتا
بهره برداری میکنیم.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا حاجــی
بابایــی بــا اشــاره بــه عــزم کمیســیون
برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس
بــرای تصویــب الیحــه دولــت مبنــی بــر
دائمی کــردن ،قانــون همســان ســازی
بازنشســتگان لشــکری و کشــوری گفــت:
بــرای تصویــب ایــن قانــون تمــام تــاش
خــود را بــکار میگیریــم.
وی بــا اشــاره بــه مــاده  ۳۰قانــون برنامــه
ششــم توســعه کشــور افــزود :براســاس

مفــاد ایــن قانــون همســان ســازی حقــوق
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری ،از
ابتــدای برنامــه ششــم بایــد اجــرا می شــد و
در ســال گذشــته قدم هــای مثبتــی برداشــته

شــد.
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس
تاکیــد کــرد :در تدویــن برنامــه ششــم
توســعه بــه عنــوان یــک ســند الزم االجــرا

کــه بایــد نقشــه راه دســتگاه های اجرایــی
کشــور در تدویــن برنامه هــا و تحقــق
اهــداف برنامــه باشــد ،همســان ســازی
حقــوق بازنشســتگان یکــی از اساســی تریــن
مصوبــات بــوده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای اجــرای کامــل و دقیــق
ایــن قانــون مکاتبــات و جلســات متعــددی
بــا اعضــای هیــأت دولــت بــه ویــژه رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار شــده
اســت.
حاجــی بابایــی اظهــار کــرد :بازنشســتگان
لشــکری و کشــوری و تامیــن اجتماعــی
بهتریــن ســال های عمــر خــود را صادقانــه
صــرف خدمــت بــه کشــور کــرده انــد و
بایــد براســاس افزایش هــای ســنواتی
دریافتی هــای شــاغالن ،حقــوق ومزایــای
آنــان افزایــش یابــد.
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کار کارستانی که عراقچی باید
انجام بدهد
یــک تحلیلگــر ارشــد مســائل بینالملــل گفــت :در
ویــن ،عراقچــی بایــد دولتهــای اروپایــی و شــرقی را
 کــه هــر کــدام منافــع ،نقش ـهها و غرضورزیهــایخــود را دارد  -بــه نحــوی هدایــت کنــد کــه از دل
رایزن ـی آنهــا بــا آمریــکا منافــع ایــران تأمیــن شــود.

بــه گــزارش ایســنا ،رضــا نصــری در توییتــی بــا انتشــار
بخشــی از بیســت و دومیــن گــزارش وزارت خارجــه
در خصــوص اجــرای برجــام در مــورد رونــد مذاکــرات
ویــن در صفحــه توییتــر خــود نوشــت« :در ویــن ،دکتــر
عراقچــی بایــد دولتهــای اروپایــی و شــرقی را  -کــه
هــر کــدام منافــع ،نقشــهها و غرضورزیهــای خــود
را دارد  -بــه نحــوی هدایــت کنــد کــه از دل رایزنــی
آنهــا بــا آمریــکا منافــع ایــران تأمیــن شــود! کاری
کارســتان کــه مســتلزم تســلط کامــل او بــر نیــات
آشــکار و پنهــان کشــورها و ظرافتهــای سیاســی و
حقوقــی اســت».

طالبان با روسیه درباره لغو
تحریمهای سازمان ملل
در حال گفتگوست
ســخنگوی طالبــان گفــت ،ایــن گــروه شــبه نظامــی در
حــال گفتگــو بــا روســیه دربــاره مســاله برداشــته شــدن
تحریمهــای ســازمان ملــل علیــه ایــن گــروه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک،
ســهیل شــاهین ،ســخنگوی طالبــان اعــام کــرد کــه
ایــن گــروه شــبه نظامی بــا دولــت روســیه بــرای
برداشــته شــدن تحریمهــای ســازمان ملــل علیــه
طالبــان در حــال گفتگــو اســت.
هیــأت طالبــان اخیــرا بــه مســکو رفتــه و بــا ضمیــر
کابولــف ،نماینــده ویــژه ریاســت جمهــوری روســیه در
امــور افغانســتان دیــدار داشــت.
ســخنگوی طالبــان گفــت :مــا از دولــت روســیه
خواســتیم تــا بــه مــا در خــروج از فهرســت تحریمهــای
شــورای امنیــت ســازمان ملــل کمــک کنــد.

درخواست آمریکا
از انصاراهلل یمن برای مذاکره
وزارت خارجــه آمریــکا از انصــاراهلل یمــن خواســت بــا
دولــت مســتعفی یمــن بــر ســر میــز مذاکــرات بنشــیند.
بــه گــزارش ایســنا ،مقــام وزارت خارجــه آمریــکا
در گفتگــو بــا الحــدث تأکیــد کــرد :هیــچ راهــکار
نظامی بــرای بحــران یمــن وجــود نــدارد و همــگان
بایــد در مذاکــرات صلــح شــرکت کننــد .اکنــون زمــان
توقــف جنــگ رســیده اســت و حوثیهــا بایــد آتــش
بــس را بپذیرنــد و وارد مذاکــرات بــا دولــت عبدربــه
منصورهــادی شــوند.
از اوایــل فوریــه اســتان مــأرب شــاهد درگیریهــای
شــدید میــان انصــاراهلل و نیروهــای دولــت مســتعفی
یمــن اســت .انصــاراهلل پیشــروی گســتردهای در ایــن
اســتان کــه آخریــن مقــر دولــت مســتعفی یمــن اســت،
داشــته اســت.

بیانیه مشترک عمان و عربستان
با تاکید بر ابتکارعمل ریاض
درباره یمن و امنیت منطقه
رهبــران عربســتان و عمــان در بیانی ـهای مشــترک بــر
پایبنــدی بــه ابتکارعمــل ریــاض بــرای حــل بحــران
یمــن و ضــرورت ثبــات قیمــت نفــت تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــبکه روســیا
الیــوم ،ملــک ســلمان ،پادشــاه عربســتان و هیثــم بــن
طــارق ،همتــای عمانــی او در بیانیــهای مشــترک بــر
تقویــت روابــط دوجانبــه و توســعه چارچــوب همــکاری
میــان دو کشــور و هماهنگــی مواضعشــان در راســتای
امنیــت و ثبــات منطقــه و جهــان تاکیــد کردنــد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه رهبــران عربســتان و
عمــان دربــاره همــکاری و هماهنگــی میــان دو کشــور
در زمینههــای سیاســی ،نظامــی و امنیتــی و تحقــق
امنیــت و ثبــات در دو کشــور رایزنــی کردنــد.
دو طــرف همچنیــن تالشهــای کشــورهای عضــو
اوپــک پــاس را کــه منجــر بــه ثبــات و تعــادل بازارهای
نفــت شــد ،ســتودند و بــر ضــرورت ادامــه همــکاری
بــرای حمایــت از ثبــات بازارهــای نفــت تأکیــد کردنــد.
رهبــران عربســتان و عمــان دربــاره بحــران یمــن نیــز
بــر ادامــه تالشهــا بــرای ایجــاد راه حــل سیاســی
همهجانبــه بــرای بحــران یمــن بــر اســاس ابتکارعمــل
شــورای همــکاری خلیــج فــارس ،خروجــی کنفرانــس
گفتوگــوی ملــی یمــن ،قطعنامــه شــماره ۲۲۱۶
شــورای امنیــت و همچنیــن ابتکارعمــل عربســتان
تاکیــد کردنــد.
در بیانیــه مشــترک ســعودی -عمانــی همچنیــن بــر
اهمیــت حســن همجــواری و احتــرام بــه قوانیــن
بینالمللــی و دور کــردن منطقــه از فعالیتهــای
بیثبــات کننــده تاکیــد شــده اســت.

فارس
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حمایت از  467نخبه تحت حمایت کمیته امداد فارس
مدیرکل امداد فارس گفت :در حال حاضر  467نخبه دانش آموز ،دانشــجو ،طلبه و
دانش آموخته مددجوی این استان در حوزه های مختلف تحصیلی ...

رئیس کل دادگستری استان فارس اعالم کرد:

برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده یک صرافی در شیراز با  ۱۷۰شاکی
مهر:رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس از برگـزاری اولیـن جلسـه رسـیدگی بـه پرونـده یکـی از صرافی های
شـیراز با  ۱۷۰شـاکی خبـر داد.
حجـت االسلام کاظـم موسـوی صبـح دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه ایـن پرونـده ،گفـت :متهـم
فـراری کـه پـس از مدتـی بـا تلاش دسـتگاه قضائـی و امنیتی به کشـور تحویل داده شـد در گذشـته بـه عنوان
صـراف در شـیراز مشـغول بـه کار بوده اسـت.
وی ادامـه داد :متهـم در حـال حاضـر اتهام کالهبـرداری حدود  ۲۰۰میلیـارد تومانی از  ۱۷۰شـاکی دارد و این
پرونـده به طور ویژه در دسـت بررسـی اسـت.

هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛

 ۷۰درصد ظرفیت بخش های کرونا در استان تکمیل شده است!
عصرمردم:
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز در سـیصد و شـصتمین نشسـت سـتاد
مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه ،عـدم رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی و عـادی پنـداری موجـب
افزایـش مـوارد ابتلا بـه کرونا شـده و بـا تکمیل شـدن  ۷۰درصد ظرفیـت بخش های کرونا در سراسـر اسـتان،
وضعیـت بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی اسـتان در وضعیـت بحرانـی قـرار دارد.
«مهـرزاد لطفـی» از مـردم خواسـت تـا ضمـن جـدی تـر گرفتن شـیوه نامه هـای بهداشـتی حتی در هـوای گرم،
از تـردد غیرضـروری در سـطح شـهر بپرهیزند.
مهـرزاد لطفـی تاکیـد کـرد :بـا توجـه بـه رونـد انجـام واکسیناسـیون در فـارس ،نبایـد رعایـت توصیه هـا و
پروتکل هـای بهداشـتی در راسـتای پیشـگیری از ابتلا بـه ایـن بیمـاری فرامـوش شـود.
رییـس دانشـگاه ضمـن پیگیـری آمـار نمونه های انجام شـده آزمایش کرونا طی روز گذشـته تاکنـون به تفکیک
شهرستان ها در فارس؛ به بررسی آمار مبتالیان ،موارد مرگ و میر ،افراد بستری و بهبودیافته ،روند خدمت رسانی
بـه مبتالیـان و مـوارد مشـکوک در مراکـز درمانـی ،بـه پایـش عملکـرد مراکـز آزمایشـگاهی تشـخیصی
کروناویـروس در فـارس نیـز پرداخـت.

سکانداری مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی فارس
در دست یک بانوی جوان
عصرمردم:
در حکمـی از سـوی محسـن محمـدی معـاون توسـعه مدیریـت و منابع
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،سـمیه سـلیمی کوچی بـه
سـمت مدیـر امـور اداری ایـن سـازمان منصـوب شـد.
در ایـن حکـم آمـده اسـت :نظـر بـه تجربـه و شایسـتگی های سـرکار
عالـی و بـا توجـه بـه پیشـنهاد اینجانـب و موافقـت رئیـس محتـرم
سـازمان ،بـه موجـب ایـن ابلاغ بـه عنـوان مدیـر امـور اداری منصوب
می گردیـد.
امیـد اسـت بـا نـوآوری و مدیریـت جهـادی ،تـوکل بـه پـروردگار توانـا،
همدلـی و همراهـی کارکنـان آن مدیریـت و برنامـه ریـزی مطلـوب،
اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونـی و بـا سـرلوحه قـرار دادن نقـش
بی بدیل منابع انسانی ،شاهد ترقی و شکوفایی بیشتر مجموعه تحت مدیریت تان باشیم.
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 ۷۰درصد ظرفیت بخش های کرونا در استان تکمیل شده است!
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در سیصد و شصتمین
نشست ستاد مدیریت بیماری کووید  ۱۹در دانشگاه... ،

حمایت از  467نخبه تحت حمایت کمیته امداد فارس
عصرمردم:
مدیـرکل امـداد فارس گفت :در حـال حاضر  467نخبه دانش آموز ،دانشـجو،
طلبـه و دانـش آموخته مددجوی این اسـتان در حوزه هـای مختلف تحصیلی،
ورزشـی و دینـی از حمایت هـای ویـژه کمیته امداد بهره مند می شـوند.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امداد فارس با بیـان اینکه توانمندسـازی افراد در
زمینه هـای مختلـف از اهـداف مهـم ایـن نهـاد اسـت ،افـزود :در حـال حاضر
 467نفـر از مددجویـان نخبـه تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان فـارس در
زمینه هـای مختلف علمی-پژوهشـی ،علـوم قرآنی ،ورزشـی ،فرهنگی–هنری
و مخترعیـن شناسـایی شـده اند.
وی بـا اعلام ایـن خبـر در ادامـه یـادآور شـد :از تعداد نخبـگان مذکـور263 ،
نفـر دانـش آمـوز 97 ،نفـر دانشـجو 20 ،نفـر طلبـه و  86نفـر نیـز غیـر محصل

ایسـنا :معـاون آمـوزش و پژوهـش جمعیـت هلال احمر فـارس از بهره منـدی بیـش از  ۲۷هزار نفـر از کارکان
وظیفـه ارتـش ،سـپاه و نیـروی انتظامی ایـن اسـتان از آموزش امـدادی و کمکهـای اولیـه خبر داد.
طیـب طاهـرزاده خاطرنشـان کـرد :قـرار گرفتن ایـران بـر روی کمربنـد زلزله و وقوع حـوادث طبیعـی ،ضرورت
آمـوزش همگانـی امـداد و کمکهـای اولیـه در جامعـه را دوچندان کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی جمعیـت هلال احمـر فـارس ،او بـا بیـان اینکه مسـئله پیشـگیری
یکـی از راهبردهـای بسـیار مهـم بـه شـمار مـیرود ،بیـان کـرد :زمانـی کـه افـراد اطالعـات مـورد نیـاز و نحوه
برخـورد در بـروز حـوادث را داشـته باشـند ،بـه طـور حتـم در کاهـش آسـیبها موثـر خواهـد بـود.
معـاون آمـوزش و پژوهـش جمعیـت هلال احمـر فـارس خاطرنشـان کـرد :هلال احمـر در تلاش بـرای
گسـترش آموزشهـای کمکهـای اولیـه و آمادگـی در برابـر مخاطـرات اسـت تا همه اقشـار مختلـف جامعه از
آن بهرهمنـد شـوند.طاهرزاده تاکیـد کـرد :ارائـه ایـن آمـوزش و بهرهمنـدی افـراد در مناطق شـهری و روسـتایی
در موجـب حفـظ سلامت افـراد میشـود.
او عنـوان کـرد :ارائـه آمـوزش کمکهـای اولیـه کارکنـان وظیفـه بـه منظور افزایـش بهـره وری از آنـان و ارتقاء
سـطح مهـارت و دانـش آنـان در زمینـه کمکهـای اولیـه و آمادگـی در برابـر مخاطـرات و اسـتفاده از مدیریـت
هدفمنـد از ظرفیـت نیروهـای مسـلح بـه عنوان دسـتگاه پاسـخگو در حـوادث در کمـک به تحقق شـعار جامعه
آمـاده در برابـر مخاطـرات و تاب آور اسـت.
طاهـرزاده یـادآور شـد :بـرای تمـام فراگیـران و شـرکت کنندگانـی کـه موفـق بـه کسـب نمـره قبولـی در آزمـون
امـداد و کمکهـای اولیـه شـدهاند ،گواهـی نامـه معتبـر صـادر خواهـد شـد.

هسـتند .در ضمـن از دانشـجویان نخبـه تحـت حمایـت  22نفر از ایـن عزیزان
در مقطـع دکتـری تحصیـل می کننـد.
بذرافشـان تصریـح کـرد :نخبـگان تحـت حمایـت بـه سـطح رتبه ای یـک ،دو
و سـه تقسـیم بنـدی می شـوند کـه در رتبـه یـک یا بیـن المللـی و ملـی دو برابر
هزینـه تحصیـل ،در رتبـه  2یـا کشـوری  75درصـد هزینـه تحصیـل و در رتبـه
سـه یـا اسـتانی  50درصد هزینه تحصیـل را دریافت می کننـد .همچنین طبق
تفاهـم نامـه ای کـه بـا بنیـاد ملـی نخبـگان بسـته شـده اسـت این عزیـزان در
طـول سـال از آموزشـهای تخصصـی رایـگان بهـره مند می شـوند.
مدیـر کل امـداد فـارس در پایـان خاطـر نشـان کـرد :در حـال حاضـر تعـداد
 42836دانـش آمـوز و  4152دانشـجو تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان
فـارس هسـتند.

مدیرکل انتقال خون فارس:

ذخایر سه گروه خونی در فارس بحرانی است
ایسـنا :مدیـرکل انتقال خون فـارس با بیـان اینکه ذخایر
خونـی سـه گـروه خونـی شـامل " Aمثبـت A ،منفـی و
 Oمنفـی" در اسـتان بحرانـی اسـت ،از شـهروندان برای
اهـدای ایـن گروههـای خونـی دعـوت کرد.
مسـعود ترابـی بیـان کـرد :همزمـان بـا قـرار گرفتـن در
وضعیـت قرمـز کرونایـی ،بـه دلیـل اعمـال محدودیتها
در جامعـه ،بـا کاهـش مراجعـات مواجـه میشـویم در
حالـی کـه ایـن مهـم بـرای انتقـال خـون بسـیار حیاتـی
است.
او بـا بیـان اینکـه کاهـش مراجعـات موجـب کاهـش
اهـدای خـون و کاهـش ذخایـر خونـی در سـطح اسـتان
میشـود ،افـزود :نگـران هسـتیم که کاهـش مراجعات،
تمـام گروههـای خونـی را تحـت تاثیـر شـدید قـرار دهد و
ناچـار شـویم تعـدادی از عملهـای جراحـی را بـه تاخیـر
بیندازیـم و نتوانیـم خـون را فراهـم کنیـم.
نیاز فارس به همه گروههای خونی
مدیـرکل انتقـال خـون فـارس فراخـوان مـا بـرای تمـام
حضـور گروههـای خونـی و افـراد در رده سـنی  ١٨تـا ٦٠
سـال بـا حداقل  ٥٠کیلـو وزن برای اهدای خون اسـت،
گفـت :انتظـار اسـت شـهروندان بـرای اهـدای خـون به
پایگاههـای انتقـال خـون شـیراز مراجعـه کنند.

اجرای طرح مسکن اقدام ملی در  ۱۷شهرستان فارس

ارائه آموزشهای امدادی به  ۲۷هزار سرباز در فارس

برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده یک صرافی در شیراز با  ۱۷۰شاکی
رئیس کل دادگستری استان فارس از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده یکی
از صرافی های شیراز با  ۱۷۰شاکی خبر داد ...

محمد بذرافشان خبرداد

مدیرکل بنیاد مسکن فارس اعالم کرد:

ایسـنا :مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس گفـت :طـرح مسـکن
اقـدام ملـی در شـهرهای اسـتان بـا مشـارکت بنیـاد مسـکن در ۱۷
شهرسـتان در حـال اجـرا اسـت.
عطاءاللـه زمانـی در دیـدار بـا نماینـده اقلیـد در مجلـس شـورای
اسلامی بر لـزوم بـه کارگیـری همـه ظرفیتهـای قانونـی در توسـعه
شـمال فـارس ،گفـت :بنیـاد مسـکن فـارس ۶۰ ،میلیـارد ریـال بـه
توسـعه روسـتایی در شهرسـتان اقلیـد اختصـاص داده شـده اسـت کـه
اختصـاص ایـن مبلغ در توسـعه گردشـگری روسـتایی نیز نقـش موثری
ایفـا میکنـد و معابـر روسـتایی اقلیـد و بافـت سـنتی بهسـازی شـده
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی بینـاد مسـکن فـارس ،او
افزود :اسـتان فارس در گردشـگری روسـتایی فعالیتهای چشـمگیری داشـته که در بحران کرونا دسـتخوش
آسـیب شـده ،امـا منابع درآمدی روسـتائیان ناشـی از کمتر شـدن سـفرها و اقامتهـا باید مورد توجه قـرار گرفته
و ترمیم شـود.
زمانـی اعلام کـرد :اختصـاص  ۶۰میلیـارد ریـال بـه توسـعه و بهسـازی معابـر شهرسـتان اقلیـد بـا همـکاری
نماینـدگان اسـتان فـارس در مجلـس محقـق شـده و  ۳۰میلیـارد ریـال با مشـارکت نماینـده اقلیـد و  ۲۰میلیارد
از محـل قیـر رایـگان و  ۱۰میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات ملـی بـه توسـعه و بهسـازی معابر اقلیـد اختصاص
یافته اسـت.
او بـا اعلام قرعـه کشـی بـرای طـرح اقـدام ملـی مسـکن در داراب گفـت :سـه هـزار و  ۸۳۲نفـر در داراب در
طـرح مسـکن ملـی ثبـت نـام کـرده و تاکنـون  ۷۷۶نفـر از متقاضیـان مبلـغ  ۴۰میلیـون تومـان آورده اولیه خود
را واریـز کـرده اند.
زمانـی ادامـه داد :طـرح مسـکن اقـدام ملـی در شـهرهای اسـتان فـارس بـا مشـارکت بنیـاد مسـکن در ۱۷
شهرسـتان اسـتان فـارس در حـال اجـرا اسـت و  ۶۲۲میلیـارد و  ۲۸۰میلیـون ریـال از آورده متقاضیـان بـرای
ایـن طـرح بـه شـهرهای اسـتان فـارس به جـز منطقه جنـوب و یـک هـزار و  ۳۰۶میلیـارد ریـال از آن متعلق به
متقاضیـان  ۱۳شـهر منطقـه الرسـتان و جنـوب فـارس اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن فـارس اعلام کـرد :اسـتقبال شـهروندان جنـوب فـارس از اجـرای طـرح مسـکن ملـی
کـم نظیـر اسـت و شـهروندان در شـهرهای اوز ،خنـج ،گلـه دار ،الر ،المـرد ،گـراش ،اشـکنان ،بیـرم ،جویـم،
عالمرودشـت ،عمـاد شـهر ،مهـر و وراوی از اجـرای ایـن طـرح ملـی اسـتقبال کردنـد.
زمانی در بخش دیگری از سـخنان خود از سـند دار شـدن اماکن روسـتایی شهرسـتان زرقان با مشـارکت بنیاد
مسـکن فارس خبر داد و گفت :بنیاد مسـکن در این شهرسـتان برای لپویی و زرقان و  ۲۹روسـتای شهرسـتان
و هشـت آبـادی ،خدمات توسـعه و محرومیت زدایـی ارائه میدهد.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن فـارس گفـت ۲۰ :واحد مسـکن محرومان در زرقان در حال اجرا و سـاخت اسـت و ۲۵۶
فقـره سـند مالکیـت نیـز در زرقـان صادر شـده و پیگیـری زمین بـرای سـاخت  ۱۶۰واحد مسـکن در قالب طرح
اقدام ملی در سـال گذشـته در این شهرسـتان انجام شـده اسـت.
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ترابـی ادامـه داد :پایـگاه مرکـزی شـیراز در قصردشـت و
همچنیـن پایـگاه دکتر حق شـناس در فلکـه نمازی همه
روزه از سـاعت  ٨صبـح تـا  ۱۹و  ۳۰دقیقـه شـب یکسـره
در خدمـت اهـدا کننـدگان خون اسـت.

کاهـش  ۳۰درصـدی ذخایـر خـون در جهان و ۹
درصـدی در ایران
او خاطرنشـان کـرد :اگرچـه شـاهد کاهش دخایـر خونی
در سـطح جهـان بـه میـزان  ٣٠درصـد هسـتیم امـا در

ایـران ایـن کاهـش حـدود  ٩درصـد بـوده و در فـارس و
شـیراز نیـز شـاهد همیـن میـزان کاهـش هسـتیم ،امـا
حتـی ایـن میـزان کاهـش هـم به شـدت ذخایر خـون در
فـارس را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت.
ترابـی همچنیـن اعلام کـرد کـه در روزهـای تعطیـل نیز
خونگیـری در سـاختمان مرکـزی انتقال خـون فارس در
خیابان قصردشـت شـیراز و طی سـاعات هشـت صبح تا
 19بعدازظهـر انجام میشـود.
بهبودیافتگان کرونا میتوانند خون اهدا کنند
او خواسـتار همـکاری ارگانهـا ،بسـیج ،ارتـش ،ادارات
دولتـی و ...بـا اداره کل انتقـال خون فارس شـد و گفت:
دو واحد سـیاری در سـطح شـیراز در صورت درخواسـت،
در محـل نهادهـا و ادارات مسـتقر و اقـدام بـه خونگیری
از داوطلبیـن خواهـد کرد.
مدیـرکل انتقـال خون فارس بـا بیان اینکه ایـن اداره کل
از همـان ابتـدای شـیوع کرونـا تاکنـون جـزو ارگانهـای
طـراز اول در رعایـت پروتکلهای بهداشـتی بوده اسـت،
گفـت :محیـط ایـن اداره کل هیـچ خطـری از نظـر ابتلا
بـه کرونـا بـرای افـراد نـدارد ،از طرفـی بیمـاران بهبـود
یافتـه از کرونـا ،بـا گذشـت  28روز از تاریـخ بهبـودی،
امـکان اهـدای خـون را خواهنـد داشـت.

دبیر خبر ایرنا در شیراز تجلیل شد
ایرنـا :پرویندخـت پاردسـویی شـیرازی دبیـر خبرگـزاری
جمهـوری اسالمی اسـتان فـارس در پایـان بیش از سـه
دهـه خدمـت در این سـازمان خبـری در آیینـی در دفتر
ایرنـا در شـیراز تکریـم و تجلیل شـد.
در ایـن آییـن پیـام قدردانـی محمدرضـا نوروزپـور
مدیرعامـل سـازمان خبرگـزاری جمهـوری
اسلامی (ایرنا) از ایـن دبیـر خبـر مرکـز فـارس
قرائـت شـد کـه در آن بـر لـزوم بهرهگیـری از تجـارب
پیشکسـوتان ایرنـا در مسـیر تعالـی حرکـت رسـانهای
کشـور تاکیـد شـده اسـت.
ایـن نشسـت صمیمی همچنیـن بـا اهـدای لـوح و
قدردانـی رئیـس و کارکنـان خبرگـزاری جمهـوری
اسالمی اسـتان فـارس از خدمـات صادقانـه خانـم
پاردسـویی شـیرازی همـراه بـود.
لوحهـای سـپاس و قدردانـی صابـر سـهرابی مدیـرکل
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و عبـاس باباخانـی مدیـرکل
روابـط عمومـی و بینالملـل اسـتانداری فـارس و دبیـر
شـورای هماهنگـی روابطعمومیهای اسـتان فارس از
بیـش از سـه دهـه تالشهـای ایـن همکار پیشکسـوت
ایرنـا نیـز در ایـن آییـن بـه وی اهدا شـد.
رئیـس گـروه امـور رسـانهای اداره کل فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی اسـتان فـارس کـه بـه نمایندگـی از مدیـرکل در
ایـن آییـن حضـور یافتـه بـود ،در ایـن نشسـت گفـت:
خبرگـزاری جمهـوری اسالمی اسـتان فـارس در
حوزه هـای مختلـف فعالیـت قابـل تقدیـری را داشـته
چشم شیشه ای

اسـت و از ایـن رو ،اخبـار ایرنـا در اسـتان مـورد توجـه
مـردم و مسـئوالن اسـتان اسـت و میتـوان گفـت هـم
بـه اخبـار ایرنا اسـتناد میشـود و هـم مورد وثوق اسـت.
سـید شـهاب میرباقـری بـا تحسـین اقـدام ایرنـا فـارس
در زمینـه تکریـم پیشکسـوتان گفـت  :خدمـات خانـم
پاردسـویی شـیرازی در عرصـه اطالعرسـانی اسـتان در
بیـش از سـه دهـه گذشـته در خـور قدردانـی اسـت.
پرویندخـت پاردسـویی شـیرازی دبیـر خبـر پیشکسـوت

ایرنـا نیـز در ایـن آییـن سـخنان خود را بـا بیتی از اشـعار
حافـظ شـیرازی آغـاز کـرد کـه سـروده اسـت :اوقـات
خـوش آن بـود کـه بـا دوسـت بـه سـر شـد؛ باقـی همـه
بیحاصلـی و بیخبـری بـود.
ایـن همـکار بازنشسـته ایرنا با بیان اینکـه در مدت زمان
فعالیـت در خبرگـزاری جمهـوری اسلامی ،درسهای
زیـادی از همـکاران پرتلاش ایرنـا یـاد گرفتـم ،گفـت:
تنهـا درخواسـت مـن از همکاران این اسـت کـه تا زمان

آب نمای خیابان ارم در حال نوسازی

بازنشسـتگی خـود ،همواره حرمـت و احتـرام بزرگترها و
پیشکسـوتان را نگـه دارند.
پاردسـویی شـیرازی اهتمـام همـکاران ایرنـا بـه تحـول
در حـوزه رسـانه کشـور را نیـز خواسـتار شـد و گفت:بـه
نظـر میرسـد حـوزه رسـانه کشـور بـرای جلـب اعتمـاد
مخاطبـان ،نیازمنـد تغییـر و تحـول جـدی اسـت تـا از
رونـد خشـک و تکـراری عبـور کنـد.
وی یـادآور شـد :ابتـکار عمـل و خالقیـت هـر یـک از
فعـاالن رسـانهای بـرای تحـول در ایـن فضـا ،میتوانـد
نـام آنهـا را در تاریـخ رسـانهها مانـدگار کنـد.
رئیـس خبرگـزاری جمهـوری اسالمی اسـتان فـارس
در سـخنانی در ایـن آییـن بـا گرامیداشـت یـاد شـهدا و
جانباختـگان ایرنـا در هنـگام انجـام ماموریـت خبـری،
شـعار ایرنـا مبنـی بـر سـرعت ،صحـت و دقـت را یـادآور
شـد و دقـت نظـر پرویندخـت پاردسـویی شـیرازی در
انتشـار اخبـار را مثـال زدنـی خوانـد.
سـید احمـد نجفـی گفـت :درجههـای باالیـی از
صداقـت ،تعهـد و وجـدان کاری در کارنامه بیش از سـه
دهـه خدمت خانم پاردسـویی شـیرازی ثبت شـده اسـت
کـه میتوانـد الگویـی برای فعـاالن جوان عرصه رسـانه
بـه ویـژه در ایرنـا باشـد.
دبیـران ،خبرنـگاران و دیگـر همـکاران ایرنـا فـارس نیز
در ایـن آییـن کـه در فضـای صمیمی برگـزار شـد ،بـه
خاطرهگویـی از دوران همـکاری بـا خانـم پاردسـویی
شـیرازی پرداختنـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس
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ترویج فرهنگ کار در اولویت شوراها باشد
رئیس مجمع نمایندگان اســتان فارس در مجلس شورای اســامی ،تاکید کرد که
عالوه بر شناسایی مشکالت مردم و یافتن راهکارهایی برای ...
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اعالم آمادگی فرمانده سپاه فجر فارس برای همکاری در انجام
واکسیناسیون عمومی علیه کرونا
مراسم تکریم و معارفه روسای سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس و ...

صنعت دامداری زیر تیغ تعطیلی
ایسـنا :طـی یـک مـاه گذشـته شـاهد اعتراضهـا و انتقادهایـی از سـوی
دامـداران خصوصـا بخـش دام سـنگین ،در کشـور بودیم؛ موضوعی که شـاید
کمتـر بـه دالیـل آن پرداختـه شـد امـا بازخوردهـا نشـاندهنده عـزم مسـئوالن
بـرای رفـع بخشـی از مشـکالت و کاهش فشـار بـر ایـن گـروه از تولیدکنندگان
اسـت ،هرچنـد مسـائل موجـود ،منجـر بـه توقـف فعالیـت و دیگـر پیامدهـای
کوتـاه مـدت در تولیـد شـده اسـت.
بررسـی دقیـق ابعاد مشـکل امـروز تولیدکنندگان شـیر یـا همان دامـداران ،که
اکنـون نمـود آن در دامداریهـای کوچـک که از تـوان مالی کمتـری بهرهمند
هسـتند ،دیـده میشـود ،اقدامی اسـت بـرای کمـک بـه مجموعه تصمیمسـاز
و مسـئول تـا گامهـای محکمتـری را بـرای یافتـن راهکارهـای مناسـب رفـع
مشـکل ،بردارند.
اسـتان فـارس کـه طـی سـالهای گذشـته بـه واسـطه حجـم و کیفیـت تولیـد
شـیر ،جـزو اسـتانهای سـرآمد کشـور قـرار گرفتـه و اکنـون دارای یـک بانک
ژنتیکـی قـوی و تجربـه اصالح نـژادی ارزنده در حـوزه دامـداری و دامپروری،
خصوصـا در دامهـای سـنگین اسـت ،بـه حتـم آسـیب جدیتـری را متحمـل
خواهـد شـد .ایـن موضـوع در کنـار بحـث اشـتغالزایی و تاثیراتـی کـه فعالیـت
دامداریهـا خصوصـا دامداریهـای صنعتـی بـر رونـد تولید محصـوالت لبنی
بـه عنـوان بخـش مهمی از سـبد غذایی مـردم دارد ،موجب شـد تـا پرداختن به
بحـث مشـکالت دامـداران ،جـزو اولویتهـا قـرار گیرد.
افزایش هزینه و ثابت ماندن قیمت محصول
معـاون تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،در گفت و گو با ایسـنا،
بـه شـرح و تفصیـل ،ابعـاد بـروز مشـکالت امـروز صنعـت دامـداری را مطـرح
کـرد و گفـت :اوایـل سـال  ۹۹قیمـت شـیر بـر اسـاس آخریـن مصوبـه تنظیـم
بـازار سـازمان حمایـت پایـه قیمتـی آن  ۴۲۰۰تومان اعالم شـد ،که بر اسـاس
درصـد چربـی شـیر قیمـت آن تـا  ۵۰۰۰تومـان هم می رسـد.
کرامـت اللـه کیومرثـی با اشـاره به اینکه از اوایل سـال گذشـته تاکنون در سـه
مرحلـه افزایـش قیمـت نهادههـای دامی کـه بـه وسـیله دولت عرضه میشـود
را شـاهد بودیـم ،افـزود :نهاده هـای دامـی در سـه مرحلـه کیلویـی  ۳۰۰تومان
افزایـش قیمـت داشـت ،از طرفـی هـم سـایر هزینههـا نظیـر حمـل و نقـل و
انتقـال نهاده هـای خریـداری شـده از بنـادر بـه محـل گاوداری هـا ،دارو،
واکسـن و...در نیمـه اول و دوم سـال  ۹۹و همچیـن در سـال  ۱۴۰۰شـامل
افزایـش قیمـت شـده اسـت.کیومرثی خاطر نشـان کـرد :از آنجایی کـه قیمت
شـیر ،مشـمول قیمـت تنظیـم بـازار اسـت و تولید کننـده در افزایـش قیمت آن
نقشـی نـدارد ،تولیـد کننـده مجبـور بـوده براسـاس مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار
شـورای حمایـت قیمـت شـیر را ثابـت نگـه دارد.
وی بـا بیـان اینکـه افزایـش قیمـت نهادههـا و بـاال رفتـن هزینههـای جـاری
قطعـا بـر قیمـت تمـام شـده شـیر تاثیرگـذار بـوده اسـت ،ادامـه داد :امسـال
حـدود  ۶۰درصـد جیـره خـوراک گاوداری هـای صنعتـی را اقلام خوراکـی
َ
خشـبی چـون کاه ،یونجـه ،ذرت تشـکیل میهـد.
مشکل تامین نیازهای غذایی دام
معـاون تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت بـا اشـاره بـه اینکـه تـا
 ۴۰در صـد از جیـره بـا توجـه بـه نـوع صنعـت بایـد از طریـق کنسـانتره و جیـره
متراکـم و پـر انـرژی اسـتفاده شـود ،گفـت :متاسـفانه در قسـمت اول یعنـی
َ
اقالم خشـبی ،به دلیل خشکسـالی اخیر که طی  ۶۰سـال گذشـته بی سـابقه
بـوده ،بـا مشـکل مواجه شـده اسـت و بـه دلیل فقر مراتـع ،تغذیه دام سـبک به
روش تعلیـف دسـتی انجـام میشـود.
کیومرثـی اضافـه کـرد :بخشـی از کاه و یونجـه ای کـه سـال های گذشـته
تقاضـای کمتـری داشـت و بیشـتر بـرای گاوداری هـا اسـتفاده می شـد ،اوایـل
امسـال و بـه دلیـل فقـر مراتـع بـرای دام سـبک اسـتفاده شـد ،دامهایـی کـه
معمـوال ایـام ابتدایـی هـر سـال بـرای تعلیف آنهـا از مراتـع اسـتفاده میکردیم.
وی بـا اشـاره بـه جایـگاه اسـتان فـارس در بخـش زراعـت گفـت :بـا توجـه بـه
شـرایط خشکسـالی ،تقاضـای اسـتان های همجـوار هـم بـرای خریـد کاه و
یونجـه از اسـتان فـارس افزایـش قابـل توجهـی داشـت و اسـتانهای کرمان،
یـزد ،اصفهـان کـه همـه سـاله متقاضـی بخشـی از کاه و یونجه فـارس بودند،
امسـال تقاضـای بیشـتری داشـتند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در اسـتان فـارس نیز گاهـی اوقـات کمبود
یونجـه از اسـتان همـدان تامیـن میشـده اسـت ،ادامـه داد :تقاضـای بیش از
موجـودی اقلام خوراکـی خشـبی در اسـتان و عرضـه کـم آن باعـث افزایـش
قیمـت می شـود ،بـه همیـن دلیل افزایشـی تـا  ۴برابـر را در برخـی از این اقالم
خوراکـی شـاهد بودیـم و ایـن موضـوع بـر تولیـد کننـده شـیر ،فشـار وارد کرده
اسـت .حـال آنکـه قیمت شـیر تغییـر نکرد.
نقدینگی دامداران یک معضل بزرگ
وی بـا بیـان اینکـه نقدینگـی در اختیار واحدهـای صنعتـی گاوداری ها محدود
اسـت ،افـزود :از آنجایـی کـه کارخانههـای لبنـی ،قیمـت شـیر تحویـل گرفته
شـده از دامـداران را نقـدی پرداخـت نمیکننـد ،معمـوال نقدینگـی ایـن بخـش
انـدک بـوده و دامـداران بـا چنین شـرایطی در بازار بـرای تهیه علوفه مـورد نیاز
خـود قادر بـه رقابت نیسـتند.
معـاون تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت :محصـول تولیـدی
گاوداریهـای صنعتـی ،شـیر اسـت و ایـن شـیر بایـد بـه وسـیله کارخانجـات
لبنـی خریـداری شـده و پـس از فـرآوری به بـازار عرضه شـود ،این یـک زنجیره
تلقـی میشـود ،امـا معمـوال پرداختـی واحدهـای تولیـدی بـه دامـدار ۴۰ ،روزه
اسـت .بنابرایـن دامـدار بخشـی از سـرمایه خـود را بـه شـکل نقدینگـی نـدارد،
ایـن موضـوع باعـث میشـود دامـدار صنعتـی نتواند به موقـع و در زمـان پیک
برداشـت علوفـه وارد بـازار رقابت شـده و نهـاده مورد نیاز خـود را تامین کند و از
رقبـای داخـل و خـارج اسـتان ،عقـب بماند و دالالن بـازار را به دسـت بگیرند.
کیومرثـی بـا یـادآوری اینکـه شـیر محصولـی فسـادپذیر اسـت و تـا دو سـاعت
پـس از دوشـیدن بایـد بـه مراکـز جمـعآوری و کارخانجـات لبنـی تحویـل داده
شـود ،گفـت :بـا بـاال رفتـن بـار میکروبـی ،ایـن محصـول قابل مصرف نیسـت
و تنهـا میتـوان آن را دور ریخـت ،دور ریختـه شـود .اگرچـه در فـارس حـدود

 ۱۳۴مرکـز جمـعآوری شـیر وجـود دارد و مشـکلی بـرای تحویـل شـیر تولیدی
نیسـت ،موضـوع بـاال بـودن حجـم تولیـد شـیر و زمـان بـر بـودن تبدیـل آن به
محصـول و بازگشـت سـرمایه بـوده و اینکه کارخانـهدار امـکان پرداخت نقدی
وجـه شـیر دریافتـی را ندارد.
دست باز دالالن و تاثیر منفی آنان
او بـا اشـاره بـه اینکه در اسـتان فارس  ۷۰واحد تولید شـیر (دامـداری) کوچک
کـه تعـداد دامهـای آنهـا کمتـر از  ۱۵۰راس اسـت ،فعالیـت دارد ،گفـت :ایـن
واحدهـای خـرد آسـیب پذیـر بـوده و فعالیـت آنهـا در ایـن شـرایط  ۱۰۰درصـد
اقتصـادی نیسـت و بـه عنـوان یـک فعالیـت تولیـدی معیشـتی از آن یـاد
می شـود.
کیومرثـی ادامـه داد :ایـن تولیدکننـدگان آسـیب پذیرتریـن قشـر بـوده و کمبود
نقدینگـی باعـث می شـود نتواننـد بـه موقـع نیاز خـود را برطـرف کننـد ،افرادی
کـه نقدینگـی در دسـترس دارنـد در زمـان پیـک خریـد محصـول را خریـداری
کـرده و تولیـد کننـده بایسـتی از آنهـا علوفه را بـه چندین برابر قیمـت خریداری
کند .
کیومرثـی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس مقـام پنجـم تولیـد شـیر در کشـور را
دارد ،گفـت :سـالیانه حـدود  ۷۰۰هـزار تن شـیر در اسـتان تولید می شـود ،که
نشـاندهنده بیشـتر بـودن میـزان تولیـد نسـبت بـه نیـاز اسـت؛ البتـه بـه دلیل
کیفیـت بـاالی شـیر تولیـدی ،سـایر اسـتانها مشـتری آن هسـتند ،خصوصـا
در فصـل پیـک تولیـد ،یعنـی دی تـا مـرداد کـه زمـان زایـش گاو بـوده و حجم
تولید شـیر بیشـتر اسـت.
قیمت لبنیات باال رفت و شیر ثابت ماند
معـاون تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت :یکـی از مسـائل مـورد
انتقـاد دامـداران اینسـت کـه قیمـت لبنیـات در چنـد مرحلـه افزایـش یافته اما
قیمـت مـاده اولیـه یعنـی شـیر ،از سـال گذشـته تاکنون هیـچ تغییری نداشـته
اسـت .البتـه واحدهـای تولید محصـوالت لبنی هم طی یکسـال گذشـته بارها
شـاهد افزایـش هزینههایـی نظیـر بسـته بنـدی ،موادافزودنـی ،دسـتمزد و ...
بودهانـد ،امـا ایـن تغییـرات شـامل هزینـه شـیر بـه عنـوان مـاده اصلـی اولیـه،
نشـده است.
وی گفـت :نگرانـی کـه در حـال حاضـر در سـطح ملـی وجـود دارد اینسـت که
اگـر قیمـت مـواد اولیـه کارخانجـات لبنـی را افزایـش دهیم باعث می شـود که
افزایـش قابـل توجهـی در فرآورده هـای لبنـی ایجـاد شـود کـه ایـن امـر فشـار
مضاعفـی را بـه مصـرف کننـدگان محصـوالت لبنـی وارد می کنـد.
کیومرثـی بـا بیـان اینکه اگر قیمت شـیر نیز افزایش نداشـته باشـد بخش تولید
آسـیب جبـران ناپذیری را متحمل می شود،خاطرنشـان کرد :در اسـتان فارس
و حتـی کل کشـور از نظـر بانـک ژنتیکـی و ژن هـای تولیـدی کـه در مجموعه
گاوداری هـای صنعتـی وجـود دارد ،در دنیـا مقـام پنجم و جایگاه بسـیار خوبی
از نظـر اصالح نـژاد دام داریم.
بانک ژنتیک دامی و لزوم حفظ آن
وی بـا اشـاره بـه لـزوم حفاظـت از بانـک ژنتیکـی موجـود در صنعـت گاوداری
اسـتان فـارس ،گفـت :بعـد از گذشـت سـی سـال و بـا توجـه بـه هزینههـای
سـنگین انجـام شـده بـرای اصالح نـژاد و بانـک ژنتیکـی ،باید با همـه توان از
بانـک ژنتیکـی موجـود حفاظـت کنیم.
معـاون تولیـدات دامی جهاد کشـاورزی فـارس گفت :متاسـفانه در حال حاضر
بـه دلیـل افزایـش هزینههـای تولیـد و اینکـه تولیـد کننـدگان شـرایط مالـی
مناسـبی بـرای تامیـن هزینه هـای نگهـداری دام ندارنـد ،بخشـی از دامهـای
مولـد در فـارس راهـی کشـتارگاه میشـود؛ حـال آنکـه جایگزیـن کـردن ایـن
دام هـا در شـرایط ایـدهآل  ۵سـال زمـان نیـاز دارد ،لـذا امـکان دارد در آیندهی
نـه چنـدان دور بـا کمبـود تولیـد شـیر و گوشـت قرمـز در کشـور مواجه شـویم.
او گفـت :قسـمت اول نهاده هـا کـه حـدود  ۷۰درصـد جیـره را تشـکیل
می دهـد ،یعنـی اقالمی نظیـر کاه ،کلـش ،یونجـه و بخشـی از جـو و ...از
تولیـدات داخلیسـت ،مابقـی نیـاز جیـره بـه ذرت ،جو و سـویا در کل کشـور به
دلیـل شـرایط خشکسـالی سـالهای اخیر و محـدود بودن کشـت برخی اقالم
نظیـر سـویا در ایـران ،نیاز بـه واردات وجـود دارد .به طوریکه حـدود  ۹۰درصد
سـویا ،وارداتـی اسـت.
کیومرثـی با اشـاره به اینکه ،دولت باید نیـاز اعتبار ارزی برای واردات  ۳۰درصد
نهادههـای مـورد نیـاز صنعـت دامـداری را تامیـن کنـد ،افـزود :دولـت نیـز بـا
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توجـه بـه مشـکالت اقتصـادی و تحریـم و  ...سـال گذشـته تنهـا حـدود ۳۰
درصـد کل نیـاز ذرت و سـویا و جـو بخشهـای دام و طیـور را بـرای  ۶مـاه
اول سـال ،تامیـن کـرد .در  ۶مـاه دوم سـال گذشـته و بـا اقدامات موثـر و ثبت
سفارشـی کـه از طـرف وزارتخانههـای جهـاد کشـاورزی و صمـت اتفـاق افتاد،
تقریبـا شـرایط بهتـر و  ۱۰۰درصـد نیاز خـوراک وارداتی طیـور و  ۶۰در صد نیاز
خـوراک دام در ۶ماهـه دوم سـال  ۹۹تامیـن شـد.
معـاون تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت :بخـش اعظـم خـوراک
وارداتـی گاوداری هـای صنعتی اسـتان از طریق سـهمیه ای از طرف وزارتخانه
ابلاغ میشـود تامیـن و در اختیـار آنها قرار می گیرد .در سـه ماه آخر سـال ۹۹
حـدود  ۶۰هـزار تن و در سـه ماه اول امسـال حدود  ۴۰هزار تـن انواع خوراک
دام بـه وسـیله کارخانجـات تولیـد و در اختیـار واحدهـای سـنتی ،روسـتایی و
نیمـه صنعتی قرار داده شـد.
نیازمندی دامهای سبک به نهادههای غذایی
وی بـا اشـاره بـه پیـش بینـی فشـار خشکسـالی در اسـتان فـارس گفـت :بـا
پیگیری هـای انجـام شـده از طریـق وزارتخانـه مجبـور شـدیم بخشـی از نیـاز
خـوراک دام هـای سـبک را از طریق تامین جو و خوراک انجـام داده و به ازای
خریـد هـر راس دام سـه کیلـو جـو بـا قیمـت دولتـی در اختیـار عشـایر اسـتان
قـرار دهیم.
کیومرثـی در خصـوص یارانـه تخصیـص یافتـه بـه نهادهـای دامی گفـت :در
سـال های گذشـته وارداتـی کـه بـرای تامیـن نهاده هـای دامی اتفـاق می افتاد
بـه صـورت  ۱۰۰درصـد تامیـن می شـد ،امـا سـال  ۹۹بـا مشـکل واردات
نهاده هـای دامی مواجـه شـدیم ،در تهـران بانک کشـاورزی سـامانه بـازارگاه را
ایجـاد کـرد کـه کلیـه اقلام وارداتـی از طریـق بخـش خصوصـی و دولتـی در
آن ثبـت شـده و براسـاس آمـار آن سـهمیه به اسـتان ها اختصاص داده شـود.
وی ادامـه داد :کل نیـاز اقلام خوراکـی جـو ،ذرت و سـویا کـه وارد و به دامدار
تحویل داده می شـود با ارز ۴هزار و  ۲۰۰تومانی اسـت و سـال  ۹۹حدود ۴۵۰
هـزار تـن اقلام خوراکـی وارداتـی در اسـتان فارس بیـن تولیدکننـدگان بخش
صنعـت دام توزیـع شـد ،اختلاف قیمـت بیـن ارز  ۴۲۰۰تومانـی بـا بـازار آزاد،
یارانـهای اسـت کـه دولـت بـه تولید کننـده پرداخـت می کند.
تعطیلی دامداریها
معـاون تولیـدات دامی جهـاد کشـاورزی فـارس با بیـان اینکه به دلیل مسـائل
گفتـه شـده ،تعطیلـی بعضـی دامداری هـا اتفـاق می افتـد ،گفـت :بـه دلیـل
خشکسـالی ،بـاال بـودن هزینـه تولیـد و اینکه فشـار مضاعفی به بخـش تولید
وارد میشـود ،بـه صـورت چشـمگیر بـا تعطیلـی واحدها روبـه رو هسـتیم و این
پیـام خوبـی بـرای صنعت دام کشـور و اسـتان فـارس درپـی ندارد.
کیومرثـی بـا بیـان  ۹۰درصـد معترضـان بخـش دام در سـطح کشـور
دامداری هـای بـزرگ بـا دام سـنگین اسـت و اگر اقـدام جدی بـرای حمایت از
تولیدکننـدگان نشـود دامـداران بـا دام سـبک نیـز بـا مشـکل مواجه می شـوند،
خاطرنشـان کـرد :زمانـی کـه قیمـت تمـام شـده یـک لیتـر شـیر ،یـا یـک کیلو
گوشـت افزایـش پیـدا میکنـد ۱۰۰ ،درصـد بر قیمـت محصول نهایـی در بازار
نیـز تاثیـر می گـذارد.
وی در خصـوص افزایـش قیمـت مـرغ نیـز گفـت :قیمـت مـرغ بـر اسـاس
سـتاد تنظیـم بـازار ۲۴هـزار و ۹۰۰تومان اسـت ،بعضـی روزها به دلیـل کمبود
عرضـه ،در یـک فاصلـه زمانی ،قیمـت افزایش پیـدا می کند ،یعنـی جوجه ای
کـه امـروز وارد سـالن می شـود حداقـل  ۴۵روز بعـد وارد بـازار می شـود.
معـاون تولیـدات دامی جهادکشـاورزی اسـتان فـارس خاطرنشـان کـرد :از
آنجایـی کـه جوجـه ریزیهـا بـه صـورت هفتگی انجـام می شـود  ،یک جهش
۴هـزار تومانـی را در قیمـت مـرغ داشـتیم کـه بالفاصلـه بـازار مدیریـت شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـاید یکـی از راهکارهـا ،افزایـش قیمـت شـیر تولیـدی
واحدهـای دامـداری باشـد ،امـا قطعـا ایـن افزایـش اگـر کارشناسـی شـده و
دقیـق نباشـد ،نـه تنهـا در دراز مـدت پاسـخگوی نیـاز دامـدار نیسـت ،بلکـه
تاثیـرات منفـی آن کل جامعـه را در بـر خواهـد گرفـت.
از طرفـی مشـکل دامـداران شـاید بـا تامین بـه موقـع نقدینگـی و افزایش توان
مالـی واحدهـای دامـداری و تلاش بـرای تامیـن مناسـب و زمانبنـدی شـده
نهادههـای دامی مـورد نیـاز ،تـا حـدود زیـادی مرتفـع شـود .امـا در نهایـت،
نیازمنـد اقدامـات کارشناسـی دقیـق بـرای بررسـی ابعـاد ایـن مشـکل و کمک
بـه یافتـن راهکارهـای عملیاتـی رفـع آن اسـت.

صنعت دامداری زیر تیغ تعطیلی
طی یک ماه گذشته شاهد اعتراضها و انتقادهایی از سوی دامداران خصوصا بخش
دام سنگین ،در کشور بودیم؛ موضوعی که شاید ...

رئیس مجمع نمایندگان فارس مطرح کرد:

ترویج فرهنگ کار در اولویت شوراها باشد
ایسـنا :رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس در مجلس شـورای اسلامی ،تاکید کـرد که عالوه بر شناسـایی
مشـکالت مـردم و یافتـن راهکارهایـی بـرای رفـع آنهـا ،ترویـج فرهنـگ کار و تلاش بایـد یکـی از اولویتهـای
اصلی شـوراهای شـهر و روسـتا باشـد
علیرضـا پـاک فطـرت ،دوشـنبه  ۲۱تیـر در جمـع منتخبـان ششـمین دوره شـورای شـهرهای لپویـی و زرقـان،
گفـت :اقدامـات و فعالیتهـا خصوصـا در شـوراها بایـد به گونهای باشـد که در پایـان زمان ماموریت ،مسـئولیت
و نمایندگـی ،خـود فـرد و مـردم راضی باشـند.
او بـا بیـان اینکـه هـر عضـو شـورا بایـد بداند بـرای چه و با چـه هدفی وارد این عرصه شـده اسـت و برای آشـنایی
کامـل بـا قوانیـن شـورا و شـهرداری تلاش کنـد ،گفـت :امـروز حضـور در عرصـه مسـئولیت بهویـژه نمایندگـی
مـردم در شـورا و انجـام کار شـورایی نوعـی ایثـار و فـداکاری اسـت .خصوصـا کارکردن در شـورای شـهری که از
محرومیـت هـم رنـج میبرد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلس گفت :شـورای شـهر باید برای شـناخت مسـائل شـهر و برطـرف کردن
مشـکالت مـردم و شناسـایی پتانسـیل ها و ظرفیت هـای افـراد نخبـه و کار بلـد و ادارات همـراه موفـق عمـل
کنـد .بایـد بـه ترویـج فرهنـگ کارو تلاش کمـک کند؛ متاسـفانه فرهنـگ کار و تالش در کشـور کمرنگ اسـت؛
برخـی مسـئوالن هـم دربـاال بـردن سـطح توقعـات افـراد جویـای کار مقصرند .نبایـد وضع بـه گونه ای باشـد که
دانشـگاهها بـه جـای کار آفرینـی بـه مـدرک گرایی روی آورنـد یا متقاضیان اشـتغال ،معیشـت خـود را در گرو کار
ازطریق پشـت میـز نشـینی بدانند.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی گفت :شـورا بـا حفـظ وحدت متوجـه این نکته باشـد
کـه زمـان خدمـت بـه مـردم از دسـت نـرود و تمـام انرژی هـا صـرف عمـران و آبادانـی شـهر شـود .از اختلاف
بپرهیزیـد و نفـاق را از شـورا دور کـرده و وحـدت را تقویـت کنید؛ از ظرفیـت افراد نخبه و پتانسـیلهای موجود در
شـهر بـه نفع مـردم ،شـورا و شـهرداری اسـتفاده کنید.
بررسی قانون شوراها و مدیریت واحد خدمات شهری در مجلس
رئیـس مجمـع نماینـدگان فـارس در مجلـس گفـت :هنرشـورای شـهر اینسـت که بـا بـه کار گرفتن عقـل معاش
صحیـح حرکـت و از ایجـاد هزینه هـای زائـد بـرای شـهر و شـهرداری جلوگیـری کنـد .سـعی کنید شـورای مردم
باشـید نـه صرفـا شـورای شـهرداری .مجلـس هـم بـه دنبـال تصویـب قانـون شـوراها و قانـون مدیریـت واحـد و
یکپارچـه خدمـات شـهری بـرای تقویـت اختیـار عمل شوراهاسـت.
علیرضاپـاک فطـرت خاطرنشـان کـرد :در انتخاب شـهرداران سـعی شـود از افـراد نخبـه و نیروهـای باتجربه در
شـهر مشـورت گرفتـه و دقـت کنید که شـهردارانتان اوال افـرادی متخصص و متعهـد و کاربلد و توانمنـد و برنامه
محـور باشـند؛ ثانیـا افـرادی جسـور و شـجاع را انتخـاب کنیـد و بعـد از آن حمایت الزم را داشـته باشـید تا امکان
انجـام امـور بـرای شـهردار فراهـم شـود؛ در نهایـت طـوری برنامـه ریـزی کنید کـه در مـدت زمان مشـخصی به
بخـش قابـل توجهـی از اهـداف و برنامه های خود در شـورا و شـهرداری برسـید.

 ۵۲کارخانه در فارس گواهینامه انطباق با
معیار مصرف انرژی دریافت کردند
ایرنا:مدیـر کل اسـتاندارد فـارس ،بـا بیـان اینکـه  ۱۷رشـته صنعتـی در اسـتان مشـمول رعایـت معیـار مصـرف
انـرژی هسـتند گفـت :طـی  ۶مـاه گذشـته بر اسـاس بازرسـیهای بعمل آمـده ۵۲ ،واحـد صنعتی موفـق به اخذ
گواهینامـه انطبـاق بـا معیـار مصـرف انرژی شـدند.
روابـط عمومی اسـتاندارد فـارس دوشـنبه بـه نقـل از مرتضـی رهنمـا افزود :علاوه بر ایـن  ۱۳واحـد صنعتی هم
دلیـل رعایـت نکـردن اسـتانداردهای معیـار مصرف انـرژی اخطار دریافـت کردند.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس آییـن نامـه اجرایـی مـاده  ۲۶قانـون اصلاح الگـوی مصـرف ،واحدهـای صنعتـی
مشـمول رعایـت معیـار مصـرف انـرژی ملـزم بـه رعایـت اسـتانداردهای مربـوط هسـتند.
او اظهـار داشـت :واحدهـای تولیـدی کنسـرو و کنسـتانتره ،سـیمان ،کاشـی ،فرآوردههـای لبنـی ،روغـن نباتی،
قنـد و شـکر ،گـچ ،آهـک ،شیشـه ،فـوالد ،السـتیک ،خمیـر کاغـذ و پاالیـش نفـت در اسـتان فـارس مشـمول
رعایـت معیـار مصـرف انـرژی در زمینـه بـرق و گاز هسـتند.
مدیـر کل اسـتاندارد فـارس بیـان کرد :رعایـت معیار مصرف انـرژی از سـوی واحدهای تولیدی ،علاوه بر صرفه
جویـی در مصـرف انـرژی و حفظ سـرمایه ملـی ،هزینههـای تولید را نیز کاهـش میدهد.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس به عنوان
"سازمان برگزیده و فعال" کشوری انتخاب شد
عصرمردم:
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس گفـت:در ارزیابـی عملکـرد سـال  ،۱۳۹۹سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجـارت فـارس بـه عنـوان "سـازمان برگزیـده و فعـال" در سـطح کشـور انتخـاب گردیـد.
" حمیـد رضـا ایـزدی" بـا بیـان اینکه یکـی از دغدغه های این سـازمان در سـال  ۹۹کنترل شـیوع ویـروس کویید
 ۱۹در واحدهـای فعـال اقتصـادی ،صنعتـی ،معدنـی و تجـاری به منظور حفظ سلامت کارکنـان ،جلوگیری ازتوقـف فعالیـت اقتصـادی و پویایـی تولیـد بوده اسـت ،افـزود :از زمان شـیوع این ویـروس ،کارشناسـان HSEE
ایـن سـازمان در سـطح اسـتان اقـدام به آمـوزش و ترویج رعایـت پروتکل ها و نظـارت بر اجـرای آن در واحدهای
تحت پوشـش نمودند.
رییـس سـازمان صمت فـارس بیان کـرد :فرآیندهای  HSEEموجبـات کاهش حوادث و خطـا ،افزایش کیفیت
محصول،صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی و غیـره را رقـم می زنـد و موثرتریـن عامل دسـتیابی به ایـن موفقیت را
تلاش و کوشـش کارکنـان این سـازمان دانسـت ،همچنیـن تداوم فعالیـت همـکاران در برقـراری ضوابط ایمنی
در محیـط کار ،توجـه ویـژه بـه حفاظـت از محیـط زیسـت در کنـار فعالیـت صنعتـی ،معدنـی ،تجـاری و مدیریت
میـزان مصـرف انـرژی در خطوط تولید ،سـبب کسـب عنـوان برتری اسـتان فـارس در عرصه چهارجانبـه ایمنی،
بهداشـت ،محیـط زیسـت و انـرژی در بیـن اسـتان های کشـور و کسـب رتبـه برتـر (سـازمان برگزیـده و فعـال)
گردیده اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی فعالیت هـای سـازمان صمـت در زمینـه مبـارزه بـا ویـروس کوییـد ۱۹-اظهـار
نمـود :در سـال  ۹۹تعـداد  ۶۲۰۹واحـد صنعتـی ۲۹۴۲ ،واحـد معدنی و بالغ بـر  ۱۳۶هزار واحد تجـاری و صنفی
مـورد بازرسـی و نظـارت جهـت اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی قـرار گرفت.
در ایـن راسـتا "علیرضـا رزم حسـینی" وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت از "حمیـد رضـا ایـزدی" رئیـس سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس بابت تالش و همـکاری بی وقفه ایشـان در ایجـاد هماهنگی های الزم
در راسـتای حفاظـت از بهداشـت و سلامت عمومی بـا اهـداء تقدیرنامـه تشـکر و قدردانـی نمـود.
در بخشـی از متـن تقدیرنامـه "علیرضـا رزم حسـینی" وزیـر صمـت بـه "ایـزدی" آمـده اسـت :در ارزیابـی عملکـرد
سـال  ۱۳۹۹سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان فارس بـه دلیل برخورداری از سیسـتم بهداشـت ،ایمنی،
محیـط زیسـت و انـرژی در بیـن سـازمان های وابسـته و تابعـه حائز تقدیر اسـت.
از ایـن منظـر از تلاش جنابعالـی و همـکاران در جهـت اعتلای سلامت و بهداشـت نیـروی کار ،حفاظـت
از محیـط زیسـت و منابـع کشـور صمیمانـه تشـکر و قدردانـی میکنـم و از خداونـد منـان توفیـق روز افـزون
را بـرای گسـترش هرچـه بیشـتر فرهنـگ ( HSEEبهداشـت ،ایمنـی ،محیـط زیسـت و انـرژی) مسـالت
دارم.

در آئین معارفه رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس عنوان شد؛

اعالم آمادگی فرمانده سپاه فجر فارس برای همکاری در انجام واکسیناسیون عمومی علیه کرونا

عصرمردم:
مراسـم تکریـم و معارفـه روسـای سـازمان بسـیج جامعه
پزشـکی فـارس و رونمایـی از طرح کمک هـای مومنانه
همـکار بـه همـکار «هبـه» در نشسـتی با حضـور رییس
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز و فرمانـده سـپاه فجـر فـارس برگزار شـد.
رییـس دانشـگاه از تمـام دسـتگاه های اجرایـی اسـتان
بـه ویـژه همکاری سـپاه فجر فـارس و بسـیجیان جامعه
پزشـکی اسـتان به پاس همـکاری با مجموعه سلامت
در بحـران کرونـا قدردانـی کرد.
«مهـرزاد لطفـی» بـا تقدیـر از تلاش بـی نظیـر آنـان را
نمـادی از روحیـه بسـیجیان واقعـی برشـمرد و از تلاش
و فعالیت هـای یکایـک اعضـای بسـیج جامعـه پزشـکی
و روحیـه بسـیجی وار تمامی جهادگران سلامت به ویژه

در همـه گیری کوویـد ،۱۹وجود نیروهای بسـیج جامعه
پزشـکی را موجب افتخار دانشـگاه و مجموعه سلامت
برشـمرد.او بـا تاکیـد بر نقـش و جایگاه اسـاتید دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز کـه از ابتـدای جنـگ تحمیلـی تـا
کنـون در امـر آمـوزش ،درمان و خدمت رسـانی به مردم
مشـغول بـه فعالیت بـوده و برای توسـعه فرهنگ بسـیج
تلاش می کننـد و بسـیاری از پزشـکان متخصـص
کشـوری و بیـن المللـی ،دانـش آموختـه آنـان هسـتند،
از ایـن همـکاری و تلاش تقدیـر کـرده و آنـان را افتخار
بسـیج جامعه پزشـکی و دانشـگاه دانسـت.
مهـرزاد لطفـی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود
بـا اعلام اینکـه تـا کنـون بیـش از  ۱۰درصـد افـراد در
اسـتان واکسـن کوویـد ۱۹دریافـت کـرده انـد ،گفـت:
تـا کنـون  ۵۰۰هـزار دوز واکسـن در سـطح اسـتان بـه

گروه هـای هـدف ،تزریـق شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه از طـرح کمک هـای
مومنانـه همـکار به همکار «هبه» در دانشـگاه اسـتقبال
کـرد و اجـرای ایـن طـرح را اقدامی کم نظیر در راسـتای
دیگـر اقدامـات نیکوکارانـه در مجموعه سلامت معرفی
کرد.
اعالم آمادگی فرمانده سپاه فجر فارس برای
همکاری در انجام واکسیناسیون عمومی علیه
کرونا
فرمانـده سـپاه فجـر فـارس نیـز در ایـن نشسـت ضمـن
عـرض تسـلیت بـه مناسـبت شـهادت امـام جـواد(ع) و
نیـز خداقـوت بـه تمامی ایثارگران و مدافعان سلامت به
ویـژه در بحـران کرونـا برای خدمت رسـانی بـه مراجعان
و درمـان مـردم ،از تلاش دکتر «فـرخ بهارلویی» رییس

پیشـین سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی فـارس تقدیـر
و بـرای سـرهنگ «حسـین صمصامـی» رییـس جدیـد
سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی اسـتان آرزوی موفقیـت
کرد.سـردار «یداللـه بوعلـی» اقدامـات بسـیج اسـتان در
راسـتای روحیـه بخشـی بـه بیمـاران و همچنیـن تقویت
مجموعـه سلامت برای خدمت رسـانی بهتر بـه مردم را
از اهـداف بسـیجان برشـمرد و از تلاش و فعالیت هـای
جهادگـران سلامت در طـرح شـهید حـاج «قاسـم
سـلیمانی» تقدیـر کرد.
او طـرح کمک هـای مومنانـه همـکار به همـکار «هبه»
را از جملـه اقدامـات نیک اندیشـانه ای برشـمرد که باید
بـه عنـوان الگـو بـه صـورت ملـی و جهانـی توسـعه یابـد
و تاکیـد کـرد :کمک هـای نیـک اندیشـانه را ابتـدا از
نزدیـکان آغـاز کنیـم و چـه بهتـر کـه ایـن اقـدام نیک از

همکارانمـان آغاز شـود.
*تقدیر از جهادگران بسیجی عرصه سالمت*
در ایـن مراسـم بـه عنـوان نماینـده از تمامی مدافعـان
بسـیجی در عرصـه سلامت از دکتـر «مهـرزاد
لطفـی» رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،دکتـر
«عبدالرسـول همتـی» معـاون بهداشـت و رییـس
مرکـز بهداشـت اسـتان ،دکتـر «عبدالحسـین فـرح
بخـش» مشـاور معـاون بهداشـت دانشـگاه ،دکتـر
«سـید ابوالفضل هاشـمی اصل» مدیـر کانـون بسـیج
جامعـه پزشـکی دانشـگاه و دکتـر «فـرخ بهارلویـی»
رییـس پیشـین سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی فـارس،
همچنیـن دکتـر «نجمه احمـدزاده» پزشـک متخصص
داخلـی« ،محمدحسـن صبـا»« ،فریـدون رضایـی» و
«طاهره گشتاسـبی» بـه عنوان جهادگر عرصه سلامت

تقدیـر شـد.

سالمت
سهشنبه  22تیر 1400

آسپرین در پیشگیری از مرگ بیماران کرونایی
موثر است

مهر :محققان داروســازی می گویند آسپرین و ســایر داروهای ضدالتهاب رایج می توانند از
مرگ ناشی از کووید  ۱۹جلوگیری کنند.
محققان دانشگاه آلبرتا کانادا آزمایش داروهای ضدالتهابی رایج مانند آسپرین را برای درمان
شدیدترین عوارض کووید  ۱۹انجام دادند.
«ایمن الکادی» ،استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی ،در این باره میگوید« :بیشتر افراد
آلوده به کروناویروس بدون عالئم جدی بهبود مییابند .با این حال ،در بعضی از بیماران التهاب
در ریهها ایجاد میشود که باعث سرفه و تنگی نفس میشود و در تعدادی از افراد التهاب بیش
از حد ایجاد میشود که میتواند منجر به نارسایی عضو و مرگ شود».
وی در ادامه میگوید« :مردان ،افراد باالی  ۶۰سال و کسانی که دارای اختالالت متابولیکی
مانند چاقی و دیابت هستند بیشتر در معرض این التهاب بیش از حد هستند .کووید  ۱۹میتواند
در پاســخ ایمنی طبیعی آنها تداخل ایجاد کرده و باعث شــود بدن آنهــا مولکولهای التهابی
بیشتری نسبت به مولکولهای ضد التهاب تولید کند».
محققان قصد دارند با استفاده از این داروهای ضدالتهابی یا فرایند را مختل کنند.
الکادی افزود« :ایده ما این است که یا از مولکولهای تقویت کننده التهاب جلوگیری کنیم یا
مولکولهایی را که دارای اثر ضد التهابی هستند افزایش دهیم و داروهای زیادی در بازار موجود
است که این روند را تعدیل میکنند».
بــه گفته وی« ،به جای تولیــد ترکیبات جدید برای درمان کووید  ،۱۹که بســیار هزینه بر
هســتند ،ما میتوانیم داروهای موجود را مورد اســتفاده مجدد قرار داده و از آنها برای کاهش یا
جلوگیری از التهاب منجر به مرگ و میر استفاده کنیم».
الکادی در مقاله قبلی هشدار داد که داروهای ضد التهاب در ابتدای ابتالء به عفونت کووید۱۹
توصیه نمیشــوند زیرا میتوانند توانایی بدن در مبارزه با ویروس را مختل کنند ،اما در صورت
بروز التهاب بیش از حد ممکن است مفید باشند.
وی خاطرنشــان کرد که این داروها ممکن اســت عوارض جانبی کمتری نســبت به سایر
روشهای درمانی کووید  ۱۹مانند رمدسیویر و دگزامتازون داشته باشند.

ارتباط رژیم غذایی چرب و بروز پالک های چربی
در عروق خونی

مهــر :رژیم غذایی پرچرب موجب بروز پــاک های چربی در عروق خونی و بیماری تصلب
شرایین می شــود.مدت هاست که مشخص شــده یک رژیم غذایی پرچرب میتواند منجر به
گرفتگی عروق شــود ،اما محققان اخیراً شروع به بررســی جزئیات این موضوع کرده اند .یک
مطالعه جدید روی موشهای آزمایشــگاهی میتواند کمک زیادی به یافتن روشهای درمانی
برای باز کردن جریان شریانها کند.
در این تحقیق ،محققان دانشــگاه پزشــکی توکیو ژاپن تحقیقات خود را در مورد نحوه تأثیر
رژیم غذایی پرچرب بر ایجاد تصلب شرایین ،تشکیل پالکهای چربی در دیواره رگهای خونی،
که میتواند منجر به حمالت قلبی و سایر بیماریهای عروقی شود ،انجام دادند.
تصلب شــرایین به راحتی چربیها را در رگها جمــع نمیکند؛ در واقع یک بیماری التهابی
است که توسط واکنش ایمنی بدن به ویژه نوتروفیل ها ،گلبولهای سفید خون که به عفونتها
حمله میکنند و به صدمات پاسخ میدهند ،هدایت میشود.
بــه طور معمول ،نوتروفیل ها برای تنظیم پاســخ ایمنی عمل میکنند ،به طوری که التهاب
میتواند مشــکل را حل کند و به بدن اجازه میدهد تا بــه حالت طبیعی خود برگردد .اما وقتی
محرک پایدار باشــد ،واکنش ایمنــی میتواند راهکارها را تغییر دهــد و به یک بیماری مزمن
طوالنی مدت تبدیل شود .در این تحقیق گروهی از موشهای نوع وحشی معمولی با موشهایی
که به طور خاص از نظر ژنتیکی فاقد گیرندههای لیپوپروتئین با چگالی کم ( )LDLدر غشــای
سلول خود بودند ،مقایسه شدند.
زمانــی که از یک رژیم غذایی پرچرب در این موشها اســتفاده شــد ،ایــن موشها دچار
تری گلیســیرید و کلسترول باال شدند ،میزان چسبندگی نوتروفیل به دیواره رگهای خونی آنها
به طور قابل توجهی افزایش یافته و التهاب بسیار بیشتری را تجربه کردند.
«ماســایوکی یوشیدا» ،نویسنده ارشــد این مطالعه ،توضیح میدهد« :بر اساس نشانگرهای
زیســتی خاص در موشها ،ما شک کردیم که تلههای خارج سلولی نوتروفیل ( NETsکه به
دام انداختــن و از بین بردن عوامل بیماری زا از بدن کمــک میکند) میتوانند در فعال کردن
نوتروفیل ها نقش داشته باشند .و در واقع ،ما شاهد افزایش سیترولیناسیون ،نشانگر شناخته شده
 ،NETsدر این موشها بودیم».
وی در ادامه میافزاید« :ما به طور مشــخص ســطح  CXCL۱پالسما (پپتیدی که برای
جذب ســلولهای ایمنی به محل آسیب یا عفونت عمل میکند) را شناسایی کردیم که پس از
 ۷روز و  ۲۸روز از رژیم غذایی پرچرب ،در موشها به طور قابل توجهی افزایش یافت».
این نشــان میدهد که  CXCL۱پیوند بین رژیم غذایی پرچرب و سیترولیناســیون است
که بخشــی از فرآیند تولید  NETها اســت و منجر به تشکیل پالکهای نوتروفیل در دیواره
رگهای خونی میشــود .در حقیقت ،مســدود کردن روند سیترولیناسیون منجر به تغییر میزان
افزایش چسبندگی نوتروفیل ناشی از رژیم غذایی پرچرب شد.

احتمال  ۱۴برابری خطر مرگ
در زنان باردار مبتال به کرونا

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که زنان باردار نســبت به افراد همسن خود که
باردار نیســتند ،با عوارض شدیدتر کووید  ۱۹مواجه هستند .محققان دریافتند مادران باردار آلوده
به کروناویروس  ۳.۵برابر بیشــتر با احتمال بستری شــدن در بیمارستان مواجه هستند .عالوه
بر این ،احتمال مرگ این مادران بیمار  ۱۴برابر بیشــتر اســت .در این مطالعه ،محققان دانشگاه
واشنگتن  ۲۴۰زن باردار مبتال به کووید  ۱۹را از اول مارس تا  ۳۰ژوئن  ۲۰۲۰در ایالت واشنگتن
بررســی کردند .برنامه تحقیقاتی آینده این تیم متمرکز بر این اســت که چرا زنان باردار با خطر
باالتری از بستری شدن و مرگ ناشی از ویروس کرونا مواجه هستند.

چرا چاقی منجر به اختالل عملکرد تنفسی میشود؟

باشگاه خبرنگاران :دالیلی که افراد چاق غالبا دچار مشکالت تنفسی میشوند ،از تنگی نفس
ســاده گرفته تا یک بیماری بالقوه تهدیدکننده زندگی که به آن سندرم هیپوژنتیالسیون چاقی
( )OHSگفته میشود ،تا حدودی یک راز باقی مانده است.
این معما باعث شــد متخصصان غدد درون ریز پزشکی میشیگان ،تیمی از محققان را برای
مدل سازی اختالل تنفسی مرتبط با چاقی ،گرد هم آورند .هدف آنها این بود که به طور خاص
آزمایش کنند که آیا تغییراتی در ســاختار دیافراگم ،حرکت و قدرت هنگام چاقی در موشها رخ
میدهد یا خیر .محققان برای موشها یک رژیم غذایی پرچرب قرار دادند که  ۴۵درصد کالری
دریافتی آنها از چربیها حاصل میشود و حرکت دیافراگم را با سونوگرافی طی یک دوره شش
ماهه به طور نامحسوس اندازهگیری کردند.
بوراس ،مدرس بالینی در دانشــگاه میشــیگان میگوید :پس از شش ماه تغذیه ،با استفاده از
سونوگرافی مشاهده کردیم که حرکت دیافراگم در موشهای چاق در مقابل موشهای الغر که
رژیم غذایی معمولی داشتند ،به طور قابل توجهی کاهش مییابد.
برای یک گام جلو بردن کارها ،این تیم میخواست تعیین کند که آیا این تغییر عملکرد درون
دیافراگم است یا خیر ،یا فقط نتیجه یک حرکت کند به دلیل فشار بیش از حد بافت چربی شکم
است ،بنابراین تیم نوارهای عضله دیافراگم را از موشها جدا و انقباض آنها را تجزیه و تحلیل
کرد .برای انجام این کار ،آنها نوارها را در یک حمام غنی از یون تحریک و نیروی انقباضی را
با یک «مبدل نیرو» یا مکانیزمی اندازهگیری میکنند که هم نیروهای کششی و هم فشار را از
طریق خروجی الکتریکی اندازه گیری میکند.
بوراس میگوید :ما از یافتن نیروی انقباضی کمتری در نمونههای گروه چاق بســیار متعجب
شــدیم ،این نشان میدهد که عضله دیافراگم به ســادگی تحت تاثیر حرکت بافت چربی قرار
میگیرد ،این بسیار جذاب بود .سپس این گروه بر روی آناتومی دیافراگم متمرکز شدند .با کمال
تعجب آنها هیچ تفاوت آشــکاری در ظاهر ســلولهای عضالنی موشهای پرچرب مشاهده
نکردند .با این حال ،آنها اجزای بزرگ ســلولهای چربی و افزایش فیبروز ،یا رســوب بیشــتر
کالژن نسبت به سلولهای عضالنی طبیعی اطراف را مشاهده کردند.
این تیم نشــان داد هنگامی که عضالت دیگر تعداد ســلولهای چربی و رسوب بیش از حد
کالژن را نشــان میدهند ،منقبض میشــوند .با این حال این به طور سنتی در زمینه اختالالت
دیگر است و به طور خاص به دلیل چاقی نیست.
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باشــگاه خبرنگاران :نرگس جوزدانی متخصص
تغذیــه و رژیم درمانی دربــاره روشهای موثر برای
جلوگیری از گرما زدگی در تابستان اظهار کرد :یکی
از مهمترین مــوارد برای جلوگیــری از گرمازدگی
نوشیدن آب است.
او افزود :نوشــیدن آب در تابستان به شدت حائز
اهمیت اســت و به خصوص افرادی که در این فصل
عــرق میکنند ،نباید از نوشــیدن آن غافل شــوند.
همچنین در کنار مصرف آب میتوان از لیموترش یا
مقدار کمی هم شکر استفاده کرد تا دچار گرمازدگی
نشویم.
جوزدانی تصریح کرد :تمامی افراد برای پیشگیری
از گرمازدگــی باید در وعده صبحانه به مصرف خیار،
گوجه فرنگی ،سبزی خوردن ،طالبی ،پنیر و هندوانه
بپردازند و در طول روز میوه و ســبزی مصرف کنند؛
چرا که میوه جات دارای فیبر و آب فراوان هستند و به
اینصورت هم از گرمازدگی پیشگیری میکنند و هم
اینکه مدت طوالنــی تری آب را در داخل بدن افراد
نگه میدارند .این متخصــص تغذیه و رژیم درمانی
ادامه داد :مصرف چــای به خصوص چای پررنگ و
قهوه در وعده صبحانه باعث بروز گرمازدگی میشود
بنابراین افراد باید از این امر به شــدت پرهیز کنند.
همچنین افراد باید در وعده ناهار و شام از سبزیجات
خام و پخته استفاده کنند.
جوزدانــی تاکید کرد :مصرف ســبزیجات خام و
پختــه در وعده ناهار و شــام باعث میشــود تا آب
در داخل بدن بیشــتر حفظ شــود و مدت زمان آن
طوالنیتر باشد.

باشگاه خبرنگاران :ذبیح اهلل حسن زاده ،متخصص
بیماریهای اســتخوان و جراح ارتوپد اظهار کرد :اگر
مرگ و میر دیابتیها کنترل نشــود ،پنج برابر مرگ و
میر ناشی از سرطان ریه در جهان میتواند خطرآفرین
باشد.
او افزود :دیابتیهــای غیرقابل کنترل ۲۰۰ ،برابر
آســیب و حمالت قلبی بیشــتری را تحمل میکنند.
از نظــر رده بندی هــا ،اگر بیمــاری دیابت کنترل
نشود جز بیماریهای کشــنده محسوب میشود اما
اگر مراقبتهای بهداشــتی و نظارت بر بیماری انجام
شــود ،بیماری برای فرد یک معضل سازگار با بدنش
خواهد شد.
حســن زاده ادامــه داد :پا بــرای دیابتیها آنقدر
اهمیــت دارد که به تنهایی ســرفصل اکثر کتابها
و مقــاالت علمی و معتبر در دنیاســت .پای یک فرد
دیابتی مثل قلب یک دیابتی با ارزش است ،زیرا پای
دیابتی ویترین بیماریهای دیابتیهاست.
او تصریح کرد :در مــورد پای دیابتیها چند نکته
مهم وجود دارد؛ یکی اینکه زخم پای یک فرد دیابتی
میتواند تبعات ســخت و پایان تلخی داشــته باشد؛
بنابراین اهمیت زخم پای دیابتی آنقدر زیاد است که
توصیــه میکنیم ابتدا هیچ دیابتی با صندل و دمپایی
در خارج از خانه راه نــرود ،همچنین باید کفشهای
افراد دیابتی چک شــود تا سنگ ریزه ،خرده چوب و
یا ضایعات دیگر در ســطح کفش وجود نداشته باشد
و منجر به بروز زخم برای پا نشــود .اهمیت زخم به
اندازهای است که بی اهمیتی به آن میتواند منجر به
قطع عضو شــود .او گفت :وقتی سیستم عروقی یک
فرد دیابتی ،دچار آســیب عروق کوچک میشود ،در
صــورت ایجاد زخم در انتهای اندامها و به ویژه پاها،
باشــگاه خبرنگاران :هیــچ دســتورالعملی برای
شناســایی حالتهای مختلف ،ناخوشــیها و مسائل
کودکان وجود ندارد .یک والد خوب باید از مهارتهای
خود برای تشخیص مشکل اســتفاده کند ،زیرا یک
مسئله ممکن است چندین ریشه داشته باشد .یکی از
این مشکالت اضطراب در کودکان است.
نشانههای اضطراب در کودکان مانند بزرگساالن
نیست .آنها نمیتوانند مانند یک بزرگسال احساسات
خود را بیان کننــد ،بنابراین جوری رفتار میکنند که
نشان میدهد رنج میکشند .شناسایی آن بستگی به
مهارت شما در تشخیص این نشانهها دارد.
در ادامه به بررسی نشــانه های رایج اضطراب در
کودکان پرداخته شده است.
 .۱بیشفعالی
وقتی کودکی دچــار اختــال کمتوجهی-بیش
فعالی میشود احتما ًال تصور میکنید زیادی هله هوله
خورده اســت .با این حال اگر مسئله بیشفعالی ادامه
پیدا کند ،ممکن است متوجه مشکالتی مانند اختالل
نقص توجه بیشفعالی شــوید .به گفته موسسه ملی
ســامت روان ،عواملی مثل ژنتیک ،سموم محیطی،
آســیبهای مغزی ،و وزن پایین هنگام تولد میتواند
منجر به این اختالل عصبشناختی شود .با این حال
علت آن میتواند چیزهای دیگری هم باشد ،از جمله
اضطراب .اضطراب میتواند از بیشفعالی تقلید کند.
کودکی که بسیار مضطرب است ممکن است به خاطر
احســاس ترس و بیمی که دارند قادر به حفظ آرامش
خود نباشد.
 .۲کجخلقی
متاســفانه کجخلقی بــرای کــودکان نوپا عادی
تلقی میشــود ،اما حتی نوجوانهــا هم میتوانند در
صورت ســردرگمی کجخلق و آشــفته شــوند .یکی
دیگر از نشــانههای اضطراب طغیان عواطف اســت.
این انفجارها زمانی اتفاق میافتد که شــخص نتواند
عواطف یا احساســات خود را کنترل کند و اضطراب
قطع ًا حال روحی شما را خراب میکند .وقتی فرزندتان
احســاس بدی دارد و نمیداند چطور آن را بیان کند،
رفتارشــان گویای خیلی چیزها است .کج خلقیهای
مــداوم در کودکانی کــه معمو ًال این طور نیســتند
میتواند یک هشدار باشد.
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مصرف کافئین و تشدید گرمازدگی

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت :مصرف
کافئیــن به خصوص قهوههای تلخ باعث از دســت
رفتن آب زیادی از بدن میشــود و خیلی از افراد در
طــول روز بیش از  ۳لیوان قهوه مصرف میکنند که
این امر باعث تشدید گرمازدگی در آنها خواهد شد و
توصیه میکنم که چنین افرادی مصرف کافئین را به
حداقــل کاهش دهند یا در کنار آنها  ۲الی  ۳لیوان

آب بنوشند؛ چرا که نسبت به دیگران آب بیشتری از
دست میدهند.
جوزدانی اظهار کرد :رفتن به بیرون در هوای گرم
تابستانی باعث میشود تا افراد آب زیادی از بدن خود
را از دست دهند و به اینصورت دچار گرمازدگی شوند.
همچنین عرقیجات بهارنارنج هم برای پیشگیری از
گرمازدگی موثر اســت و اگر افــراد نمیتوانند آن را

زخم پای دیابتی
عارضهای جدی و خطرناک

ممکن اســت نیاز باشد تا عضو ،قطع شود .پس بهتر
اســت حتما از کفش مناسب و نرم برای افراد دیابتی
اســتفاده شــود .تمیز کردن هر روزه پای دیابتیها و
مرطوب نگه داشــتن با پارچه مرطوب میتواند یکی
دیگر از راهکارهای مفید و موثر برای پیشــگیری از
بروز بی حسیهای پای دیابتیها باشد.
بــه گفتــه او دیابتیها معمــوال از گزگز کردن و
احســاس کرختی پا رنج میبرند ،به این احساس در
دیابتیها نوروپاتی دیابتی میگویند؛ این احســاس به

شکلی است که فرد تصور میکند یک جوراب ضخیم
در پا دارد و یا دستکش ضخیم پوشیده است.
این متخصــص بیماریهای اســتخوان و جراح
ارتوپد بیان کــرد :بهترین راه برای کنترل زخم پای
دیابتی مراقبت بهداشتی پاها مثل تمیز کردن روزانه
پا ،وارســی روزانه داخل کفشها ،استفاده نکردن از
دمپایی و تمیز کردن مرتب الی انگشتهای پاست.
همچنین اگر فردی دچار زخم پا شد نباید زخم را چند
روز پشت سرهم ببندیم ،چون مستعد عفونت میشود.

عالئم اضطراب در کودکان
که معموال والدین متوجه آنها نمیشوند

 .۳عالئمی همچون شــکم درد یا دیگر
دردهای جسمانی
یکی از نشــانههای رایج اضطــراب در کودکان
عالئــم تبدیلی یــا روانتنی اســت .اختالل عالئم
عصبشــناختی عملکــردی به این معنا اســت که
بدن بیم و ترس روحی را به عالئم جســمانی تبدیل
میکند .اگر فرزندتان از ســردرد یا شکمدرد مینالد،
ممکن اســت علتش اضطراب باشد .به خصوص اگر
این درد چندین روز یا هفته ادامه داشــته باشد حتما
باید بیشتر بررسی شود.
 .۴تحریکپذیری
خشم یکی از سادهترین راههای ابراز عواطف است
و به نظر میرســد برای کسی که سخت تحت فشار
اســت درمان هر دردی باشد .اگر کسی با یک اشتباه
تحریکتان کند خشــم به ســادگی خودش را نشان
میدهد .کودکتان ممکن اســت نشــانههای خشم و
پرخاشــگری را نشــان دهد که جزئی از شخصیتش
نبودهاند.
این نشــانهها میتوانند نگرانکننده باشــند ،زیرا
ممکن است در مدرســه یا خانه برایشان دردسرساز
شوند .خشــم و تحریکپذیری از نشــانههای رایج
اضطراب هستند که در کودکان بروز میکنند.

 .۵بیقراری
بیقراری از نشــانههای آشــفتگی درونی است.
معمــو ًال بیان احساســات به صــورت کالمی برای
کودکان ســخت است ،از این رو آشفتگی و اضطراب
خود را به صورت عالئم رفتاری نشان میدهد.
 .۶خودداری از خوابیدن
اضطراب همیشــه در طول شــب بدتر میشود و
اگر فرزندتــان از خوابیدن خودداری میکند ،میتواند
نشانه ترس و اضطراب باشد .ممکن است از تاریکی،
ســکوت ،و انزوای کامل در طول شب هراس داشته
باشد .اگر کودکتان ناگهان از خوابیدن امتناع میکند
یا مدام درخواســت آب میکند و چندبار دستشــویی
میرود تا باالخره آرام بگیرد ،ممکن اســت به خاطر
اضطراب باشد.
 .۷گریه کردن
برخی کودکان احساســاتیتر از ســایرین هستند.
در نتیجــه اگر کودکی بیــش از حالت عادی گریه و
زاری میکند میتواند نشــانه اضطراب باشــد .وقتی
بار عاطفی روی دوش آنها از حد توانشــان بیشــتر
میشود ممکن است اینگونه فوران کنند تا آرام شوند.
گریه کردن راه طبیعی بدن برای رهایی از پریشــانی
است.
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به علت گالب موجــود تنهایی مصرف کنند توصیه
میکنم که حتما در کنارش آب بنوشند.
عالئم گرمازدگی را بشناسید
گرمازدگی شــرایطی اســت که عالئم آن شامل
تعریق شــدید و ضربان قلب سریع و در نتیجه گرم
شــدن بیش از حد بدن است .این حالت یکی از سه
سندرم مربوط به گرماست.
علل گرمازدگی شــامل قــرار گرفتن در معرض
دمای باال ،بــه ویژه هنگامی که بــا رطوبت زیاد و
فعالیت بدنی شــدید همراه باشــد .در صورت عدم
دریافت درمان ســریع ،گرمازدگی میتواند به سکته
قلبی منجر شود .خوشبختانه در بسیاری از موارد قابل
پیشگیری است.
عالئم گرمازدگی ممکن است به صورت ناگهانی
یا با گذشــت زمان ،به خصوص با دورههای ورزش
طوالنی مدت ایجاد شود.
عالئم و نشانههای احتمالی گرمازدگی عبارتند از:
پوست خنک ،مرطوب و مور مور شده در اثر
گرما
تعریق شدید
ضعف
سرگیجه
خستگی
نبض ضعیف و سریع
فشار خون پایین هنگام ایستادن
گرفتگی عضالت
حالت تهوع
سردرد

حســن زاده گفت :کنترل قند افــراد دیابتی یعنی
نگه داشــتن عدد قنــد ،زیــر  ۷۰ ،۱۰۰ ،۱۲۰و ،۸۰
با داروهــای کنترل کننــده قند و محــدود کردن
کالری وارد شــده به بدن ،راهکار موثر و مفیدی در
پیشگیری از ایجاد زخم پاست .دومین راهکار ،کنترل
هموگلوبین  A۱Cیا همان قند سه ماهه بیمار است
که نشان دهنده میزان قند روزانه و شبانه است و نباید
باالی  ۷و  ۷.۵باشد.
او ادامه داد :هرگونه برجستگی و دفرمگی و تغییر
شکل در استخوانهای مچ پا باید جدی گرفته شود.
همچنین کفشهــای این افراد باید تا حد امکان آزاد
و راحت باشــد .افراد دیابتی بایــد برای خرید کفش،
غروبها اقدام کنند تا حداکثر ورم در پاها ایجاد شده
باشــد و بتوانند بهترین انتخاب را برای خرید کفش
داشته باشند .استفاده از داروهایی که برای رفع ترک
پا استفاده میشود نیز میتواند موثر باشد.
حســن زاده گفــت :در صورت بروز زخــم پا در
افراد دیابتی بهتر اســت افراد بــدون ترس و نگرانی
از جراحی به پزشــک متخصص مراجعــه کنند و از
اســتفاده از داروهــای گیاهی و مصرف خودســرانه
داروهای شــیمیایی جدا اجتناب کنند تا یک سرانجام
خوبی داشته باشند.
او گفت :اگر افراد دیابتی به تنهایی زندگی میکنند
بهتر اســت که روزانه با آینه اطراف و کف پا را چک
کنند و با مشاهده کوچکترین زخم به پزشک مراجعه
کنند .هرگونه برجســتگی و تــرک اضافه و انحراف
انگشت شست میتواند نشانه هشدار دهندهای برای
بــروز زخم پای دیابتی باشــد .همچنین توصیه اکید
میشــود از دســتکاری زخمها با ناخن گیر و سوزن
دخالتهای سنتی و خانگی جدا خودداری کند.
 .۸خودداری از رفتن به مدرســه یا دیگر
فعالیتها :کودک خوشمشرب و شیرین زبان شما
که گل سرســبد محافل بود ،حاال گوشــهگیر شــده
اســت .احتماال انتظارش را داشــتهاید که با افزایش
سن بیشــتر تنهایی را دوست داشته باشد ،به ویژه در
طول سالهای نوجوانی .اضطراب انواع مختلفی دارد
و یکی از آنها نوع اجتماعی است .اضطراب اجتماعی
میتواند زندگی را برای کسی که باید به مدرسه برود
یا در دیگر فعالیتها شرکت کند ،بسیار سخت سازد.
ممکن اســت از چیزهایی همچون مســخره شدن،
به انــدازه کافی خوب نبودن ،یا ضایع شــدن جلوی
دیگران بترسند .اضطراب میتواند باعث شود فرد به
هر چیزی فکر کند در حالی که درست نیستند.
 .۹نگرانی از آینده
ترس از آینده با افزایش سن کودک و فکر کردن
به مســیر آینده طبیعی اســت .با این حــال ،وقتی
نمیتوانند این نگرانیها را کنترل کنند و زندگیشان را
تحتالشعاع قرار میدهد میتواند یکی از نشانههای
اضطراب در کودکان باشــد .معموال توصیه میشود
اجازه ندهیــد فرزندانتان اخبار یا دیگــر برنامههای
حاوی خشونت را نگاه کنند .حتی سریالهای جنایی
نیز میتواند برای آنها زیادهروی باشــد .همچنین بر
بازیهــای ویدئویی و وب ســایتهایی که به آنها
سر میزنند نظارت داشته باشید.
 .۱۰ترسهای غیرمنطقی
کــودکان معمــو ًال ترسهای غیرمنطقــی مانند
هیوالهای زیــر تخت دارند .با اینکــه تجربه برخی
از ایــن ترسها طبیعی اســت ،اما ممکن اســت به
ســادگی تمام زندگیشان را در بر بگیرند .دنیا عاشق
مسائل ماوراءالطبیعه اســت ،اما غرق شدن کودکان
در این موضوعات میتواند بــرای آنها زیادهروی و
از عالئم اضطراب باشــد .حتم ًا ترسهای غیرمنطقی
کودکانتان را جدی بگیرید و در سطحی که کودک
بتوانــد بفهمد برایــش توضیح دهیــد .این ترسها
میتوانند منجر به اضطراب بســیار شــوند و معموال
با نظارت بر ورودیهای ذهنشــان قابل پیشگیری
هستند .با این حال برخی کودکان به صورت ژنتیکی
در معرض اضطراب قرار دارند ،پس باید بیشتر مراقب
مسائلی باشید که در خانواده طرح میشود.
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راه هایی برای کنار آمدن با تنهایی

باشگاه خبرنگاران :تنهایی ،طبیعی و بخشی از تجربهی زندگی فرد است
و بسیاری از افراد مجرد با آن میجنگند .تنهایی هنگامی که با شفقت
نسبت به خود همراه میشود ،قابل کنترلتر است .استراتژیهایی که
شامل بهبود ارتباطات ،تمرین قدرشناسی و جستوجوی شادی هستند،
میتوانند به کاهش تنهایی کمک کنند.
آیا تنها هستید؟ این تنهایی  ۱۰۰درصد نرمال است اما تمایل نداریم
درباره تنهایی صحبت کنیم یا آن را تأیید یا رد کنیم .احساساتی وجود
دارند که ما کام ً
ال از آنها بیزار هستیم و تنهایی یکی از این احساسات
است .بسیاری از افراد میخواهند قدرتمند ،مستقل و توانمند به نظر برسند
و «تنها» بودن را برعکس آن فرض میکنند ،اما شما میتوانید قوی،
مستقل و توانمند باشید و تنهایی را تجربه کنید .این مسائل میتوانند با
هم وجود داشته باشند و مغایرتی ندارند .همچنین باید توجه داشته باشید
که میتوانید در یک رابطه باشید و احساس تنهایی کنید ،در یک خانه
شلوغ زندگی کنید و یا در یک خانواده پرجمعیت باشید و احساس تنهایی
کنید .همچنین میتوانید موفق باشید و همه چیز داشته باشید و باز هم
احساس تنهایی کنید.
نکته این است که تنهایی مانند هر حالت احساسی دیگر است ،میآید
و میرود؛ و درست مانند سایر حاالت احساسی ،معتبر و بخشی از انسان
بودن است؛ بنابراین به جای تالش برای مبارزه یا سرکوب تنهایی ،با
کنجکاوی و دلسوزی بیشتری به آن نزدیک شوید.
در اینجا شش راه وجود دارد که به شما کمک میکند تنهایی را پشت سر
بگذارید و با آن کنار بیایید.
 -۱احساسات خود را حس کنید
قبل از هرچیزی تنهایی را تصدیق کنید .نام آن را بلند بگویید ،درمورد
آن با یک دوست مورد اعتماد صحبت کنید .گرچه اجتناب ممکن است
جذاب باشد ،اما عکس العمل خیلی مفیدی نیست .هرچه بیشتر از این

احساس اجتناب کنید ،قدرت بیشتری به آن میدهید .اجتناب فقط باعث
شرم و پریشانی بیشتر میشود .پس آن را تصدیق کنید .اگر نیاز به گریه
دارید ،گریه کنید.
 -۲اشتراکات را درک کنید
غالبا این فرض غیرمنطقی که این احساس فقط برای شما اتفاق میافتد

با دوستان یا خانواده خود از طریق پیامک ،تماس یا مالقات ارتباط برقرار
کنید .افرادی که احساس میکنید شما را میبینند و دوستتان دارند .از یکی
از دوستان دعوت کنید تا با یکدیگر قدم بزنید یا به یک پارک یا کافیشاپ
بروید .به دیگران لبخند بزنید ،مکالمه را شروع کنید .گاهی اوقات فقط
بودن در کنار دیگران از نظر جسمی میتواند به کاهش احساس تنهایی و
تقویت ارتباط انسانی کمک کند.
 -۴کارهایی را انجام دهید که شما را شاد میکند
این مورد میتواند شامل سادهترین کارها اعم از فعالیت بدنی،
گوش دادن به موسیقی مورد عالقه خود ،امتحان کردن کارهای جدید،
تماشای سریالهای مورد عالقه و یا خواندن کتاب خوب باشد که باعث
میشود احساس خوبی داشته باشید .این فعالیتها ساده به نظر میرسند،
اما گاهی اوقات ما فراموش میکنیم که به خود اهمیت دهیم.
 -۵به دنبال عضویت در گروه باشید
این مسئله میتواند شامل ارتباط با یک جامعه معنوی تا عضویت در
یک باشگاه بدنسازی گروهی یا لیگ تفریحی ،انجام کارهای داوطلبانه
یا ارتباط با گروهها و جوامع آنالین بر اساس عالیق ،سرگرمیها یا
ارزشهای مشترک باشد .عضو گروه بودن مهم است ،زیرا با قرار گرفتن
در بخشی از چیزی که از خودمان بزرگتر است ،احساس هدف و تحقق
را برای ما فراهم میکند.
 -۶قدردانی را تمرین کنید
قدردانی در مقابله با احساس تنهایی فوق العاده مفید است .در حالی که
احساس تنهایی کامال طاقت فرسا است ،قدردانی میتواند به شما کمک
کند با برخی از نعمتهای خوب زندگی خود ارتباط برقرار کنید .روابط
مثبت و افرادی که در زندگی دارید را به خود یادآوری کنید (حتی اگر
دوستی از راه دور باشد) و سعی کنید به آن لحظات کوچک ،اما پرمعنا را
که باعث شادی شما میشود ،توجه کنید.

همراه با تنهایی ایجاد میشود که (مانند اجتناب) میتواند باعث شرمساری
شود .باور کنید که تنهایی یک تجربه مشترک انسانی است و افراد دیگری
نیز هستند که درد مشابهی را تجربه میکنند .با تصدیق این اشتراک،
میتوانید با دلسوزی بیشتر به تنهایی نزدیک شوید.
 -۳ارتباطات خود را پرورش دهید

بهترین راه حل برای چالش نظافت منزل و راه پله

بیتوته :نظافت یکی از مهم ترین نیازهای منزل و ساختمان های
مسکونی به شمار می رود و باید با دقت بسیار زیادی انجام شود .در نظر
داشته باشید که خدمات مربوط به تمیزکاری منزل و راه پله امروزه از
سوی شرکت های معتبر ارائه شده و در دسترس شما می باشد .در صورتی
که قصد دارید در این خصوص بیشتر بدانید و با بهترین روش برای پشت
سر گذاشتن چالش نظافت با شما صحبت خواهیم داشت و اطالعاتی را در
این خصوص در اختیار شما قرار می دهیم.
در نظر داشته باشید که تمیزکاری و نظافت در یک ساختمان مسکونی
و همچنین یک منزل باعث می شود تا میزان بهداشت بهبود پیدا کرده و
خطر میزان ابتال به بیماری های مختلف از جمله بیماری های تنفسی را
کاهش می دهد .شما می توانید با استفاده از این خدمات در کوتاه ترین
زمان به بهترین شکل استفاده داشته باشید .در نظر بگیرید که استفاده از
خدمات تمیزکاری برای منزل می تواند یکی از بهترین گزینه های پیش
روی شما باشد و همینطور در محیط های ساختمانی نیز می توانید نسبت
به استفاده از این خدمات اقدام کنید.
نظافت منزل به صورت کامل و در کمترین مدت زمان
خدمات تمیزکاری که برای منزل مورد استفاده می باشد ،به صورت کامل
ارائه می شود و شما می توانید نظافت منزل به صورت کامل را درخواست
کنید که در این صورت خدمات ارائه شده از سوی تمیزکار شامل
شستشوی کامل سرویس بهداشتی ،حمام ،کف آشپزخانه ،تمیزکاری کف
واحد مسکونی ،تمیزکاری انبار ،گردگیری ،شستشوی ظروف ،مرتب کردن
وسایل و غیره می باشد .البته باید پیش از این که از این خدمات در منزل
استفاده کنید ،حتما با تمیزکار صحبت کرده و شرح تمامی وظایف را
اعالم کنید .همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این روش در
نظافت منزل می تواند در مدت زمان کوتاهی انجام شود و دلیل اصلی
این امر ،تجربه و دانشی است که تمیزکار به همراه داشته و می تواند با
سرعت عمل باال در کوتاه ترین زمان این خدمات را به شما ارائه دهد.
با توجه به این مسئله شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چرا
خودمان کار نظافت منزل را انجام ندهیم؟ این سوالی است که در ادامه
به آن پاسخ خواهیم داد.
چرا باید کار نظافت منزل را به دیگران بسپاریم؟
نظافت منزل را می توان یکی از مهم ترین کارهایی دانست که باید

با تجربه و تخصص همراه باشد .بروز آسیب های جسمانی در هنگام
تمیزکاری منزل و بروز مشکالت تنفسی در هنگام کار با مواد شوینده
امروزه به یکی از مهم ترین دالیلی تبدیل شده است که باعث می شود
افراد ترجیح دهند که خدمات تمیزکاری منزل را به دیگران بسپارند .در
نظر داشته باشید که کمبود زمان از دیگر دالیلی است که باعث شده
است بسیاری از کاربران نسبت به دریافت خدمات نظافت منزل توسط
دیگران اقدام کنند.
نظافت راه پله ساختمان ،مهم ترین چالش اعضای یک
ساختمان
افرادی که در یک ساختمان ساکن می باشند همواره مشکالت و

کار می کنند و می توانند نظافت راه پله را به بهترین شکل انجام دهند
همکاری می کنند و می توان گفت که بخش زیادی از درخواست هایی که
برای نظافتچی می شود ،مربوط به راه پله ساختمان است.
یک نظافتچی خوب می تواند کارها را به صورت کامال حرفه ای و
اصولی با بیشترین دوام تمیزی انجام داده و در کاهش هزینه ها و مدت
زمان مورد نیاز برای تمیزکاری نیز یکی از بهترین گزینه های پیش روی
شما می باشد.
بهترین روش برای استخدام نظافتچی
با توجه به تمامی مسائل بیان شده در مورد نظافت راه پله و منزل
می توان گفت که بهترین روشی که برای استخدام می تواند مورد استفاده
باشد ،همکاری با شرکت هایی است که در این خصوص در حال فعالیت
هستند .در واقع این شیوه برای دسترسی به افراد مورد اعتماد روشی کامال
اصولی به شمار می رود و همچنین در کاهش مدت زمان مورد نیاز برای
دسترسی نیز کاربرد خواهد داشت.
با وجود تمامی این مسائل می توان گفت که استخدام یک نظافتچی
حرفه ای کار سختی نخواهد بود و شما می توانید با استفاده از شیوه
اینترنتی به افرادی که در حال حاضر آماده هستند تا کار نظافت ساختمان
را برای شما انجام دهند دسترسی داشته باشید .برقراری تماس و دریافت
مشاوره در این خصوص می تواند یکی از بهترین خصوصیات پیش روی
شما باشد که می توانید با خیال راحت از آن استفاده داشته باشید.
نتیجه گیری نهایی
امروزه خدمات نظافت به عنوان یکی از نیازهای بسیار پرطرفدار در
خانه ها تبدیل شده است و شما می توانید از این خدمات به صورت
گسترده ای استفاده داشته باشید .همانطور که در این مقاله به بحث
و بررسی پرداختیم ،مشخص شد که استخدام یک نظافتچی برای
تمیزکاری منزل و راه پله می تواند یک ایده بسیار جالب و خوب باشد
که با هزینه ای مشخص شده از سوی شرکت های فعال در این زمینه
امکان پذیر است و شما می توانید از آن استفاده کنید .در صورتی که
سوالی در این خصوص داشته باشید و یا می خواهید اطالعات بیشتری
در خصوص به کارگیری تمیزکار برای نظافت منزل و راه پله به دست
بیاورید می توانید با کارشناسان مرکز خدمات نظافت در ارتباط بوده و
مشاوره رایگان دریافت کنید.

چالش های بسیار زیادی برای تمیزکاری و نظافت راه پله دارند .این
مسئله به خصوص در ساختمان های مسکونی ،تجاری و اداری که میزان
تردد باالتر است بیشتر احساس می شود و ما در این قسمت قصد داریم
شما را با بهترین شیوه برای نظافت راه پله آشنا کنیم .در نگاه اول ،شاید
تمیزکاری راه پله کار سختی نباشد ولی اگر بخواهیم نگاهی دقیق به این
مسئله داشته باشیم ،راه پله ها با توجه به تعدادی که دارند و همچنین
شیوه های مختلفی که برای تمیزکاری آن مورد استفاده قرار می گیرد ،از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و باید با دقت بسیار زیادی تمیزکاری
آن انجام شود.
از این روی بسیاری از ساختمان ها با کسانی که در این خصوص
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کتابخانه
سه  شنبه  22تیر 1400

ســیروس رومی ابتدا از قصه نویسی شروع
کرد اما خودش تشخیص داد که ذوق و نیروی
ادبی خــود را صرف تحقیــق و پژوهش کند.
اتفاقا در راه شایســته ای کــه برگزیده بود به
موفقیت زیادی نایل آمد .از جمله کتابی درباره
شــاعرانی که از شیراز سروده بودند و تاریخچه
روزنامه نگاری در فارس که از تحقیقات بســیار
ارزنده او به شــمار مــی رود .او ادعایی در هیچ
زمینه ای ندارد اما آثار او خالف این مســئله را
ثابت می کند که او ســرآمد است .مخصوص ًا در
حوزه ی تحقیق و پژوهش در امر روزنامه نگاری،
که اتفاق ًا کتاب اخیرش نیز خارج از حیطه راهی
که انتخاب نموده است ،نیست.
وقتی کســی تاریخچــه روزنامه نگاری در
فارس را می نویسد خود به خود به افراد شاخصی
برخورد می کند که جالی وطن کرده و در سطح
مملکت به شهرت درخوری دست پیدا کرده اند.
یکی از این افراد میرزا جهانگیرخان شــیرازی
است که سرگذشــت پرافتخار و توأم ًا غمباری
داشته است.
«اما این نوشــتار به زندگی ادبی و سیاسی
میرزا جهانگیــر خان شــیرازی می پردازد که
در تاریــخ مطبوعات و اجتمــاع؛ یگانه ،صاحب
ســبک ،شجاع ،شــاعر ،مبارز کالمی و جنگی
بود .او نخستین روزنامه نگاری بود که به دست
نخبه کشــان حکومتی ابتدا شــکنجه و سپس
کشته ی عقیده و باورهای تغییرناپذیر و انسانی
خود شــد و لقب نخستین شــهید مطبوعات را
گرفت(.ص 9و )10
بعد از سخن نخست نویسنده درباره دو تن از
شاهان قاجار قلمفرسایی می کند؛ چرا وجود آنها
باعث نض گرفتن انقالب مشــروطیت گردید.
چون اعمال و رفتار آنها به گونه ای بود که آحاد
مردم آنها را افرادی فاســد و به دنبال اخاذی از
جیب رعیت بدانند .به گونه مثال ناصرالدین شاه
پس از ســفر چند ماهه به دیــار فرنگ به این
نتیجه رسید که تحصیلکرده های غرب با افکار
ترقی خواهانه شان می توانند اساس حکومت او
را از بنیــان زیر و رو کنند .ایــن بود که خیلی
کم آنها را به کار گرفت و شــغل های حساس
را از آنها دریغ کرد و در مورد مظفرالدین شــاه
می نویســد که بزرگ ترین افتخارش را امضاء
فرمان مشــروطه می دانند .در چنین شرایطی
افــرادی چون میــرزا جهانگیر خان شــیرازی
ســرافرازانه پا به میدان می گذارند تا باورهای
مردم استبدادزده را از بیخ و بن زیر و رو کنند.
سیروس رومی درباره ی زندگی ،نام و نشان
میرزا جهانگیرخان شیرازی می نویسد:
«در ســال 1292ق .در خانه ی آقا رجبعلی،
فرزند پسری زاده شد که او را جهانگیر نامیدند.
کودک بود که پدرش را از دست داد و تربیت و
آموزش او را عمه و مادربزرگش عهده دار شدند.
در پنج ســالگی به تهران رفــت و تحصیالت
ابتدایی را فرا گرفت و چهارده ســاله بود که در
سال  1306قمری به شیراز بازگشت .چهار سال
به ادامه ی درس های خود پرداخت و دوره های
نجوم ،ریاضی ،منطق و خوشنویسی نزد استادان
و به خصوص نزد فرصت الدوله شیرازی گذراند.
(ص)18
فرصت الدولــه شــیرازی در آثــار عجــم
می نویســد :میــرزا جهانگیــر جوانی اســت
بلندهمــت ،عالی فطرت ،از مبــادی عهد صبا
تاکنون که سنین عمرش در حدود بیست سال
اســت ،به تحصیل کماالت صــوری و معنوی
راغب و مصاحبت اهل علم و کمال را طالب از

هر گوشه ای توشه ای و از هر خرمنی خوشه ای
اندوخته.
ســپس فرصت الدوله درباره طبع شعر او داد
ســخن می دهد دو بیت از او را یادداشت کرده
است:
ترکی که عقل و دین و دل از ما گرفته ست
ما خود نداده ایم به یغما گرفته ست
گویند مهر او ز دل خویش کن برون
کی می توانم این ،که بدل جا گرفته ست
***
میرزا جهانگیرخان هنوز نوزده سال را پشت
ســر نگذاشته بود که در شــیراز جزء اشخاص
نامدار به حســاب می آمد .به گونــه ای که در
نوجوانی به معاونت حکومت بندر لنگه رسید که
کارنامه ای درخشــان از خود به جای گذاشت.
میرزا جهانگیرخان به اندیشه های میرزا آقاخان
کرمانی دل بســته بود .به گونــه ای که کتاب
«آئینه اســکندری» و نامه باستان را برای چاپ
با خطی خوش بازنویسی کرد.
در چنیــن اوضاع و احوالی فهمید که «میرزا
قاسم خان قزوینی» خیال ســرمایه گذاری در
امر انتشــار نشــریه ای را دارد .چون یگانه راه
ارتباط با مــردم را روزنامه می دانســت نزد او
رفت .ســپس «علی اکبرخــان دهخدا» نیز به
این جمع پیوست و انتشــار هفتگی روزنامه ای
به نام «صور اسرافیل آغاز شد .این جمع در نزد
خود به اصولی معتقد بودند که از خواســته های
به حق مــردم و آزادی و برابری و برادری باید
دفاع کرد و به آنها راه بهتر زیســتن را آموزش
داد .ایــن هفته نامه آنچنــان کارش باال گرفت
که نســخه های آن را چون کاغذ زر می بردند.
این اســتقبال مردم باعث شد که این گروه در
عزم خود راســخ تر و مقاالت خود را کوبنده تر
بنویسند.
این روزنامه در تاریخ ســازی نقشی اساسی
را ایفا می کرد .مردم نســبت به حقوق خود در
جامعه آگاهی می یافتند .مفســدین درباری روز
به روز رســواتر می شدند .همین اقبال مردم بود
که شــاه را به مقابله با مــردم تهیج کرد .چون
تمام مقامات باال دســت در یک کاسه داشتند.
بی آبرویــی یکی باعث آبروریــزی دیگران نیز
می شــد .نتیجه اینکــه مملکت ایــران به دو
گروه تقسیم شده بودند .غاصبان -زورگویان-
رشــوه بگیران و صاحبــان قدرت از یکســو و
مردم عام -بیسواد که درصد زیادی از جمعیت
را تشــکیل می دادند در ســویی دیگر -در این
میان روشنفکران باسواد و دلسوز به حال جامعه
را می شد به راحتی شــمارش کرد .در حقیقت
کشــور آبســتن یک واقعه تاریخــی بود چون
جریان وقایع حوادث را این چنین رقم می زد .لذا
میرزاجهانگیرخان مجبور شد نامه ای سرگشاده
به شاه بنویسد:
« ...و بــه خاک پای مبارکت عرض می کنم
که ای پادشــاه دل آگاه ،پیمانــه مصائب ملت
لبریز اســت .فقــر و فالکت در خــرد و بزرگ
عمومی ،اعمــال خودســرانه درباریان مرضی
عالج ناپذیر ،آشــوب و انقالب در چهار جهت
مملکت برپا ،تهدیدات خارج از هر طرف محیط،
دست اجانب برای تحریک عوام و ابقا سلطنت
به هزار وسیله در کار ،مملکت شش هزار ساله
ایران و چندین هزار سالطین آن منتظر که در
این موقع باریک و دوره انقالبات با این کشتی
موجه چه معامله ای خواهید فرمود :به چه حسن
و تدبیر و سیاســت ابواب خــاص و نجات به
روی ملت خواهید گشود؟ (صوراسرافیل )1286
(ص)28
وقتی شــاه و درباران و عوامل فاســد آنها
نمی تواننــد قلم میرزا جهانگیر را بشــکنند .به
تهمت زنی نســبت به او می پردازند .حتی او را
بابی و ازلــی لقب می دهنــد .ادوارد براون نیز
بر این قــول صحه می گــذارد و او را «ازلی»
می خواند.
کار بــاال می گیــرد و دو طــرف روبــروی
یکدیگر می ایســتند .قوای دولتی که از عده ای
قزاق روســی خائن تشکیل شده است با نیروی
فراوانی که دارند عرصــه را بر مجاهدین تنگ
می کنند .ناگزیر آنها بــه مجلس پناه می برند.
غافــل از اینکه بــرای عوامل محمدعلیشــاه
مسجد و مجلس فرقی ندارد .پسر خواهر میرزا
جهانگیرخان ،میرزا اســداله شیرازی که سخت
مــورد عالقــه ی جهانگیرخان بــوده در نبرد
مجلس شهید می شود.
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میرزا جهانگیرخان شیرازی
سیروس رومی

ناشر؛ قلمکده و سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
 156صفحه -مصور

امین فقیری

میــرزا جهانگیرخان وقتی به ســر کشــته
خواهرزاده خویش می رســد بدون اینکه اشکی
از دیــدگان روان ســازد می گویــد :این نعش
خواهرزاده عزیز من اســت و من ســزاوارترم
بــرای او ســوگواری کنم .بروید مشــغول کار
خویــش باشــید که وقــت تنگ اســت و کار
سخت(».ص)80
ســیروس رومی اطالعــات مفیدی راجع به
زندگی خصوصی میرزا جهانگیرخان به دســت
نمی دهد .حکایت اینکه وقتی کهنگارنده قصد
داشــت زندگی نامه ای از یکی از درخشان ترین
شاعر این سرزمین بنویســد برخالف آن همه
شــهرت که حتی مرزهای ایران را درنوردیده و
به خارج رشــیده است با وجود ورق زدن و غور
در کتاب هایی که راجع به ســعدی نوشته شده
بود حتی یک سطر راجع به زندگی خصوصی او
پیدا نکردم .فکر می کنم و حتم ًا هم چنین است
که دوست پژوهشگر ما با وجود مطالعه و فیش
بــرداری از زندگی جهانگیرخــان هیچ رد پایی
از زن و بپــه و در یک کالم خانواده پیدا نکرده
اســت وگرنه این مطالب خصوصی چهره این
شــخصیت مبارز و مردمی را روشــن تر نشان
می داد .شاید پای بندی به اهل و عیال خدشه ای
بر مبارزاتش که خواه و ناخواه مسیری به طرف
مرگ بــود می افکند و اینگونه بوده که تجرد را
برای خویش انتخاب نموده بوده اســت که خدا
بهتر می داند!
در این مبارزات میرزا جهانگیرخان دوستانی
داشته که آنها هم همانند خودش سر پرشوری
داشته اند .اولویت به علی اکبر دهخدا می رسد.
رومی می نویسد:
«دهخدا ،چهره ماندگار تاریخ ،فرهنگ و ادب
ایران زمین و فارســی زبانان جهان ،مرد نستوه
پژوهش ،شاعری نوآور ،شوخ طبعی سیاستمدار
و شــخصیتی متجدد که تا زبان فارســی نفس
می کشــد او زنده و تأثیرگذار است .مردی که
باید او را از نو شناخت(».ص)68
دهخدا در ســال  1257خورشیدی در تهران
متولد شــد و چون پدرش اهل قزوین بود او را
قزوینــی گفته اند .او در روزنامه صوراســرافیل
ســتونی دائمی داشت و زیر آن امضای «دخو»
می گذاشــت .با نثری ســاده و بــدون تکلف

معضــات اجتماعی را به خواننــدگان عرضه
می داشــت .بزرگ ترین کاری که نامش را در
تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم جاودان ســاخته
لغت نامه ی دهخدا اســت .لغت نامه ای که پا را
از یک کتاب معلومات عمومی بسیار فراتر نهاده
است .روحش شاد.
حیدر عمو اوغلی
«نام اصلــی او حیدر تاری وردیوف افشــار
اورموی» اســت .در ســال  1295خورشیدی
مطابق با  1880میالدی در ارمنســتان زاده شد
«علی اکبر افشــار» و «زهــرا» پدر و مادرش
هــر دو ایرانی بودنــد .درباره محــل تولدش
اختالف نظر است .عده ای او را قفقازی ،برخی
او را از اهالی ســلماس و گروهــی او را از ایل
افشــار ارومیه می دانند که از نام خانوادگی اش
مشخص است از ایل افشــار ارومیه به صواب
نزدیک تر است(.ص)72
حیدرخان عمو اوغلی در کارهای فنی دستی
داشــت .او به شــیوه ی مبارزه مسلحانه اعتقاد
داشــت و به وســیله بمب های دست ســازش
چندین ترور را انجام داد که پژوهشــگر ارجمند
سیروس رومی به آنها اشاره کرده است.
سید محمدرضا شیرازی «مساوات»
اهــل برازجان بــود .در شــیراز به تحصیل
پرداخــت .در عنفــوان جوانی بــه تهران رفت
و ادامــه ی تحصیلش را در آنجــا پایه نهاد .او
روزنامه نگاری بود که خط مشــی سیاســی را
انتخاب نمود .شمارگان روزنامه اش «مساوات»
تا سه هزار رســیده بود .علت شهامت بی حد و
حصر او در برابر ظلم و بی عدالتی بود.
میرزا اسداله خان شیرازی
یحیی دولت آبادی درباره اش نوشته است:
«همشــیره زاده او (میــرزا جهانگیرخــان
شیرازی) میرزا اسداله جوانی است به سن بیست
و پنج ســال ،خوشخو ،با طراوت و جنگجو ،بعد
از آنکه اطراف توپ محاذی سردر را از توپچیان
خالی می بیند .از ســنگر فرود آمده می خواهد
برود توپ را به مجلــس بیاورد و همین که در
مجلس باز می شود و این جوان خارج می گردد
از قراولخانــه مقابل ســردر مجلــس که آخر
نگارستان اســت گلوله ای بر پیشانی او اصابت
کرده از پای درمی آید(.ص)78

ایــن میرزااســداله فدایی دایــی اش بوده.
مخصوصا در راه انتشــار روزنامه صوراسرافیل
از هیــچ کمــک و یــاری دریــغ نمی ورزیده.
شهید شــدن او عمیقا بر میرزا جهانگیرخان اثر
می گذارد.
ملک المتکلمین
حاج میــرزا نصرالــه المتکلمیــن در رجب
1227ق در اصفهان متولد شــد .در بیست و دو
سالگی به مکه و پس از بازگشت به هندوستان
ســفر کرد .در بمبئی کتابی بــا نام «من الحق
الی الحــق» تألیف کرد کــه در آن به بیداری
و اتحاد تمامی مســلمانان اشــاره کرده است.
او ناطقی زبردســت و تأثیرگذار بوده که بدون
ترس و بی پروا به درباریان و عوامل فساد حمله
می کرده است.
سید جمال الدین واعظ اصفهانی
او هم سرگذشــت غمباری داشــت .رومی
می نویسد:
«هنگامــی که لیاخوف مجلــس را به توپ
بست و اردوی مشروطه خواهان شکست خورد.
تعدادی دســتگیر و گروهی فراری شــدند .از
میان آنها ســید جمال الدین اصفهانی با توجه
به محل والدتــش و به ویژه اینکــه با حاکم
آنها «مظفرالملک» دوســتی دیرینه داشــت.
به همــدان رفت و به حاکم آنجــا پناه برد .اما
حاکم خبر آمدن او را به شــاه داد و شــاه گفت
او را بــه بروجرد منتقــل و زندانی کنند .چنین
کردند و در بروجرد او را خفه کرده به زندگیش
خاتمه دادند .در ســال  1326قمری این اتفاق
افتاد و در همان بروجرد به خاک ســپرده شد.
از ســید جمال الدین واعظ تنها پسری ماند به
نام محمدعلی که بعدهــا محمدعلی جمالزاده
گردید و داستان نویســی فارسی مدیون اوست.
(ص)84-85
***
گفتیم که میرزا جهانگیرخان شعر نیز خوب
می ســرود .به این غزل او نگاه کنید که سخت
تحت تأثیر حافظ بزرگ است؛
حافظ می گوید:
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود
تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود
رسم عاشق کشی و شیوه ی شهر آشوبی
جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود
*
میرزا جهانگیر می سراید:
نرگس مست تو با سرمه برآمیخته بود
خون خلقی همه بی جرم و گنه ریخته بود
سر زلفین چلیپای تو می سود به خاک
بلکه دلهای اسیران به خود آویخته بود
دل سنگین تو ای دوست نشاید دل گفت
کاش معمار ازل خاک تو را بیخته بود
شد جهانگیر به یک لحظه اسیر نگهش
بس که افسون پی تسخیر وی انگیخته بود
*
نمونه عالی وطن پرستی و تعهد او را در این
چند سطر می توان دید:
«سر من دور می زند
چشم های من جز رنگ سرخی نمی بینند
خون پدران غیور من در عروقم به تندی برق
حرکت می کند
و مشامم از بوی خون پر است
چرا؟
زیرا که فرزندان تو را دزدان خانگی و دشمنان
خارجی تهدید می کننــد و اوالد تو ،دامن پاک
مــادر و مقبره اجداد و خون بهای پدران خود را
در خطر نزدیک مشاهده می نمایند.
ای ایران!
ای مادر پیری که سالیان دراز از خون عروق
و شرائین خود ما را شیر دادی و از گوشت های
بدن خویش به تغذیه مــا پرداختی؛ آیا ما زنده
خواهیم ماند و فرزندان ناخلف تو دامن عصمت
را به دســت اجانب خواهند داد؟ آیا چشــم ما
خواهــد دید که حجاب عفت تــو را خارجی ها
می درند؟ (صور اسرافیل ()1325ص)121-122
*
دل هر کس کــه ذره ای عِرق وطن دارد با
خواندن این ســطور بــه درد می آید که چطور
مردم آزاده به دست دیکتاتورها شهید می شوند.
«صاحــب منصبــان قزاق خانه پــی در پی
بــه محبس آنها آمده ،آنهــا را فحش داده آزار
می کنند .میرزا جهانگیر خــان در این حال باز
از نطق های وطن خواهانه دســت برنمی دارد
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و دقیقه ای آرام نمی گیرد .باالخره از بس حرف
می زنــد محبــس او را جدا می کننــد (یحیی
دولت آبادی .)1362
«فــردا صبح پاســی از روز برآمــده دو نفر
قزاق به محبس آمده ،ملک المتکلمین و میرزا
جهانگیر خان را با زنجیر می برند .ساعتی طول
نمی کشــد که زنجیرهای آنها را درآورده و آنجا
می اندازند ...خالصه آنها می برند گوشه ی باغ
شــاه در میان فوج قــزاق ،اول طناب به گردن
ملک المتکلمیــن افکنده ،مدتــی او را عذاب
می دهند ،بعد میرغضبان با کارد روی شــکم او
افتاده ،شــکمش را پاره می کنند و به ســختی
جان می دهد .بعــد از آن میرزا جهانگیرخان را
می آورند .چون کشتن رفیق خود را دیده است،
رمقی برای او باقی نمانده به پای خود نمی تواند
بیایــد .او را می آورند طناب بر گردنش انداخته،
به فشــار کمی جان می دهد و نعش هر دو را
میان خندق می اندازند( .صفحه .)55-56
مؤثرتریــن شــعری کــه در رثــای میرزا
جهانگیرخان شیرازی سروده می شود توسط یار
مشــفق و همکار و هم عهد او عالمه علی اکبر
دهخداست:
ای مرغ سحر چو این شب تار
بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نفخه ی روح بخش اسحار
رفت از سر خفتگان خماری
بگشوده گره ز زلف زر تار
محبوبه ی نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار
و اهریمن زشتخو حصاری
یاد آر ز شمع مرده یاد آر
ای مونس یوسف اندر این بند
تعبیر عیان چو شد تو را خواب
دل پر ز شعف ،لب از شکرخند
محسور عدو ،به کام اصحاب
رفتی بر یار خویش و پیوند
آزادتر از نسیم و مهتاب
زان کاو همه شام با تو یک چند
در آرزوی وصال احباب
اختر به سحر شمرده یاد آر
چون باغ شود دوباره خرم
ای بلبل مستمند مسکین
وز سنبل و سوری و سپر غم
آفاق نگارخانه ی چین
گل ،سرخ و به رخ عرق ز شبنم
تو داده ز کف قرار و تمکین
زان تو گل پیرس که در غم
ناداده به نار شوق تسکین
از سردی دی فسرده یاد آر
ای همره تیه پور عمران
بگذشت چو این سنین معدود
وان شاهد نغز بزم عرفان
بنمود چو وعد خویش مشهود
وز مذبح زر چو شد به کیوان
هر صبح شمیم عنبر و عود
زان کو به گناه قوم نادان
در حسرت روی ارض موعود
بر بادیه جان سپرده یاد آر
چون گشت ز نو زمانه آباد
ای کودک دوره ی طالیی
وز طاعت بندگان خود شاد
بگرفت ز سر خدا ،خدایی
نه رسم ارم ،نه اسم شداد
گل بست زبان ژاژخالی
زان کس که ز نوک تیغ جالد
مأخوذ به جرم حق ستایی
تسنیم وصال خورده یاد آر
***
و عارف هم بر این ماتم چنین ســروده است
(پاره ای از شعر):
از خون جوانان وطن الله دمیده
از ماتم سرو قدشان ،سرو خمیده
در سایه ی گل ،بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من ،در غمشان جامه دریده
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری ،نه آئین داری ،ای چرخ
***
جا دارد عالوه بر ســیروس رومی پژوهشگر
ارجمند از معاونت فرهنگی شــهرداری و یاران
فهیم ایشان تشکر شود.
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از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه
اداری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،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 اول1400/4/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/6 :
/1819م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی
سرکار خانم زهرا اکرمی ابرقوئی پیرو اجرائیه شماره  140012990009305610و شماره پرونده  9209983520100772و شماره بایگانی پرونده 9900035
مورخ  1400/4/7شعبه  6اجرای احکام (ویژه نیابت حقوقی و خانواده) بدینوسیله به شما ابالغ می گردد جهت انتقال  1/527دانگ مشاع از ششدانگ
پالک  17377فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز به نام برنده مزایده آقــای احمد امیدپناه از تاریخ این آگهی به مدت ده روز کاری به
دفتر اســناد رسمی  137شیراز واقع در شــیراز چهارراه خلدبرین جنب ایستگاه اتوبوس حضور بهم رســانید .در غیر این صورت اجرای احکام به
قائم مقامی شما سند انتقال را امضاء نموده و هرگونه خسارت به اشخاص ناشی از این انتقال به عهده شما خواهد بود.
/1820م الف
سردفتر اسناد رسمی  137شیراز
مجید فانی
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فجیره ،شهری مدرن و صنعتی و یکی از هفت امارت و شیخنشینهای امارات
متحده عربی است .این شهر از غرب با رأسالخیمه و شارجه و از سمت جنوب
با کالبا هممرز است .فجیره یکی از شهرهای مهم تاریخی و باستانی امارات
متحده عربی است .مسجد بدیه و قلعه فجیره ،دو عدد از مهمترین دیدنی های
فجیره هستند.
فجیره بهوسیله رشتهکوه حجر از سایر بخشهای امارات متحده عربی جدا
شده است .این شهر دارای چشماندازی زیبا و میراث فرهنگی غنی است.
خط ساحلی فجیره با طول  ۷۰کیلومتر و رشتهکوه حجر منظره فوقالعادهای
را به نمایش میگذارد .گردشگران میتوانند عالوه بر جاذبههای طبیعی از
مناطق تاریخی و باستانشناسی این شهر هم دیدن کنند .اغلب فجیره را
بهعنوان جواهر عربی میشناسند .فجیره تنها شهر امارات متحده عربی است
که در امتداد خلیج فارس قرار ندارد و سواحل آن در خلیج عمان واقع شده
است .مسجد شیخ زاید ،قلعه بثنه ،موزه فجیره ،قلعه حیل ،روستای مسافی،
چشمههای آب گرم عین المدحب از دیگر جاهای دیدنی فجیره هستند.
مسجد بدیه
«مسجد بدیه» ،قدیمیترین مسجد امارات متحده عربی واقع در شمال فجیره
است .این مسجد در سال  ۱۴۴۶میالدی با استفاده از خشت خام بنا شد.
عین حال پیشرفتهای دارد و یکی از
مسجد بدیه معماری بسیار ساده و در ِ
دست آوردهای مهم معماری آن زمان محسوب میشود .این مسجد دارای
چهار گنبد مخروطی و یک ستون بزرگ مرکزی است که چهار گنبد را نگه
میدارد .مسجد بدیه یک نمازخانه با سقف قوسیشکل ،سیستم تهویه هوای
طبیعی و یک محراب رو به قبله دارد .این مسجد و ناحیهی اطرافش را «منطقه
باستانشناسی مسجد بدیه» مینامند .بازدیدکنندگان میتوانند در قبرستان
بزرگی که در نزدیکی مسجد قرار دارد ،از مقبرهای متعلق به عصر آهن دیدن
کنند .همچنین طی حفاریهایی که در این منطقه انجام شده است آثار هنری،
سفال ،سرامیک و سرنیزههایی با قدمت  ۱۰۰۰سال پیش از میالد کشف
کردهاند .چند سایت باستانشناسی دیگر هم در نزدیکی مسجد بدیه وجود دارد.
قلعه فجیره
«قلعه فجیره» در سال  ۱۶۷۰میالدی ساخته شد و پس از حمله انگلیسیها
در اوایل قرن بیستم ،شدیداً آسیب دید .این قلعه قدیمیترین قلعهی امارات
متحده عربی محسوب میشود .در گذشته از این قلعه گاهی بهعنوان ساختمان
دفاعی و گاهی بهعنوان محل اقامت خانواده حاکم استفاده میشده است.
قلعه فجیره برای قرنها ،تنها ساختمان سنگی واقع در ساحل فجیره بود.
این قلعه سه بخش اصلی ،چندین سالن ،یک برج مستطیلی و دو برج مدور را
شامل میشد .قلعه فجیره در سالهای اخیر بهطور کامل بازسازی شده است.
امروزه منطقهی اطراف این قلعه ،بخشی از «روستای میراث فجیره» است که
سازمان باستانشناسی و میراث فجیره آن را ساخته است .بازدیدکنندگان در
این روستا میتوانند خانههای قدیمی بازسازیشده ،نمایشگاههایی با موضوع
زندگی سنتی را ببینند و با لوازم آشپزخانه و سیستم آبیاری الیزره که کشاورزان
امارات از آن استفاده میکنند ،آشنا شوند.
مسجد شیخ زاید
«مسجد بزرگ شیخ زاید فجیره» ،پس از مسجد شیخ زائد ابوظبی ،بزرگترین
مسجد امارات متحده عربی محسوب میشود .ساختمان مدرن و سفید مسجد
شیخ زاید ،یکی از نمادهای مهم شهر فجیره است .این مسجد مساحت
سه زمین فوتبال را در برمیگیرد که دارای  ۶۴گنبد و  ۶مناره با ارتفاع
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دیدنیهای فجیره؛ شهر باستانی امارات

 ۱۰۰متر است .در نمازخانه بزرگ این مسجد ۳۲ ،هزار نفر میتوانند نماز
بخوانند .تنها مسلمانان میتوانند از فضای داخلی این مسجد بازدید کنند و
ورود غیرمسلمانان به آن ممنوع است.
قلعه بثنه
«قلعه بثنه» در  ۱۳کیلومتری مغرب فجیره در کنار بزرگراه اصلی واقع شده
است .این قلعه در سال  ۱۷۳۵ساخته شد و یکی از مهمترین قلعههای دفاعی
منطقه شرقی امارات متحده عربی محسوب میشد .قلعه بثنه زمانی مشرف بر
مسیرهای استراتژیک کوه حجر بوده است .این قلعه دارای دیوارهای ضخیم
سنگی است که دو برج مدور بزرگ در سمت غربی آن قرار دارد .منظره زیبای
کوهها و درختان نخل در اطراف قلعه بثنه ،زیبایی آن را دوچندان کرده است.
موزه فجیره
«موزه فجیره» در جنوب قلعه فجیره واقع شده است .این موزه دارای
مجموعهای فوقالعاده از آثار تاریخی متعلق به اوایل عصر برنزی است که
طی حفاریهای باستانشناسی در قدیفا و بثنه کشف شدهاند .سالحهای عصر
برنزی و عصر آهن ،سفالهای نقاشیشده ،ظروف حکاکیشده از جنس سنگ
صابون ،سکههای نقرهای پیش از اسالم در این موزه به نمایش گذاشته شده
است .یکی از آثار ارزشمند این موزه که آن را در قدیفا کشف کردهاند ،کاسهای
از جنس تخم شترمرغ است که قدمت آن به  ۲۲۰۰سال پیش میرسد .موزه
فجیره یک بخش مردمشناسی هم دارد که آداب و رسوم ،سنتها ،زندگی

روزمره و صنایع دستی امارات را به نمایش میگذارد.
قلعه الحیل
«قلعه الحیل» ،زمانی بهعنوان مرکز فرماندهی خانواده حاکم فجیره استفاده
میشده است .این قلعه تقریب ًا  ۲۵۰سال پیش ساخته شد و نقش مهمی در
دفاع از منطقه ایفا میکرد و همچنین پایگاه پاسبانی و محافظت از فجیره در
برابر حمله محسوب میشد .امروزه بخشهای کمی از این قلعه باقیمانده
است و دیوارهای اصلی آن سالها پیش تخریب شده است .یک برج دیدهبانی
بر فراز تپه قرار دارد که روزهای شکوه این قلعه را یادآور میشود .این برج
به تمام این منطقه استراتژیک که امروزه امارات متحده عربی نامیده میشود،
اشراف داشته است.
قلعه اوحله
«قلعه اوحله» در  ۳۰کیلومتری شهر فجیره در دامنه تپهای واقع شده
است .این قلعه در موقعیت استراتژیک فوقالعادهای برای محافظت از منطقه
قرار دارد .قلعه اوحله با دیوارهای بلند و ضخیم ،یکی از بهترین قلعههای
حفظشده در امارت فجیره است .این قلعه در مقایسه با سایر قلعههای امارات
متحده عربی ،کمتر مورد بازسازی قرار گرفته است؛ از اینرو مکانی عالی
برای عالقهمندان به آثار تاریخی و تاریخ است .درون قلعه یک برج ساعت
استوانهای با ارتفاع  ۲۰متر قرار دارد .پنجرهای این قلعه باریک و کوچک است
و چشمانداز زیبایی دارد.

سواحل فجیره
فجیره تنها شهر امارات متحده عربی است که ساحلی در امتداد خلیج فارس
ندارد .سواحل فجیره در مشرق امارات متحده عربی و در امتداد خلیج عمان
قرار دارد .این سواحل شنی که به خاطر محیط ساکت و آرام ،چشمانداز
فوقالعاده زیبا و ورزشهای آبی متنوع از جمله غواصی شناخته شدهاند ،یکی
از محبوبترین مقاصد گردشگری فجیره محسوب میشوند .همچنین آالچیق،
کافه ،النژ و رستورانهای بسیاری در این سواحل وجود دارد.
چشمه آب گرم عین المضب
«چشمه آب گرم عین المضب» واقع در دامنه کوه حجر ،یکی از محبوبترین
جاهای دیدنی فجیره میان گردشگران محلی و خارجی است ..این چشمه در
«باغ عین المدحب» واقع شده است که بقایای قلعه فجیره و روستای میراث
را هم در برمیگیرد.
این چشمههای آب گرم دو بخش زنانه و مردانه را شامل میشود .یک تئاتر
فضای باز هم در این محل وجود دارد که در طول تعطیالت نمایشهای سنتی
در آن اجرا میشود.
پارک کالبا کرنیش
«پارک کالبا کرنیش» ،جواهر مخفی فجیره و بهترین مکان برای گذراندن
یک روز آرام است .در این پارک فعالیتها و امکانات فراوانی برای گردشگران
وجود دارد که یک روز عالی در فضای باز را برای آنها رقم میزند.
جزیره اسنوپی
«جزیره اسنوپی» یکی دیگر از مقاصد محبوب فجیره است .این جزیره در
اقیانوس هند و در نزدیکی عمان قرار دارد .چون این جزیره شباهت زیادی
به شخصیت کارتونی به نام اسنوپی دارد ،آن را اسنوپی مینامند .منطقهی
اطراف جزیره اسنوپی ،منظرهای بینظیر از صخرهها ،سواحل و اقامتگاههای
لوکس دارد .گردشگران میتوانند در این جزیره تجربیات تازهای کسب کنند
و به ورزشهای آبی بپردازند .همچنین میتوانند هنگام غواصی از کشتیهای
غرقشده ،غارهای طبیعی و غیره بازدید کنند.
مسافی
«مسافی» ،روستایی از توابع امارت فجیره است که در  ۳۵کیلومتری فجیره و
در دامنهی کوه حجر قرار دارد .این روستا در امتداد جادهی ارتباطی فجیره به
دبی واقع شده است و پیش از ساخت بزرگراهها از اهمیت بسیاری برای تجارت
برخوردار بود .روستای مسافی بسیار سرسبز است و باغهایی با درختان متنوع
دارد؛ از اینرو اولین ساکنان این روستا آن را «لبنان کوچک» مینامیدهاند.
روستای فجیره به خاطر داشتن چشمههای آب معدنی فراوان شهرت دارد و
مسافی در عربی بهمعنای آب خالص است .گردشگران میتوانند در نزدیکی
این روستا در جاده فجیره به دبی از بازار محلی نیز دیدن کنند.
وادیها
در عربی وادی به رودخانههای خشکشدهای میگویند که از آب بارانهای
سنگین پر شده است؛ همچنین ممکن است اشارهای به آبادی درون دره
داشته باشد .با توجه به مکاننگاری این منطقه ،تمام ناحیهی اطراف فجیره
دارای وادی است .زیباترین وادیهای این منطقه عبارتاند از «وادی سیجی»،
«وادی سحام» و «وادی مای»« .وادی حام» ،طوالنیترین دره فجیره است
و «وادی طویان» مسیر کوهستانی فوقالعاده زیبایی دارد« .وادی وریعه» واقع
در شمال فجیره نیز یکی از مقاصد اصلی گردشگری است .در این وادی،
آبشارهای زیبایی وجود دارد.

آگهی
آگهی فراخوان مناقصه
نوبت دوم1400/4/22 :
نوبت اول1400/4/20 :
شركت ســهامي آب منطقه اي فارس در نظر دارد تامين  47دستگاه خودرو اســتیجاری را از طريق مناقصه عمومي یک
مرحله ای طبق قانون برگزاري مناقصات به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
 )1موضوع مناقصه  :تامين  47دستگاه خودرو استیجاری شامل:
 17دستگاه پژو پارس ،لیفان و دنا 23 ،دستگاه سمند و پژو  7 ،405دستگاه مزدا دو کابین
 )2مبلغ برآورد مناقصه :حدود  41،674میلیون ريال
 )3محل اجرای پروژه :ستاد مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و مناطق تحت پوشش
 )4مدت انجام کار 12 :ماه شمسی می باشد.
 )5اعتبار پروژه از محل اعتبارات جاری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تامین گردیده است.
 )6دستگاه نظارت :اداره خدمات پشتيباني شركت سهامی آب منطقه اي فارس
 )7تنها شرکت های دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
شــرکتهای غیربومی که از سایر اســتان ها صالحیت اخذ نموده اند ملزم به ارائه معرفی نامه جهت انجام فعالیت از اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان فارس می باشند.
 )8ارزیابی کیفی مناقصه به صورت ســاده مطابق با بند (الف) ماده  11آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  12قانون برگزاری مناقصات صورت
می پذیرد.
 )9مبلغ ضمانتنامه شركت در فرایند ارجاع کار  2،084،000،000ريال مي باشد كه مي بايست مطابق ضوابط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه
و در قالب پاکت (الف) پیشنهاد مناقصه ارائه گردد.
 )10دریافت اســناد مناقصه از ساعت  10:00صبح روز یکشنبه مورخ  1400/04/20لغایت ساعت  12:00روز پنج شنبه مورخ  1400/04/24صرفا" از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir :در ازای واریز مبلغ  500/000ریال امکان پذیر می باشد.
 )11آخرين مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک مناقصه در سامانه ستاد و تحويل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد به مناقصه گزار
(با رعایت موارد مندرج در اســناد مناقصه) ،ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  1400/05/04می باشد .محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف)
پیشنهاد ،آدرس :شیراز ،بلوار ارم ،شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ،مدیریت قراردادها ،اتاق  362می باشد.
 )12جلســه مناقصه با حضورنمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است) ،در ساعت 10:00
صبح روز سه شنبه مورخ  1400/05/05در محل شركت سهامی آب منطقه ای فارس برگزار خواهد شد.
 )13هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 )14در صورت ابهام در اســناد ،مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 071-32250702
تماس حاصل نمایند.
 )15وب سايت جهت بازبيني آگهي فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRو  WWW.FRRW.IRو  IETS.MPORG.IRمي باشد.
شناسه آگهی1161708 :
مدیریت قراردادهاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم1400/4/22 :
نوبت اول1400/4/20 :
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت
و پیمانکاران حقیقی دارای صالحیت و با شرایط زیر واگذار نماید.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر در

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺪت

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﺑﺮآورد )رﻳﺎل(

ﺑﺎزدﻳﺪ

ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ

1400/4/20

ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب ﺣﻮزه ﺷﻬﺮي و

ﻣﻬﺮ

 4ﻣﺎه

1/050/000/000

20/894/822/545

1400/4/29

1400/5/6

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﺮ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

اﺟﺮا

)رﻳﺎل(

ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ

ﺳﺎﻋﺖ  8/5ﺻﺒﺢ

-1اعتبار پروژه مذکور از محل اعتبارات وزارت نفت می باشد.
-2مبلغ تضمین باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف)ضمانتنامه بانکی ب)ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران هســتند .ج)وثیقه ملکی ه)واریز وجه نقد به حساب شــماره  IR800100004058042107626546بانک ملی به نام تمرکز وجوه
سپرده سرمایه ای منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
-3انجام مناقصات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irمی باشــد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه
محقق سازند.
-4مهلت ارســال اســناد از طریق سامانه و ارســال پاکت الف عالوه بر بارگزاری در سامانه صورت فیزیکی ســاعت  14مورخ 1400/5/5
می باشد.
-5محل تحویل پاکت الف به نشــانی شیراز چهارراه ستارخان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس طبقه اول امور قراردادها و
پیمانها با شماره تماس  07136494567می باشد .بازگشایی در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس می باشد.
بدینوسیله از کلیه شرکتها و پیمانکاران حقیقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت  5آب می باشند دعوت به عمل می آید لذا کلیه
اقدامات پیمانکاران از طریق ســامانه مذکور و با توجه به مندرجات و شرایط از طریق سامانه مذکور اقدام و با توجه به مندرجات اسناد
و شرایط مناقصه مدارک درخواستی شــامل پاکات (الف-ب-ج) به صورت فایل  pdfدر سامانه درج و ارسال نمایند ضمن ًا جهت کسب
اطالعات بیشتر به دفتر امور قراردادها و پیمانهای اداره کل واقع در چهارراه ستارخان ابتدای بلوار مطهری مراجعه نمایند .اطالعات تماس
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 1456
/3127م الف
شناسه آگهی1161704 :
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 1400/39يك مرحله اي)
مناقصه گزار :شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه :اجرای شبکه
شرکت ملی گاز ایران
فارس - 1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :اجرای  44545متر شبکه گاز
شرکت گاز استان
(سهامی  خاص)
پلی اتیلن جهت گازرسانی به روســتاهای بازرگان ،دشت سلطان ،بنکوی
عشایری ،حسین آباد جدید ،منصورآباد ،دق آهو ،ده ملکو و گلی کوه از
توابع داراب ،به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  ،PCبه صورت فهرست بهایی
(تهیه بخشی از کاال به عهده کارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ تضمين حداقل به مبلغ  3/710/000/000ریال مي باشد كه بايد توسط پيشنهاد دهنده به
يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای
مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شماره حساب شبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ تأییدیه بر
روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج) ســایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
 - 3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1400/04/27لغايت ( 1400/04/31از
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )12:00
 - 4مهلت و محل تحويل پيشنهادات :حداكثر تا ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ 1400/05/11
دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت
توجه :طبق شیوه نامه شــماره  28/1 - 311578مورخ  93/7/5وزارت نفت ،مناقصه گران
مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل از شروع گشایش
پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي
يك بار قابل تمديد مي باشد.
 - 6تاريخ ،ســاعت و محل گشايش پاكات :روز چهارشنبه مورخ  1400/05/20ساعت 10:30

ساختمان مركزي شركت گاز اســتان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ حوض – طبقه
ششم – سالن كنفرانس
 - 7شرايط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 74/095/215/459 /-ریال)
• داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت
ملي گاز ايران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه
 63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irو دریافت توکن
 - 2-8انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك
مرکزی جمهوری اســامی ایران ،شناسه واریز ()306133458292740838300000000501
و شماره شبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شــرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به ســایت سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل
امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كســب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد
(حداقل سه مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان فارس به آدرس
 www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
قابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاريخ درج آگهي نوبت اول1400/04/22 :
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1400/04/23 :
شناسه آگهی1162289 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

آگهی تجدید مناقصه

نوبت دوم1400/4/22 :
نوبت اول1400/4/15 :
شــهرداری داراب در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر داراب نسبت به اجرای سه
فقره مناقصه به شرح جدول زیر به شرکتهای واجدالشرایط و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه
و بودجــه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .متقاضیان می توانند جهت اخذ اســناد
مناقصه و ارائه پیشنهادات از تاریخ  1400/4/22تا پایان وقت اداری مورخ  1400/5/3با توجه به شرایط زیر به شهرداری
داراب واقع در خیابان شهید مدرس به شماره تماس  07153525066و کدپستی  7481865317اقدام نمایند.
-1مدت اجرای قرارداد :هشت ماه شمسی
-2مبلغ تضمین (سپرده) شــرکت در مناقصه باید به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره
 IR940170000000105801087000نزد بانک ملی به نام شهرداری داراب ارائه گردد.
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-7تاریخ گشایش پیشنهادها1400/5/4 :
ردﻳﻒ

ﺷﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
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اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﻣﻴﺪان ﻗﻠﻢ و ﻛﺘﺎب

1

3

ﭘﻴﺎده روﺳﺎزي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

اﺟﺮاي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي و ﻣﻮزاﻳﻚ ﻛﺎري ﭘﺎرك ﺷﻬﻴﺪ ﭘﻮرﺧﺴﺮو

شناسه آگهی1159780 :

ﺑﺮآورد )رﻳﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﻳﺎل(

28/306/457/459

1/450/000/000

58/832/684/253

2/950/000/000

9/255/612/898

/3093م الف

500/000/000

نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب
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حواد ث
سه   شنبه  22تیر    1400

 2ذی الحجه 1442

فوت  ۱۸۲بیمار کووید ۱۹در کشور
شناسایی  ۲۰هزار و  ۸۲۹بیمار جدید مبتال به کووید۱۹

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  24ساعت
۲۰هزار و  ۸۲۹بیمار جدید کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شدند و متاسفانه  ۱۸۲تن نیز در همین
بازه زمانی جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۴میلیون و  ۹۰۷هزار و  ۵۴۵نفر ُدز اول واکسن
کرونــا و دو میلیون و  ۱۴۹هــزار و  ۷۱۲نفر نیز
ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های
تزریق شــده در کشور به  ۷میلیون و  ۵۷هزار و
ُ ۲۵۷دز رسید.
از روز یکشنبه تا دیروز  ۲۱تیرماه  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۰ ،هزار و ۸۲۹
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
که دو هزار و  ۲۸۷نفر از آنها بســتری شــدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۳۹۴هزار و  ۲۷۹نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۸۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸۶هزار و  ۴۱نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون سه میلیون  ۴۱هزار و  ۵۴۱نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۷۹۰نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۴میلیون و  ۵۹۴هزار و  ۴۲۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۴۳شــهر کشور در وضعیت

قرمز ۱۸۶ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۱۱۹ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.
دلتا؛ ویروس غالب در تهران
معاون درمان ســتاد مقابله با کرونا در استان
تهران با اشــاره به افزایش بســتری های ناشی
از کرونــا در تهران ،گفت :ویــروس در گردش
در تهران عمدتا ویــروس کرونای دلتا یا همان
واریانت هندی است.
دکتر نادر توکلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
بــه وضعیت بیماری کرونــا در تهران ،گفت :در
حال حاضر میزان بســتریهای ناشی از ابتال به
کرونا در اســتان تهران باال رفته و به طور کلی
اکنون در کل اســتان تهران نزدیک  ۶۷۰۰بیمار
بستری هســتند .همچنین در حال حاضر روزانه
حدود  ۱۵۰۰بستری جدید در تهران داریم.
ICUها پُر شد
وی با بیان اینکه تعداد بیماران ســرپایی هم
بســیار باال رفته است ،گفت :طبق آخرین آمارها
در روز یکشــنبه حدود  ۸۶۰۰بیمار ســرپایی و
 ۱۳۰۰بیمار بســتری جدید داشتهایم که در حال
حاضر  ۶۷۰۰بیمار بســتری در بیمارستانهای
اســتان تهران داریم .آی سی یوها هم طبیعتا در
این شــرایط پر است ،اما طبیعتا با جایجاییها یا
باز کردن آی سی های جدید مدیریت میکنیم.
در کل ما با تمام بیمارســتانهای استان تهران
جلســات آمادگی را برگزار کردیم و بیمارستانها
اعالم آمادگی کردند تا ظرفیت تختهایشــان را
افزایش دهند.
برقــراری طرح بســتری موقت در

کلینیک های تخصصی
توکلی افــزود :در عین حال بحث بســتری
موقت و درمان بیماران در کلینیکهای تخصصی
به این صورت که بیمارانی که خیلی بدحال نیستند،
مراجعه کرده و داروهایشــان را دریافت کنند و
مجددا به خانه بازگردند ،همچنان فعال اســت.
رعایــت  ۷۰درصدی پروتــکل ها در
تهران
وی دربــاره وضعیت رعایــت پروتکلها در
تهران و اینکه آیا تهران آرایش شهر قرمز را دارد
یا خیر ،گفت :متاســفانه هنوز تهران آرایش شهر
قرمز را به خود نگرفته اســت .در حال حاضر در
تهران میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی حدود
 ۷۰درصد است .البته در حال حاضر خوشبختانه
ساعت کار اداری کاهش یافته و از هفت صبح تا
 ۱.۵بعد از ظهر است که مقداری کمک میکند،
دورکاریها هم وجود دارد و یکســوم پرســنل
در اداراتی که کار خدماتی واجب ندارند ،ســرکار
حضور مییابند .اینهــا اتفاق افتاده و امیدواریم
شرایط به تدریج بهتر شود.
وی تاکیــد کرد :مــردم تا حــد ممکن باید
پروتکلهــا را رعایــت کنند تا بــه کرونا مبتال
نشــوند .تا زمانی هم که واکسیناســیون کامل
نشود ،اقدام دیگری نمیتوان انجام داد.
تجهیزات برق اضطراری مناسب در
بیمارستان ها
توکلــی دربــاره مشــکالت قطع بــرق در
بیمارستانها نیز گفت :خوشبختانه مشکل مربوط
به قطعی برق در بیمارســتانها بسیار کم شده و
تجهیزات و برق اضطراری بیمارستانها مناسب
اســت و در عین حال تجهیزات حساسشان هم
 UPSدارد.
فعالیت سامانه اعالم بیمارستان های
با تخت خالی
وی درباره وضعیت سامانه  ۶۰۷۰که در پیک
چهارم کرونا برای اعالم بیمارستانهای با تخت
خالی ،راهاندازی شــده بود ،گفت :سامانه ۶۰۷۰
کامال فعال است و مردم میتوانند برای اطالع از
بیمارستانهایی که تخت خالی دارند ،با آن تماس
گیرند .این ســامانه روزانه بالــغ بر  ۱۵۰تماس
دارد و همه را پاســخ میدهد تا مشــکلی ایجاد
نشــود .مردم اگر مشکلی در بســتری داشتند،
میتوانند با این سامانه تماس بگیرند.

 56نفر شاكي در پرونده کالهبرداران  7ميلياردي
رئیس پلیس فتا اســتان فارس از دستگیری
 2نفــر خبــر داد که با درج آگهــی دروغین در
شــبکه اجتماعی تلگرام اقدام بــه کالهبرداری
 7ميلياردی كرده بودند.
سرهنگ حشــمت ســلیمانی در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،تصريح كرد :مردی
میانســال با مراجعه به پليس فتا اظهار داشت با
مشاهده آگهی فروش موبایل به قیمت عمده در
شــبکه اجتماعی تلگرام مبلغ  500ميليون ريال
به عنوان بيعانه پرداخت و پس از آن فرد تبلیغ کننده
دیگر جوابگو تماس تلفن نبود كه بررسي موضوع

در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وي ادامه داد :کارشناسان پلیس فتا با اقدامات
فني و تخصصي موفق شــدند در اين خصوص
 2نفر را شناســايي و آنان را در مخفيگاهشان در
شيراز دستگير كنند.
رئیس پلیس فتا اســتان گفت :در بررسیهای
بیشتر مشخص شد متهمان با همین شگرد مبلغ 7
میلیارد ریال از  56نفر دیگر کالهبرداری كردهاند.
سرهنگ سليماني با اشــاره به اينكه متهمان
در اظهارات خود هدف از این کار را کسب درآمد
عنــوان كردند ،گفت :افراد كالهبــردار در ادامه

صحبتهای خود به این نکته اشــاره نمودند که
برخی از شــهروندان به واســطه قیمت پایین و
بــه دلیــل طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نــا
بــه جا ،اقــدام به واریــز وجه به عنــوان پیش
پرداخت ميكنند.
این مقام سايبري با اشــاره به اينكه متهمان
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي
شدند ،تصريح کرد :کاربران هرگز فریب اینگونه
آگهیهــا را نخورند و تا زمــان دریافت کاال و یا
انجام خدمات از طرف فــرد درج کننده ،مبلغ یا
مبالغی را واریز نکنند.

بین الملل

آتشسوزی در ساختمان وزارت بهداشت عراق
مهار شد

منابع خبری عراقی دیروز ،دوشــنبه از آتشسوزی گسترده در ساختمان
وزارت بهداشــت این کشور خبر دادند و افزودند :مســؤوالن تمامی کادر
پزشکی و اعضای وزارتخانه و نیز مراجعهکنندگان را خارج کردند.
به گزارش ایســنا ،العربی الجدید به نقل از رســانههای عراقی گزارش
داد ،وزارت کشور عراق در بیانیهای اعالم کرد :علت آتشسوزی در وزارت
بهداشــت مشخص نیســت و مقامات تمام کارمندان و مراجعهکنندگان را
تخلیه کردند.
وزارت بهداشــت در این بیانیه افزود :آتشســوزی محدودی در یکی از
بخشهای وزارت بهداشــت رخ داد و فورا ســاختمان از تمامی کارمندان
تخلیه شــد و تیم دفاع مدنی وزارت کشــور به همراه تیم وزارت بهداشت
به محل حادثه رفتند و آتشسوزی مهار شد و تلفاتی نداشت.
این در حالی است که یک مقام اعالم کرد که برخی از بیماران و کارکنان
به دلیل آتش ســوزی دچار حالت خفگی شــدهاند و تعدادشــان مشخص
نیســت .همچنین تیمهای اضافی از آتش نشــانی وارد محل حادثه شدند.
وزارت بهداشــت همچنین از آغاز تحقیقات درباره حادثه آتش سوزی در
ساختمان وزارتخانه خبر داد.
از ســوی دیگر مدیریت دفاع مدنی عراق از مهار کردن آتش سوزی در
داخل دفتر وکال در ساختمان دادگاه بداءه البیاع در بغداد خبر داد.
طبق بیانیه این مرکز ،تیمهای آتش نشانی توانستند آتش سوزی را مهار
کنند .این آتش سوزی خسارت جانی نداشت.
طی دوره اخیر آتش ســوزیهایی در ادارات رســمی و بیمارستانهای
دولتی عراق رخ داده که آخرین آن بیمارســتان ابن الخطیب بغداد بود که
موجب کشته و زخمی شدن دهها تن شد.

صاعقه در هند قربانی گرفت

وقوع صاعقه در شمال هند به مرگ  ۱۱تن منجر شد.
به گزارش ایســنا ،صاعقه در شــهر "جایپور" در شمال هند دست  کم
 ۱۱کشته برجای گذاشت و به مصدومیت تعدادی دیگر منجر شد.
در این حادثه که روز (یکشنبه) اتفاق افتاد تعدادی گردشگر در دژ "آمیر"
مشغول عکاسی و سلفی گرفتن بودند که صاعقه به آنان برخورد کرد.

گزارش ها حاکی اســت در زمان وقوع ایــن حادثه حدود  ۲۷نفر بر روی
بــرج و دیوار این قلعه بودند و گفته میشــود برخی از آنهــا در زمان وقوع
رعد و برق از باالی برج به پایین پریدهاند.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری بی بی ســی ،از ســال ۲۰۰۴
به طور متوسط  ۲۰۰۰نفر در هند بر اثر وقوع صاعقه جان خود را از دست داده اند.

 ۱۱کشته و مفقود در حادثه ریزش ساختمان هتلی
در چین

ریزش ســاختمان یک هتل در چین دســت کم یک کشته و  ۱۰مفقود
برجای گذاشت.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک،
دیروز (دوشنبه) در اثر سقوط ســاختمان هتل «سیجی کایوان» در استان
«جیانگ سو» در شرق چین ،دست کم یک نفر کشته و  ۱۰نفر مفقود شدند.
به گزارش کانال تلویزیونی « ،»CCTVامدادگران توانســتند  ۷نفر را
از زیر آوارهای این هتل نجات دهند ،اما همچنان  ۱۰نفر مفقود هستند.
به گزارش منابع محلی ،ســه نفــر از نجات یافتگان بــرای درمان به
بیمارستان اعزام شدند .شرایط چهار نفر دیگر نیز پایدار است .گفته میشود
در زمان این حادثه  ۱۵نفر در هتل حضور داشتند.
عملیات امدادرســانی برای یافتن مفقود شــدگان همچنان ادامه دارد و
تحقیقات برای یافتن علت این حادثه در حال انجام است.

تیراندازی در تگزاس یک کشته و پنج مجروح
بر جای گذاشت

منابع خبری از وقوع تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا و کشــته شدن
حداقل یک نفر خبر دادهاند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس ،خبرگزاری اســپوتنیک از
تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا خبر داده است .براساس این گزارش ،در
این تیراندازی حداقل یک نفر کشته و پنج نفر مجروح شدهاند.
این تیراندازی ســاعت سه بامداد به وقت محلی در شهر «ال پاسو» رخ
داده است و علت آن هنوز مشخص نیست.
اســپوتنیک نوشــت ،یک مرد  21ساله کشته شــده و پنج نفر دیگر در
نزدیکی یک مرکز فعالیت  های دانشجویی در شرق ال پاسو مجروح شدهاند.
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پژو حامل حشيش در ورودي شيراز توقيف شد

فرمانده انتظامی اســتان گفت :روز یکشــنبه مامــوران پليس مبارزه با
مواد مخدر موفق شدند در ورودي شيراز  468کیلو حشیش كشف كنند.
ســردار رهامبخش حبیبی در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :در راستای مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ ،مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر اســتان با انجام اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند
فردي با يك سواري  405قصد انتقال حشيش از سيرجان به شیراز را دارد
كه بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه مامــوران پس از هماهنگي با مقام قضایي به صورت
محســوس و نامحســوس به محور اصفهان -شــيراز اعزام شدند ،گفت:
قاچاقچي با مشاهده كاركنان انتظامي بدون توجه به دستور پليس از محل
متواري شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشــاره به اينكه پس از طي مسافتي
تعقيــب و گريز ماموران موفق شــدند خودرو را توقيــف و قاچاقچي را نيز
دســتگير كنند ،گفت :در بازرسي از آن سواري  468کیلو مواد مخدر از نوع
حشیش کشف شد.
ســردار حبیبی با بيان اينكه متهم براي انجــام مراحل قانونی تحويل
مراجع قضایي شــد ،تأکید کرد :مبارزه بی امان با مواد مخدر و ســوداگران
مرگ به صورت ویژه در دستور کار پلیس فارس قرار دارد.

عامالن آتشسوزی ارتفاعات جنگلی اقلید
به دام افتادند

ایرنا :رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقلید گفت :تعداد
 ۶نفر از متخلفانی که در زمان آتش ســوزی در کوه های بکان ،بند بهرام،
دژکرد شهرستان اقلید حضور داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
اســحاق امیدوار دوشــنبه با اشــاره به انجام تحقیقات و بررسی های
میدانی کارشناســان حقوقی منابع طبیعی در شناسایی عامالن آتش سوزی
عرصه های جنگلی و مرتعی این شهرســتان افزود :بر اساس رای صادره از
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اقلید پرونده در حال رسیدگی و ارجاع
به مراجع قضایی است.
وی با اشــاره به پیگردهای قانونی و قضایی و بررســی های بیشتر این
پرونده گفت :درحال حاضر براساس ماده  ۴۷قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگلها و مراتع کشــور ،مجازات  ۱۰سال حبس و پرداخت غرامت نقدی
ناشــی از سوختن عمدی درختان و پوشــش گیاهی جنگلی در انتظار این
متهمان است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان اقلید از مردم و بویژه
افراد محلی خواســت در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک از قبیل
دود ،آتش ســوزی ،قطع درختان ،احداث کوره زغالی ،تخریب و تصرف در
عرصه   های طبیعی مراتب را از طریق شــماره تلفن رایگان و شبانه روزی
 ۱۵۰۴رایگان امداد جنگل و مرتع اطالع دهند.

ماموران انتظامي فارس  127كيلو ترياك
كشف كردند

جانشين فرمانده انتظامی استان گفت :در ورودي شيراز  127كيلو ترياك
در بازرسي از يك سواري پرايد كشف شد.
سردار يوسف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با همكاري كاركنان انتظامي
مرودشــت هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محور اصفهان-شــيراز
به یک سواري پرايد مشكوك شدند و دستور ایست را صادر كردند.
وی با بیان اینکه راننده بدون توجه به دستور ایست پليس اقدام به فرار
کرد ،افزود :پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامي موفق شدند
خودرو را توقيف كنند.
جانشــين فرمانده انتظامی اســتان با اشــاره به اينكه در بازرسي از اين
خودرو  127كيلو ترياك كشــف شد ،افزود :در اين خصوص يك قاچاقچي
حرفهاي دستگير شد.
سردار ملكزاده با بيان اينكه يك ســواري پرايد كه اسكورت محموله
بود نیز توقيف و راننده آن دســتگير شد ،عنوان داشت :متهمان براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کابینتساز متقلب در شیراز ،یک میلیارد ریال
جریمه شد

ایرنا :شهروند شیرازی از یک کابینتساز شاکی شد و اعالم کرد کابینت
ســاخته شده برای منزل شخصی من مطابق سفارش ساخته نشده و تقلب
رخ داده که تعزیرات حکومتی فارس با تشــکیل پرونده و بررسی موضوع،
حکم علیه کابینت ساز داد و او را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه درحق
دولت محکوم کرد.
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس ،بیانات مدیرکل
تعزیرات فارس را در این زمینه نقل و اعالم کرد :متصدی این واحد صنفی
به تعزیرات حکومتی احضار و در کارشناســی های انجام شده مشخص شد
که در ساخت کابینت تقلب رخ داده و طبق سفارش شاکی ،کار انجام نشده
و میزان تخلف نیز بالغ بر  ۵۰۰میلیون ریال برآورد شد.
غالمرضا ســاالری با اشاره به محرز شــدن تخلف تقلب در این پرونده
اضافه کرد :با حکم شــعبه رســیدگی کننده ،کابینت ساز متخلف ملزم به
اســترداد  ۵۰۰میلیون ریال به شــاکی و پرداخت جریمــه دولتی به میزان
یک میلیارد ریال در حق دولت شد.

 150كيلو گوشت غير بهداشتي و فاسد در آباده
كشف شد

فرمانــده انتظامي آباده گفت :در بازرســي از يك ســواري پژو پارس
 150كيلوگرم گوشت گاو و بوقلمون فاسد و غير بهداشتي كشف شد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه یک ســواري پژو پارس
اقدام به حمل گوشــت احشام فاســد و غیر بهداشتی از شــیراز به طرف
شهرســتان آباده ميكند بررســي موضوع به صورت ویژه در دســتور کار
ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي افزود :ماموران با هماهنگي مقام قضايي نسبت به ايست و بازرسي
مقطعي در محور مواصالتي شــيراز-اصفهان اقدام و سواري پژو پارس را
شناسايي و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
فرمانــده انتظامــي آباده با بيــان اينكه در بازرســي از ايــن خودرو،
 150كيلوگرم گوشــت گاو و بوقلمون فاســد و فاقد مجوز بهداشتي كشف
شــد ،گفت :در اين خصوص يك نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.
سرهنگ مسعودي خاطر نشــان کرد :جابهجايي اينگونه محمولهها باید
با مجوز حمل انجام شــود و نیروی انتظامی با هرگونه اخالل در ســامت

غذایی شهروندان با جدیت برخورد میکند.

دستگیری سارقان احشام در فارس

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سارقان احشام و کشف  25فقره
سرقت در سطح استان خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :به دنبال سرقت های احشام در سطح استان فارس ،رسیدگی
به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.
وی گفت :در بررسی های انجام شده مشخص شد که سارقان در ساعات
پایانی شب از گله دانی هایی که فاقد نگهبان و سیستم امنیتی نظیر دوربین
مداربسته و آژیر خطر می باشد ،اقدام به سرقت از دامداران می کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود :در ادامه ،کارآگاهان پلیس موفق
شــدند با انجام اقدامات فنی و پلیســی و تحقیقات میدانی  5نفر شــامل
سر شبکه این باند سارقان و همدستان وی را شناسایی و طی چند عملیات
جداگانه آنها را دستگیر کنند.
ســرهنگ حبیبی تصریح کرد :ســارقان در بازجویی های تخصصی و
پلیسی به  25فقره سرقت احشام در سطح استان فارس اعتراف کردند.

پرندگان شکارشده به دامان طبیعت بازگشتند

فرمانده انتظامی اقلید از شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و
کشف  8پرنده از نوع طرقه و کبک در این شهرستان خبرداد.
ســرهنگ مراد صارمــی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :در پی کســب خبری مبنی بر اینکه فردی
به هویت مشخص در منزل خود اقدام به نگهداری پرنده های شکار شده میكند،
بررســي موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس امنيــت عمومــي
قرار گرفت.
وی افــزود :مامــوران پلیس با همــکاری اداره محیط زیســت پس از
هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند متهم را در
مخفیگاهش دستگیر و  8پرنده از نوع ترقه و کبک کشف کنند.
فرمانده انتظامی اقلید خاطر نشــان کرد :متهم با پرونده متشکله تحویل
مراجع قضایی و پرندگان مکشــوفه جهت رهاســازی در طبیعت به اداره
محیط زیست تحویل شد.

خاموشی  17دستگاه ماینر قاچاق در كازرون

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف  26دستگاه استخراج ارز و
پاور قاچاق به ارزش  6میلیارد و  700میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پی گزارش واصله مبنی
بر اســتفاده غيرمجاز از دستگاه هاي استخراج ارز ديجيتال در چند منزل و
یک مغازه در محالت شهرســتان كازرون ،بررسی موضوع به صورت ویژه
در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران پــس از هماهنگی با مراجــع قضایی با همکاری
نماينــده اداره برق از  6محل مورد نظر بازرســی که  17دســتگاه ماینر و
 9پاور قاچاق كه در حال استفاده بود ،کشف کردند.
فرمانده انتظامي کازرون با اشاره به اينکه کارشناسان ارزش دستگاههای
کشف شده را  6میلیارد و  700ميليون ریال برآورد کردند ،اظهار داشت :در
اين رابطه  5نفر دستگير و پس از تشکيل پرونده برای انجام مراحل قانونی
به مرجع قضایي معرفی شدند.

دستگیری سارق مغازه و کشف اموال مسروقه
در کمتر از  24ساعت

فرمانده انتظامی مرودشــت از دستگیری ســارق مغازه و کشف اموال
مسروقه در کمتر از  24ساعت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
با اعالم این خبر بيان كرد :در پی وقوع یک فقره ســرقت مغازه با شــگرد
بازکردن قفل با شــاه کلید ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران
کالنتری  11انقالب قرار گرفت.
وی افزود :ماموران دایره تجسس کالنتری  11انقالب در ادامه تحقیقات
خود و در بازدید از محل وقوع جرم با اقدامات فني رد پای احدی از سارقان
سابقه دار و حرفه ای در صحنه سرقت را بدست آوردند.
فرمانده انتظامی مرودشــت تصریح کرد :مامــوران پس از هماهنگی با
مقام قضایی موفق به دســتگیری ســارق و کشــف اموال مسروقه اعم از
ریسیور دوربین مدار بسته مغازه ،ابزار آالت و ...شدند.
سرهنگ زينلي خاطر نشان كرد :متهم پس از تشكيل پرونده براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

دستگيري  2سارق با  16فقره سرقت در المرد

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان المرد از دستگیری  2سارق و كشف
 16فقره سرقت كابل و تجهيزات مخابراتي خبر داد.
ســرهنگ بهادر رزمجویی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و
تجهیزات مخابراتی در بخش اشکنان شهرستان المرد رسیدگی به موضوع
در دستور کار ماموران پليس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران با تالشهای شــبانه روزی و اقدامات فني و پلیسی
موفق شــدند  2ســارق ســابقه دار را در این خصوص شناســایی و طی
یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر كنند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان المرد با بیان اینکه در بازجویی انجام
گرفته متهمان به  16فقره سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی اعتراف كردند،
گفت :اين ســارقان حرفهاي پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

افزایش  100درصدی کشف احشام قاچاق
در فسا

فرمانده انتظامی فســا در نشســت مشــترک بــا اداره دامپزشــکی و
جهاد کشــاورزی ،از افزایش  100درصدی کشف دام قاچاق در سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ محمدهاشم قسام در
این ديدار بيان كرد :در ســال جاری  633راس احشام قاچاق در شهرستان
فســا کشف شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل  100درصد افزایش
داشته است.
وی با اشــاره به ضرورت ســاماندهی اقدامات در راستای کوتاه کردن
دســت ســودجویان در این حوزه ،افزود :افزایش قیمت گوشــت قرمز از
مهمترین پیامدهایی اســت که قاچاق دام را با خود به دنبال دارد که اجرای
صحیــح قوانین و ضوابط اختصاصی خرید ،فــروش ،حمل و نگهداری دام
زنده در جلوگیری از قاچاق دام موثر خواهد بود.
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چشم اندازهای
جهش اقتصادی ایران
در منطقه اوراسیا
ایرنا :نمایشــگاه تخصصی اوراســیا که با حضور دهها شرکت اقتصادی
از روسیه ،قرقیزستان ،ارمنستان ،قزاقستان و بالروس در کنار شرکتهای
ایرانی در محل دایمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار می شــود،
نشان از نویدی تازه برای عضویت رسمی ایران در اتحادیه اوراسیا و جهش
اقتصادی منطقه است.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از مسکو ،یکی از مهم ترین اهداف ایران
در پیوستن به اتحادیه اوراسیا دستیابی به بازار  ۳۰۰میلیون نفری روسیه و
دیگر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و این مساله ،برای روس  ها
نیز اهمیت باالیی دارد .تا جایــی که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این
کشــور چندین بار گفته است« :مسکو خواهان پیوســتن ایران به اتحادیه
اقتصادی اوراسیا است».
در نمایشــگاه اختصاصی اوراسیا در تهران شــرکتهای عضو اتحادیه
اوراســیا شامل  ۳۰شــرکت از روسیه ۳۰ ،شــرکت از قرقیزستان ،بیش از
 ۱۰شــرکت از ارمنستان ،بیش از  ۱۰شرکت از قزاقستان و شرکتهایی از
بالروس در کنار شــرکتهای ایرانی در زمینههای بانکی و فایناس ،انتقال
فناوری ،ساخت کارخانههای بزرگ ،سیلوها ،بنادر ،اسکله ها ،مخازن روغن،
کشــتی ســازی ،فوالد و ســیمان نهادههای دامی و روغن و محصوالت
کشــاورزی حضور یافته اند که این موضوع نشــان دهنده اهمیت و توجه
کشــورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای گســترش روابط اقتصادی با
جمهوری اسالمی ایران است.
افق روشن اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور ایران
اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه و چند کشور پساشوروی که
ایران نیز قرار است به   زودی به عضویت رسمی این اتحادیه درآید ،به گفته
تحلیلگران اقتصادی ،چشــم اندازی روشن برای توسعه اقتصاد ایران ،این
اتحادیه ،قفقاز و حتی خاورمیانه خواهد داشت.
به گفته کارشناســان ،جمهوری اسالمی ایران با به دست آوردن جایگاه
تمــام عیار در اتحادیه اقتصادی اوراســیا به عنوان عضو رســمی ،نه تنها
وضعیت اقتصادی سیاســی را در آســیای مرکزی و قفقــاز ،بلکه در کل
خاورمیانه نیز تغییر می دهد.
کاظــم جاللی ســفیر جمهوری اســامی ایران در روســیه می گوید:
کشــورهای عضو خواستار عضویت رسمی ایران هســتند چرا که معتقدند
بــا حضور دانمی ایران ،توســعه اقتصادی کشــورهای منطقــه و قفقاز را
فرا خواهد گرفت.
وی در گفت و گو با ایرنا افزود :تنها با گذشــت نزدیک به یکســال از
اجــرای موافقتنامه تجاری ایران و اتحادیه اوراســیا ،حجم تجارت خارجی
ایران با این اتحادیه به بیش از سه میلیارد دالر رسیده است.
اتحادیه اقتصادی اورآسیا از سال  ۲۰۱۵میالدی آغاز به کار کرده است
و کشورهای روسیه ،قزاقســتان ،قرقیزستان ،ارمنستان و بالروس اعضای
ان را تشکیل می دهند و ایران و مولداوی نیز به عنوان ناظر در آن حضور
دارند.
ایران و اتحادیه اقتصادی اورآســیا در اردیبهشت  ۱۳۹۷پس از دو سال
مذاکره ،موافقت نامه موقت برای تشــکیل منطقه تجارت آزاد امضا کردند
که پنجم آبان  ۱۳۹۸اجرایی شــد .قرار اســت این موافقــت نامه پس از
سه ســال و با انجام مذاکرات مربوط بین طرفین ،به موافقت نامه تجارت
آزاد تبدیل شود.
ایران هم اکنون عضو ناظر این اتحادیه اســت و قرار است بزودی برای
دانمی شدن عضویت ایران در این اتحادیه تصمیم گیری شود.
براساس گزارش های رسمی ،تهران بزودی مقدمات پیوستن به اتحادیه
اقتصادی اوراســیا ( )EAEUرا به عنوان عضــوی دائمی آغاز می کند.
"ایران مذاکرات برای دســتیابی بــه عضویت دائمــی در اتحادیه را آغاز
کرده است و کارهای مقدماتی برای دستیابی ایران به عضویت دائمی این
اتحادیه به   زودی انجام می شود.
ارزیابی مثبت اوراسیا برای گسترش روابط با ایران
کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه در حاشیه برگزاری
نمایشگاه تخصصی اوراسیا در تهران در پنل تخصصی این اتحادیه با تاکید
بر اهتمام ایران برای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا ،رویکرد دبیرخانه
اتحادیه و کشورهای عضو را نسبت به این مسئله مثبت ارزیابی کرد.

شرط کاهش سودهای بانکی

وی افزود :در رویکرد روسیه و شخص والدیمیر پوتین رئیس جمهوری
روســیه نیز ارزیابی مثبتی را برای گسترش روابط با ایران در قالب اتحادیه
اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران در این اتحادیه شاهد هستیم.
جاللی تصریــح کرد :توافقنامه تجارت ترجیحــی موجود میان ایران و
اتحادیه اوراســیا در نتیجه مذاکرات طوالنی و اهتمام طرفین بدست آمده
و طی یک ســال و نیم کــه از این توافقنامه می گذرد تاثیر چشــمگیری
در افزایش حجم مبادالت تجاری میان ایران و کشــورهای عضو اتحادیه
اوراسیا داشته است.
همکاری راهبردی با ایران در اولویت است
«ســرگئی گالزیف» وزیــر امور همگرایی و اقتصاد کالن کمیســیون
اقتصادی اوراسیا پیشتر در نشستی با کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی
ایران در فدراسیون روسیه گفت :همکاری های راهبردی با ایران اولویت و
ترجیح این اتحادیه است.
وزیر امور همگرایی و اقتصاد کالن کمیســیون اقتصادی اوراسیا در این
دیدار با اشاره به مراحل عضویت ناظر کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
از عضویت کشــورمان استقبال و آمادگی کشورش برای هرگونه همکاری
را اعالم داشت.
وی با بیان اینکه راهبرد اتحادیه اقتصادی اوراســیا تا ســال  ۲۰۲۵به
تصویب رسیده است و به دنبال تحقق راهبرد در عمل هستیم ،تصریح کرد:
همکاری با جمهوری اسالمی برای ما بسیار جالب و امیدبخش هست و این
اتحادیه به همکاری با ایران امیدهای زیادی بسته است.
تحقق موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و روسیه؟
وزیر امور همگرایی و اقتصاد کالن کمیســیون اقتصادی اوراسیا گفت
بــا وجود اینکه در ســال جاری پویایی خوبــی را در حجم تجارت با ایران
داشــته    ایم با این حال فرصت های زیادی برای همکاری بین ایران و این
اتحادیه وجود دارد که ضرورت دارد همه آنها را در عمل محقق کنیم.
گالزیف بــا تاکید بر اینکه همکاری با ایران اولویت و ترجیح ماســت،
گفت :مشــکل موافقت نامه تجارت ترجیحی ایــران و اتحادیه اقتصادی
اوراســیا از نظر سیاسی حل شده و به امضای روسای جمهوری کشورهای
عضو اتحادیه رسیده است اما تنها به خاطر برخی ظرفیت های فنی معطل
مانده اســت که کارشناسان ما در حال رفع آن هستند و و به دنبال آن باید
همکارهای عملی راهبردی را تجربه کنیم.
تقویت اقتصادی و سیاســی قفقــاز و خاورمیانه با حضور
دانمی ایران
«استانیســاو تاراسوف» مفسر اقتصادی و فعال رسانه ای روس پیشتر
در مقاله ای باعنوان ایران عضو رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شود،
نوشــت :این رویداد بزرگترین رویداد سیاســی و اقتصادی فراتر از منطقه
خواهد بود.
وی در این مقاله که در ســایت ( )regnum.ruمنتشــر شده است،
تصریــح کرد :اگر قب ً
ال به اتحادیه اقتصادی اوراســیا به عنوان پروژه ادغام
کشــورهای اتحاد جماهیر شوروی نگاه می شد ،اکنون با مشارکت تهران،
این اتحاد از مرزهای پس از شوروی فراتر می رود.
تاراســوف گفت :از نظــر عینی ،ایران هم اکنون بــه عنوان عضوی از
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه تنها مشارکت را به سطح یک متحد راهبردی
می رســاند بلکه مرزهای این اتحادیه را از همان ابتدا از خلیج فارس عبور

آگهی تغییرات شرکت عرشیا گستر داراب شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  842و شناسه ملی 10861780207
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1400/03/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئــت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای ابراهیــم یزدانی کد ملــی 2491202433و آقای
غالمرضا شــاهرخ کــد ملــی  2490335863و آقای
ســید مصیــب پور شــهید ســعیدآبادی کــد ملی
 2491387735برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 آقای علی باقری کد ملی  2491388731به ســمتبازرس اصلی و آقای حمید جمالی کد ملی 2491202581
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی()1163893
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

آگهی تغییرات شرکت توان انرژی پرداز پارسیان شیراز
پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت  19260و شناسه ملی
10530313747
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1400/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 .1ترازنامه حســاب وسود و زیان ســال مالی1399به
تصویب رسید.
 .2خانم فاطمه آیت به شــماره ملی  2297214480به
عنوان بازرس اصلی وآقای رضا کاظمی به شــماره ملی
2295457793به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت
یکسال انتخاب گردیدند.
 .3روزنامه کثیرالنتشار عصرمردم جهت نشرآگهیهای
شرکت تعیین گردید.
شناسه آگهی()1163894
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت عرشیا گستر داراب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  842و شناسه ملی 10861780207
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/03/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای ابراهیم یزدانی کدملی  2491202433به ســمت رئیس
هیئت مدیره و آقای ســید مصیب پور شــهید سعیدآبادی
کدملی  2491387735به سمت مدیرعامل و نائب رئیس و
آقای غالمرضا شاهرخ کدملی  2490335863به سمت عضو
هیئت مدیره.
 کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهــدآور و نامه های عادی واداری شرکت به امضاء ابراهیم یزدانی همراه با مهر شرکت
دارای اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()1163892
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

آگهی تغییرات شرکت امید رهایی نگین پارس موسسه غیر تجاری به
شماره ثبت  3782و شناسه ملی 14007813485
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/03/01و
به موجب تائیدیه شــماره /00/9990د 200/926/مورخ 1400/03/06
اداره بهزیستی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای کاوسزمانی کد ملــی  2571486314و خانم طیبه فضل اله پور کد ملی
 2571490397و خانم زهرا روستائی کد ملی ( 2420475836خارج
از شــرکا) همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 3
سال انتخاب گردیدند.
 آقــای قدرت اله دهقانی کد ملــی  241112453بعنوان بازرساصلی و خانم مینو صفوی کــد ملی  5469775313بعنوان بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامــه عصرمردم جهت درج آگهی های موسســه انتخابگردید.
شناسه آگهی()1163891
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

می دهد به طوری که وضعیت کل خاورمیانه به طور جدی تغییر می کند.
وی گفت :اقتصاد ایران از نظر تولید ملی پانزدهم جهان و بزرگترین در
میان کشورهای آســیای غربی و اوپک است .این کشور پس از عربستان
سعودی دومین ذخایر بزرگ نفت را دارد و  ۵.۵درصد از بازار تجارت جهانی
محصــوالت نفتی را به خود اختصاص داده اســت که اینها خیلی چیزها را
می گوید.
تاراســوف افزود :ایران دیگر تنها یک شــریک راهبردی نیست ،بلکه
با مشــارکت با روسیه و شرکایش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا توازن جدید
قوا در منطقه را به نفع این کشور و کل اتحادیه رقم خواهد زد.
اوراسیا پلی بین آسیا و اروپا
مدیر ایرانی بندر ســالیانکا در منطقه اقتصادی آســتاراخان روسیه نیز
بــه ایرنا گفت :در مورد اهمیت اوراســیا صحبت و گفت وگوهای زیادی را
می شــنویم اما حقیقتا اتحادیه اوراســیا ویژگی منحصــر به فردی دارد و
میتواند مانند یک پل بین آسیا و اروپا باشد.
ســیدجواد پوردست افزوذ :با تکمیل زنجیرههای اقتصادی نظیر رویکرد
یک راه و کمربند ،به مدل موفق از همگرایی منطقهای برای دســتیابی به
دیگر بازارهای بزرگ جهانی تبدیل شود در این میان بندر سالیانکا به دلیل
برخوردار بودن از موقعیت مکانی بســیار ممتاز با اســتفاده از ظرفیت های
تجارتی در کشور روسیه می تواند نقش بسیار موثر و کارایی را ایفا نماید.
وی تصریح کرد :از این رو توجه به تکمیل زیرساخت های بندری و نیز
تقویت توان لجســتیکی ناوگان ملی در دریاچه خزر می  تواند سبب سرعت
بخشیدن و اســتفاده هر چه بیشــتر و بهتر از فرصت   های حضور در بازار
اوراسیا گردد.
ســالیانکا بزرگترین بندر دریایی منطقه آســتاراخان از نطر وســعت و
تعداد اســکله است و  ۵۳درصد ســهم آن مربوط به ایران و بقیه در اختیار
روسیه است.
پوردست افزود :فعالیت خوب اقتصادی در این بندر باعث شده است تا در
حوزه اقتصادی منافع دو کشور ایران و روسیه تقویت شود.
وی گفــت :این بندر نقش مهمــی در تبادل کاال بین ایران ،روســیه،
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان اقتصادی شانگهای دارد.
اشتیاق کشورهای اوراسیا برای تجارت با ایران
یکی از مهم ترین اهداف ایران در پیوســتن به اتحادیه اوراسیا دستیابی
به بازار ۱۴۰میلیون نفری روســیه است و این مســاله ،برای روس ها نیز
اهمیــت باالیی دارد .تــا جایی که والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهوری این
کشور گفته بود« :مسکو خواهان پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
است و همچنین درباره امکان ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا
تحقیقاتی انجام شده است».
انیل ابرایف ،عضو هیات رییسه شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اواخر سال گذشته در همایشی ویدئویی ،ایران را یکی از شرکای مهم برای
اتحادیه اوراســیا توصیف کرد و گفت :ما بــه دنبال برقراری تجارت آزاد با
ایران هستیم و روابط فی مابین ،روزبه روز افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به اینکه سال  ۲۰۲۰به دلیل پدیدار شدن همه گیری کرونا،
سال دشواری برای تجارت در سطح جهان بوده است ،ادامه داد :بهرغم این
دشواریها حجم صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا ۳۰ ،درصد رشد داشته و
در عین حال صادرات به ایران نیز رو به افزایش است.
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مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران با اشــاره بــه کاهش قابل توجه
نــرخ بهره بین بانکی در روزهای اخیر ،بیان کرد :کاهش این نرخ در صورتی
منجر به کاهش ســود بانکی میشــود که کاهش نرخ در بــازار بین بانکی
پایدار باشد.
به گزارش ایســنا ،علی صالح آبادی در نشست خبری مجازی به مناسبت
ســالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد :کشور قابلیت این را
دارد ظرفیتهــای صادراتی خود را تقویت کند و گســترش دهد که در این
راســتا ،نقش بانک توسعه صادرات بسیار حیاتی است و توانسته موفقیتهای
بسیاری در تقویت ظرفیتهای صادراتی فعلی و گسترش ظرفیتهای جدید
کسب کند.
وی افزود :در ســال گذشته تسهیالت اعطایی بانک نسبت به سال ۱۳۹۸
معادل  ۵۲درصد رشد داشته و از  ۸۵۰۰میلیارد به  ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .همچنین ،مانده تسهیالت بانک توسعه صادرات از  ۳۶هزار میلیارد به
 ۶۰هزار میلیارد تومان رســیده که رشد  ۶۴درصدی داشته است .داراییهای
بانــک نیز از رقم  ۵۱هزار میلیارد تومان به  ۹۱هزار میلیارد تومان در ســال
گذشته رسید که رشد  ۸۰درصدی داشته است.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات با بیان اینکه سپردههای بانک در سال
گذشــته به  ۳۷هزار میلیارد تومان رسیده اســت ،ادامه داد :در سال گذشته
سیاست اعطای تسهیالت به شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی را مد نظر
قرار دادیم که در آن زمان تسهیالت اعطایی بانک به آنها به  ۱۶۸۵میلیارد
تومان رسید.
وی درباره تســهیالت پرداختی به شرکتهای دانش بنیان گفت :در سال
گذشته معادل  ۲۱۱میلیارد تومان تسهیالت با نرخ  ۱۲درصد به این شرکتها
پرداخت شــده که نسبت به سال  ۱۳۹۸به میزان  ۱۴درصد رشد داشته است.
ضمانت نامههای ریالی نیز با رشد  ۱۶درصدی از  ۲۸۵میلیارد در سال ۱۳۹۸
به  ۳۳۰میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
صالح آبادی ضمن اعالم حجــم دو میلیارد و  ۷۸۹میلیونی خدمات ارزی
بانک توســعه صادرات ،گفت :هم بانک و هم صرافــی آن هیچ محدودیتی
بــرای ارائه خدمات ارزی ندارند و ارز صادرکنندگان به هر نقطهای از داخل و
خارج کشــور منتقل میشود .در زمینه اسکناس ارزی نیز ،صادرکنندگانی که
میخواهند صادرات خود را به صورت اسکناس وارد کنند ،بدون محدودیتی از
آنها خریداری میشــود و رفع تعهدات ارزی آنها صورت میگیرد و به نرخ
روز اسکناس آن به حســاب صادرکننده واریز می شود که این موضوع برای
واردکنندگان نیز به همین صورت است.
آخرین اخبار از انتقال برق ارمنستان به ایران
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی
از پروژههای بانک به اتمام رســید ،افزود :فاز اول شرکت پتروشیمی بوشهر
با  ۴۰۰میلیون دالر صادرات تمام شــد و وارد مدار تولید شــد که فاز دوم آن
نیز در حال اجراســت و در صورت تکمیــل نهایی معادل یک میلیارد دالر به
صادرات اضافه میشود.
پروژه فــوالد جهان آرای اروند ســه تا چهار ماه آینده بــه بهره برداری
میرســد و با به بهره برداری رسیدن پروژه شــرکت پتروشیمی گچساران با
تامین مالی بانک توســعه صادرات ایران ،یک میلیون تن ظرفیت تولید اتیلن
اضافه میشود.
وی ادامه داد :دیگر پروژهای که بانک توســعه صادرات ایران تامین مالی
آن را برعهده دارد ،انتقال برق از ارمنســتان به ایران اســت که با این انتقال
 ۷۰۰مگابایت به ظرفیت تولید برق کشــور اضافه میشود .در سالهای اخیر
وضعیــت نقدینگی ارزی و ریالی بانک مطلوب اســت و ایــن بانک همواره
سپرده گذار در بازار بین بانکی است و اضافه برداشتی نیز نداشته است.
انتظارات از دولت رئیسی
صالح آبادی با بیان اینکه بانک توســعه صادرات اموال مازاد و شعبه مازاد
ندارد ،گفت :دولت جدید باید در راســتای کنترل اضافه برداشتها و سالمت
نظام بانکی گام بردارد و از آن انتظار میرود که سیاستهای مالی را به سمت
استقالل از سیاستهای پولی ببرد تا کنترل تورم به سرانجام برسد.
وی اعــام کرد که بانک توســعه صادرات معــادل  ۲۰۰۰میلیارد تومان
افزایش ســرمایه داشــته و در حال حاضر ،حجم معوقــات آن به  ۹.۳درصد
رسیده است.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات در پاســخ به سوال ایسنا مبنی براینکه
کارشناســان معتقدند که کاهــش نرخ بهره بین بانکی ،ســودهای بانکی را
کاهــش میدهد ،توضیح داد :در صورتی کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی
میتواند منجر به کاهش سودهای بانکی شود که این کاهش پایدار و ادامه دار
باشد .به عبارت دیگر ،کاهش بلند مدت نرخ بهره بین بانکی ،منجر به کاهش
سود بانکی میشود.

متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است
ایرنا :سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان « ۸سال دردسرسازی برای دولت جدید» در برخی رسانهها تاکید کرد که اجرای
متناسب سازی در سال  ۱۳۹۹و تداوم آن در سال ۱۴۰۰بر اساس منابع مندرج در قانون بودجه بوده و به هیچ عنوان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور ،در پی انتشار گزارشی در نشریات کشور با عنوان «  ۸سال دردسرسازی برای دولت
جدید» این ســازمان در گزارش اعالم کرد :متناسبســازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات  ۱۰ساله این قشر از جامعه بود که در سال  ۱۳۹۹از
محل منابع مندرج در بند (و) تبصره ( )۲قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹اجرایی شــد که رشــد حدود  ۴۵درصدی حقوق بازنشستگان رضایت جدی آنها را
در پی داشت.
در ادامه آمده است :با توجه به اجرای متناسبسازی از مهرماه سال ۱۳۹۹منابع الزم برای تداوم متناسبسازی نیز در الیحه بودجه  ۱۴۰۰در بند
(و) تبصره  ۲منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.
بر اســاس ابالغ قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰و لحاظ  ۱۳۰هزار میلیارد تومان در جزء ( )۱بند ( )۲تبصره ( )۲تداوم متناسبسازی نیز از محل بخشی
از منابع مذکور در حال اجرا است.
بنابراین ،با توجه به موارد فوق اجرای متناسب سازی در سال  ۱۳۹۹و تداوم آن در سال ۱۴۰۰کام ً
ال بر اساس منابع مندرج در قانون بودجه بوده و
به هیچ عنوان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است.
آگهی تغییرات شرکت مدرن صنعت سینا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  32699و شناسه ملی 10530448630
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/09/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئــت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایپدرام کیانیــان بیگدلی کدملی  2392259410آقای حســین
کیانیان بیگدلــی کدملی  2380188033آقای تورج پارســا
کدملــی  2372386603آقای ســجاد افراســیابی کدملی
 2392268703برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 آقای صیدمیــرزا نظری کدملی 4170302631به ســمتبازرس اصلی آقای ســعید یاری نژاد کدملی 2380248893
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند.
 روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهی هایشرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی()1163890
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت مدرن صنعت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 32699و شناسه ملی 10530448630
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/09/23تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 ســمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شــدند :آقایپدرام کیانیــان بیگدلی کدملی  2392259410به ســمت مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کیانیان بیگدلی کد ملی 2380188033
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ســجاد افراسیابی کدملی
 2392268703به سمت عضو هیئت مدیره و آقای تورج پارسا کدملی
 2372386603به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهاو بروات و چک شــرکت به امضاء پدرام کیانیــان بیگدلی همراه با مهر
شــرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء پــدرام کیانیان بیگدلی یا
حســین کیانیان بیگدلی هرکدام به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای
اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()1163889
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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کاپیتان گرگانی فجرشهید سپاسی شیراز:

دختران فارس نایب قهرمان ژیمناستیک کشور شدند

برای حفظ صدرنشینی با تمام وجود می جنگیم

ایسنا :کاپیتان با تجربه فجری   ها امیدوار است
در دو بــازی انتهایی فصل ،نتایج به شــکلی رقم
بخورد که نماینده شــیراز پس از هشــت سال به
لیگ برتر فوتبال کشور بازگردد.
حمید نعمتی به ایســنا گفت :هفته گذشته در
زمین تیم صدرنشــین هوادار پیروز شدیم .در این
مســابقه در حالی که دو بر صفر جلو بودیم ،برق
استادیوم قطع شد .انتظار ما این بود که مسئوالن
فدراســیون برای دیدار مهمی چون این مسابقه،
تمهیدات الزم را اندیشــیده باشــند اما متاسفانه
شــاهد ســهل انگاری   هایی بودیم که ممکن بود
سرنوشت تیم   ها را تغییر دهد .امیدوارم در دو هفته
پایانی نظارت بهتری روی مســابقات وجود داشته
باشد.
این   هافبک میانی  ۳۳ساله ،انسجام و همدلی را
رمز موفقیت تیمش در مسابقات این فصل بیان و
اضافه کرد :از باالترین رکن مجموعه فجرسپاسی
تا کوچکترین عضو ،تمام تالششان را کردند تا تیم
بهترین نتایج را بگیرد.
او اضافه کرد :باید از مدیریت مجموعه ،سردار
بوعلی فرمانده ســپاه اســتان و همچنین جناب
ســرهنگ فالح تشــکر کنیم که باعث شدند این

انســجام شــکل بگیرد .همچنیــن کادر فنی ما
متشــکل از نام   های بــزرگ ،فوتبالی و با بار فنی
باال بود .آقایــان کالنتری ،معدنچــی ،مطوری،
جعفری و همامی ،همگی از چهره   های شــاخص
فوتبالی هســتند که در این موفقیت   ها نقش ویژه
ای داشــتند .ما هم رقبای بعدی را آنالیز کرده ایم

و همــه به این موضوع واقفند که تا پایان کار باید
تمام تالششــان را انجام دهند و بتوانیم دل مردم
شیراز و هواداران خونگرم فجر را شاد کنیم.
نعمتی ادامه داد :مشــکالتی که در سال   های
گذشــته گریبانگیــر تیم فجر بود ،امســال وجود
نداشت .البته کم و کاستی همیشه و در هر مجموعه

ای وجــود دارد اما خدا را شــکر بچه   ها به درک
باالیی از این موضوعات رسیده بودند و تمرکزشان
را روی هدف گذاشــتند .ما یک مجموعه با تعداد
زیادی بازیکن جوان هســتیم که بعضی   هایشان
اول تجربــه حضورشــان در لیگ یــک بود .این
بچه   ها توانســتند جواب اعتماد سرمربی را بدهند
و با تالشــی که کردند توانستیم این جایگاه را به
دست بیاوریم و امیدوارم بتوانیم آن را حفظ کنیم.
به گزارش ایسنا ،استان گلستان با وجود معرفی
بازیکنانی بزرگ به فوتبال کشــور ،هرگز نتوانسته
تیم قدرتمندی در سطوح باالی مسابقات کشوری
داشته باشــد .نعمتی ،بازیکن اهل استان گلستان
فجری   ها در این ارتباط گفت :افسوس همیشگی
مــن این بوده که چرا با وجود این همه اســتعداد
و ســتاره ،تیمی در لیگ برتر یــا حداقل در لیگ
یک نداریم .متاسفانه آن همبستگی و همت جدی
از طــرف مســئوالن وجود ندارد و بــرای همین
بازیکنانــی مثل من مجبورند بــرای ادامه زندگی
حرفه ایشان ،به شهرهای دیگر بروند .ما همواره در
رده   های سنی مختلف ،چندین بازیکن ملی پوش
داریم اما بســتر پیشرفت برای بازیکنان بزرگسال
در استان گلستان وجود ندارد.

کاپیتان قشقایی شیراز :قشقایی برای سال آینده می تواند مدعی باشد
ایســنا :قدیمی ترین بازیکن تیم قشــقایی شیراز معتقد است که
تیمش در صورت حفظ بازیکنان فعلی ،می تواند ســال آینده مدعی
صعود به لیگ برتر باشد.
هادی خادم که به دلیل مصدومیت نتوانســت تیمش را در دیدار
حساس مقابل چوکای تالش همراهی کند به ایسنا گفت :خوشحالم
که نتایج هفته گذشته به سود فوتبال شیراز رقم خورد .این که پیش از
بازی بــا چوکا ،فاصله امتیــازی ما با این تیم به حدی رســید که
حتی پیروزی آنها هم نتواند این فاصله را جبران کند ،اتفاق بســیار
خوبی بود وگرنه آنها در رشــت دست به هر کاری می زدند تا ما را
شکست دهند.
وی افزود :تصاویر بازی هفته گذشــته فجر را دیدم که چطور در
تهران برق ورزشگاه را قطع کردند و دست به هر کاری زدند تا این
تیم را زمین بزنند اما فجر پا پس نکشــید و نتیجه را گرفت .با این
حال ،باید مسئوالن فوتبال ما هم هوشیار باشند و طوری عمل کنند
که بتوانیم نتایج الزم را بگیریم.
خادم گفت :باید از تیم پارس جنوبی جم هم تشکر کنیم که بازی

جوانمردانــه ای انجام داد .زمانی که چــوکا یک گل در جم به ثمر
رســاند ،فکرش را نمی کردیم بازی برگردد اما جمی   ها گل تساوی
را زدند تا نشــان دهند جوانمردی در فوتبــال نمرده .زیبایی فوتبال
هم به این اســت که حق به حق دار برسد و تیمی که حقش است،
بماند .درســت است که گاهی ممکن است این اتفاق برای خودمان
تلخ باشد اما باید بدانیم همه در حال تالش هستند و کسب موفقیت
با زیرپا گذاشتن حق دیگران ،ارزشی ندارد.
خادم در پاســخ به این سوال که چرا قشــقایی در برابر بزرگان
نتایج بســیار خوبی گرفته اما نتوانســت از پس تیم   های ته جدولی
بــر بیاید ،گفت :برای تیمی مثل ما که خیلــی از بازیکنانمان اولین
ســال حضورشــان در لیگ یک را تجربه می کننــد ،ایجاد انگیزه
برابر تیم   های مدعی خیلی راحت اســت .بازیکنان یک هفته با تمام
وجود تمرین می کنند تــا بتوانند در مقابل فالن تیم قدرتمند بازی
کنند و نتیجه این تمرینات را هم در طول بازی مشــاهده می کنیم،
اما در بازی   های کوچک ،دادن انگیزه به این بازیکنان کار ســختی
می شــود .هنر هم همین است که بتوانیم به آنها برای بازی مقابل

طرحهای ورزشی شهرستان ُمهر درحال پیشرفت است

ایرنا :رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان ُمهر فارس اعالم کرد:احداث بیســت ودومین
زمین چمن مصنوعی و دهها طرح ورزشی دیگر در حال پیشرفت است.
خلیل قاســمی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :با ورود پیمانکار جدید ،ساخت مجموعه ورزشی
مهر با پیشرفت فیزیکی مناسبی در حال انجام است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان ُمهر ادامه داد :اتمام حصارکشی دو سمت مجموعه و
دیوارکشی ،عملیات ساخت ســالن مخصوص بانوان در مراحل پایانی نصب روشنایی قرار دارد و
استخر مجموعه نیز عملیات عمرانی آن شروع شده و همچنین جاده سالمت هم در نزدیک ترین
زمان ممکن شروع خواهد شد.
وی با اشــاره به شعار هر روســتا یک زمین چمن نیز گفت :با توجه به اینکه در روستاها هیچ
فضای ورزشــی وجود نداشــت با تصمیم و همکاری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و
مدیر کل ورزش و جوانان فارس و فرماندار مهر ۱۲ ،زمین چمن مصنوعی جدید وارد مناقصه شده
است و در سریعترین زمان ممکن پیمانکار معرفی خواهد شد.
قاسمی درباره روشنایی زمین چمن گلهدار هم گفت :پیمانکار این طرح معرفی شده و مراحل
انجام عملیات آن آغاز شــده است با تعداد  ۴۸پروژکتور روشنایی ،و خوشبختانه یکی از بهترین
نورها نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی به زمین ورزشــی روســتای قلعه محمدعلی هم اشــاره کرد و افزود :پیمانکار این طرح
مشــخص شده و عملیات فنسکشــی و اجرای چمن آن در ســریعترین زمان انجام می شود و
به بهرهبرداری خواهد رسید.
قاســمی گفت :به پیشــنهاد نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی ،لیســت روستاهای
فاقد زمین چمن مصنوعی جهت پیگیری و انجام مراحل واگذاری زمین در حال تهیه است که در
سال ۱۴۰۲هر روستا صاحب یک زمین چمن روستایی بشود و از حق خود استفاده کند.
وی افزود :تا قبل از ســال  ۹۵هیچ چمن مصنوعی در شهرســتان وجود نداشــته است و از
ســال  ۹۵این کار شروع شده و اکنون ده زمین چمن در حال استفاده می باشد و  ۱۲زمین چمن
مصنوعی نیز در حال ســاخت اســت و اضافه خواهد شــد که اعتبار ریالی هر کدام از طرح   های
جدید یک میلیارد تومان است و جمعا  ۱۲میلیارد تومان با همکاری دهیاری  ها این طرح   ها ساخته
خواهد شد و برای مجموعه ورزشی مهر هم تاکنون  ۱۵میلیارد تومان هزینه شده است.

انتخاب مربی تکواندو جهرم
به    عنوان ارزیاب فنی فدراسیون تکواندو

زینت چهارباغچه استاد ارزنده هیات تکواندو شهرستان جهرم به   عنوان ارزیاب فنی فدراسیون
تکواندو کشور در استان فارس انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم ،به گفته روابط عمومی هیأت
تکواندو شهرســتان جهرم ،اســتاد زینت چهارباغچه مربی ارزشمند و مسؤل کمیته مربیان هیات
تکواندو شهرستان جهرم ،بر اساس حکمی از فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران به   عنوان
ارزیاب فنی مربیان و باشگاه   های تکواندو استان فارس در سال  1400منصوب شد.

کیانوش رستمی همچنان زیر ذره بین وادا

کیانوش رســتمی با وجود اینکه سهمیه المپیک توکیو نگرفت اما همچنان در لیست ماموران
وادا برای گرفتن تست دوپینگ قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،کیانوش رستمی وزنه بردار دســته  ۹۶کیلوگرم ایران یکی از وزنه برداران
شــاخصی اســت که نمی تواند به المپیک برود با این حال اعالم کرد ،در اســتراحت اســت اما
فدراســیون وزنه برداری از او خواسته برای انجام تســت دوپینگ به تهران بیایید و ماموران وادا
می خواهند از او تست بگیرند.
رســتمی همچنین گفت ،آماده دادن تست دوپینگ است و همیشه هم آماده خواهد بود .البته
رســتمی کنایه ای هم به فدراسیون وزنه برداری داشــت که همیشه بخاطر مسئله دوپینگ با او
تماس می گیرند.
رستمی یکی از چهره   های شاخص وزنه برداری است که در بازی   های المپیک توکیو حضور
ندارد .او به دلیل کمبود امتیاز نتوانست سهمیه المپیک بگیرد.
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ایرنا :تیم دختران استان فارس در رقابت   های
اکروباتیک ژیمناســتیک مجازی کشور به مقام
نایب قهرمانی دست یافت.
رئیــس هیات ژیمناســتیک اســتان فارس
دوشــنبه در مصاحبــه با خبرنــگار ایرنا گفت:
آکروژیــم یا آکروبــات ژیمناســتیک یکی از
شــاخه   های مهیج رشــته ژیمناســتیک است
که فارس پیشــتر در بخش پســران هم عنوان   های کشــوری و بین المللی کســب کرده بود.
سعید رضا کیخا ادامه داد :موفقیت پسران و دختران فارس در رقابت   های مختلف داخلی و خارجی
نشــان دهنده وجود استعدادهای زیاد این رشته در فارس است که نیاز به حمایت بیشتری دارند.
وی گفت :در رقابت   های مجازی دختران  ۱۱تیم در رده سنی  ۱۱تا  ۱۶سال شرکت داشتند که
با درخشش دختران فارس و کسب پنج مدال همراه بود.
قهرمــان جهان اضافه کرد :در بخش  ۲نفره تیم فارس با ترکیب   هانیه زارع از شــیراز و فرنیا
مصلحی از فسا به نشان نقره دست یافت.
همچنین در بخش  ۳نفره نارگل آهن ورز ،زهرا آقاجان زاده و فاطمه چناری هرســه از شیراز
اعضای تیم فارس را تشکیل می دادند که سه مدال برنز برای این استان به ارمغان آوردند.
فاطمه صمدی به عنوان مربی ،تیم فارس را در این رقابت   ها همیاری کرد.
گفتنی است میزبانی این مسابقه مجازی و داوری را فدراسیون ژیمناستیک برعهده داشت.

درخشش بدمینتون باز جهرمی
در مسابقات رنکینگ سطح  3بزرگساالن کشور

محمد ستاره بازیکن شایســته جهرم موفق به دریافت مقام سوم یکنفره و مقام سوم دونفره
مسابقات رنکینگ سطح  ۳بزرگساالن بدمینتون کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم ،به گفته روابط عمومی هیأت
بدمینتون شهرســتان جهرم ،مســابقات رنکینگ سطح  ۳بزرگســاالن بدمینتون کشور در تاریخ
 ۱۸تیر  ،۱۴۰۰با حضور  ۸۰بازیکن یک نفره و  ۳۲تیم دو نفره از سراسر کشور به میزبانی تبریز،
یادوارهی ســردار شــهید مهدی باکری برگزار شد که در پایان محمد ستاره نماینده استان فارس
موفق به کسب عنوان سوم رقابت   های یک نفره و دو نفره گردید.

دوچرخه سوار اوزی بر سکوی قهرمانی مسابقات کورس فارس

فاضل پیامی دوچرخه سوار جوان و آینده دار اوزی مقام اول مسابقات دوچرخه سواری کورس
استان فارس را کسب کرد.
مســابقات آزاد دوچرخه سواری کورس اســتقامت جاده با حضور پنج استان به میزبانی هیات
دوچرخه سواری استان فارس در شیراز برگزار گردید.
این مســابقات در سه رده سنی پیشکسوتان ،بزرگســاالن و جوانان با حضور  ۶۱ورزشکار از
استان   های فارس ،اصفهان ،بوشهر ،کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان برگزار شد.
دراین مســابقات دوچرخه سواران در مســیر  ۸۰کیلومتری رفت و برگشت از شیراز به مهارلو
به رقابت پرداختند.
از هیات دوچرخه ســواری شهرستان اوز بابک شــرفی در رده بزرگساالن و رایان ملک  زاده،
حمید خوشــابی ،فاضل پیامی و احد   هاشــمی به مربیگری علی داد خوشــابی در این مسابقات
شرکت کردند.
در رده سنی جوانان فاضل پیامی موفق به کسب مقام اول این مسابقات گردید.
در پایان این رقابت  ها با حضور مســئولین بــه نفرات برتر جوایز نقدی ،حکم و مدال قهرمانی
اهدا شد.

تیم   های پایین جدول انگیزه بدهیم که متاســفانه امســال در این
زمینه موفق عمل نکردیم.
کاپیتان قشــقایی درباره میزان امیدواری اش نسبت به آینده این
تیم گفت :امســال اکثر بازیکنان قرارداد دو ســاله دارند و این یعنی
می توان آنها را نگه داشت .اگر بازیکنان امسال را حفظ کنیم و فصل
آینده هــم چند بازیکن به ترکیب ما اضافه شــوند ،تیم قدرتمندی
تشکیل می دهیم که می تواند مدعی صعود به لیگ برتر باشد .البته
مســائل اقتصادی و سخت افزاری هم اهمیت بسیار زیادی دارد که
در این زمینه   ها هم دچار مشکالتی هستیم.

بالسینی:
شناگر المپیکی ایران گفت :انتظارم از خودم در
المپیک  ۲۰۲۰توکیو این اســت که رکورد بهتری
ثبت کنم.
متین بالسینی در گفت و گو با ایسنا در خصوص
حضــورش در المپیک اظهــار کرد :بــا باالترین
فیناپوینت (امتیاز فدراســیون جهانی) که در تاریخ
مقرر توانســتم کســب کنم برای المپیک انتخاب
شــدم .در آن بازه زمانی بهترین شناگر ایران شدم
و خدا را شکر سهمیه یونیورسالیتی را کسب کردم.
نماینده شــنای ایران در مــاده  ۲۰۰متر پروانه
المپیــک  ۲۰۲۰گفت :هدف مــن و مربیام اول
حضــور در این المپیک بود .من در این یکســال و
هشت ماه گذشته حدود  ۵یا  ۶بار رکورد ملی ماده
تخصصی خودم را زدم و از این بابت که رو به جلو
و پیشرفت حرکت میکنم خوشحالم.
بالسینی انتظار دارد در المپیک توکیو حداقل باز
هم بتواند رکورد ملی ماده  ۲۰۰متر پروانه ایران را
بشکند ،او در این باره گفت :المپیک میدان بزرگی
اســت و خوشــحالم که میتوانم کنار ورزشکاران
بزرگ جهانی شنا کنم .این تجربه خوبی است .کنار
این تجارب انتظارم از خودم این اســت که حداقل
بتوانم از دیروز خودم بهتر باشم.
البتــه این هدف را در تمامی مســابقات دنبال
میکنم .در المپیک هم این هدف را دارم که حتی
کم اما از رکورد قبلی ام بهتر شنا کنم ۱۰۰ .در صد
انتظارم از خودم رکوردشــکنی در المپیک است و

انتظارم در المپیک رکوردشکنی است

دوست دارم برای چندمین بار رکورد ملی را بشکنم
و ســطح شنای کشور را به اســتانداردهای جهانی
نزدیک تر کنم.
بالســینی گفت :همیشه در دوران مدرسه خودم
را در المپیــک  ۲۰۲۰میدیــدم .در ســال ۲۰۱۳
یعنــی زمانی کــه کالس دهم بودم همیشــه در
حاشــیه کتابها ،دفترها ،دستم و یا میزم (که کار

درســتی هم نبود) مینوشتم المپیک  .۲۰۲۰رفتنم
به المپیک  ۲۰۲۰در ناخودآگاهم همیشه بود حتی
زمانی که هنوز شــنایم ضعیف بــود .البته در  ۶یا
 ۷ماه گذشــته با توجه به رکوردهایم میدانســتم
بهترین فیناپوینت را خواهم داشت و راهی المپیک
خواهم شد.
وی در ادامــه در خصــوص غیبت مربیاش در

دو شکست متوالی آرژانتین مقابل حریف المپیکی والیبال ایران
تیم ملی والیبال آرژانتین در دو بازی تدارکاتی از ایتالیا شکست خورد.
به گزارش ایسنا ،دومین بازی تدارکاتی بین دو تیم والیبال آرژانتین و ایتالیا برگزار شد که تیم ملی ایتالیا توانست آرژانتین
را با نتیجه قاطع  ۳بر صفر شکســت دهد .ســه ســت این دیدار با ترتیب با نتایج  ۲۵بر  ۲۵ ،۱۸بر  ۱۸و  ۲۵بر  ۱۹به ســود
ایتالیا پایان یافت.
این دو تیم درحالی به مصاف هم رفتند که در بازی اول ،تیم ملی ایتالیا توانســته بود با نتیجه  ۳بر  ۱آرژانتین را شکســت
دهد .باتوجه به نزدیک بودن رقابت   های المپیک تنور رقابت   های تدارکاتی بسیار داغ بوده و دو تیم ایتالیا و آرژانتین تصمیم
گرفتند برای افزایش آمادگی خود بازی دوستانه ای با یکدیگر داشته باشند .این بازی   ها در حالی است که در المپیک ۲۰۲۰
توکیو ،ایتالیا در گروه ایران قرار داد.
همچنین تیم ملی والیبال لهســتان برای حضور هرچه بهتر در المپیک در جام واگنر حضور پیدا کرد و موفق شــد قهرمان
این رقابت   ها شود .لهستان دیگر حریف ایران در رقابت   های المپیک است.
گروهبندی بازیهای والیبال در المپیک  ۲۰۲۰توکیو به شرح زیر اعالم شد:
*گروه A
 -۱ژاپن
 -۲لهستان
 -۳ایتالیا
 -۴کانادا
 -۵ایران
 -۶ونزوئال

*گروه B
 -۱برزیل
 -۲آمریکا
 -۳روسیه
 -۴آرژانتین
 -۵فرانسه
 -۶تونس

المپیک گفت :در حقیقت یکی از مشکالت من در
المپیک این اســت که مربیام در المپیک همراهم
نیست .نمیدانم چه کسی مرا در المپیک همراهی
خواهد کرد اما خیلی دوســت داشتم مربیام کنارم
باشــد .من چند روزی زودتر به المپیک میروم و
در آن زمــان میخواهم تمرین کنم و نیاز دارم که
مربیام کنارم باشــد و مرا کوچ کند .نمیدانم چه
کســی مرا در المپیک کوچ خواهد کرد .این خیلی
برای من سخت است.
بالسینی به انجام تستهای مختلف در مکانهای
مختلف و دور واکنش نشــان داد و گفت :موضوع
و مشکلی که هســت انجام تســتهای مختلف
در مکان   های مختلف و دور از هم است .حضور من در
المپیک خیلی دیر مشخص شد ،از طرفی تمرینات
شنا باید با ریتم و نظم خاص خودش انجام شود.
وی گفت :با تعطیل شدن یک جلسه تمرین در
شنا افت زیادی میکنیم .در این شرایط من مجبور
شدم وســط تمریناتم برای تســتهای ،PCR
تســت اکو قلب (که باید در شرق تهران آزمایش
میدادم) یا گرفتن لباسهــای المپیک مجبور به
تعطیل کردن تمریناتم بودم .جزئیات ریز به چشم
نمیآید اما یک تســت اکو قلب ســبب شــد که
یک روز تمرین را از دست بدهم .این موضوعات
مــن و مربیام را اذیت میکنــد .مربی من ایرانی
است اما در انگلســتان بزرگ شده و نظم برایش
مهم است.

مصاف فوتسال ایران با سه قاره در تایلند

تیم ملی فوتســال ایران در تورنمنت تایلند با تیم   هایی از ســه قاره روبرو
می شود.
به گزارش ایسنا ،قرعه کشی مسابقات قارهای تایلند در شرایطی برگزار شد
که ایران با تیمهایی از ســه قاره مختلف همگروه شــده و این اتفاق می تواند
محک خوبی برای شاگردان ناظم الشریعه باشد.
در گروه ایران ســه تیم از جام جهانی حضور دارند ،ایران به همراه لیتوانی
و مصر .لیتوانی میزبان جام جهانی است و قطعا میخواهد حضوری آبرومندانه
در پیکارها داشته باشد .مصر نیز از قدرتهای سنتی فوتسال در آفریقاست و حریف
تدارکاتی مناسب برای ایران .تاجیکستان چهارمین تیم این گروه است که میتواند
یک حریف تمرینی مناسب برای هماهنگی بین بازیکنان باشد.
ضمــن اینکه تیم ملی ایران در صــورت صعود به مرحله بعد دو بازی دیگر
هم در نیمه نهایی و فینال این رقابت  ها خواهد داشــت تا با برگزاری  ۵بازی
در این رقابت   ها در شرایطی که با مشکل بازی تدارکاتی روبرو است  ۵مصاف
دوستانه مناسب را تجربه کند.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران
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ایســنا :دبیر کمیته بینالملــل کنگره جهانــی پیامبر(ص) از
برگزاری چهارمین پیش کنگره به میزبانی دارالرسول االعظم (ص)
کشور عراق خبر داد.
موسی عربی دوشــنبه  ۲۱تیرماه در جمع خبرنگاران بیان کرد:
یکی از اهداف این کنگره هم افزایی با مراکز فرهنگی و اسالمی در
سطح جهان ،بویژه جهان اسالم برای مواجه با حرکت  های اسالم
ســتیزانه و همچنین نشر ارزشهای اسالم ناب محمدی و معرفی
چهره واقعی پیامبر اکرم(ص) است.
او افزود :دارالرســول االعظم یک مرکــز تحقیقاتی تخصصی
وابســته به بخش امور فکری و فرهنگی آســتان مقدس حضرت
عباس(ع) اســت و اقدامات ارزشــمندی در زمینههــای علمی و
فرهنگــی با هــدف معرفی چهره واقعــی پیامبــر(ص) در قالب
برگزاری نشستهای علمی ،چاپ مجله مرتبط با پیامبر اکرم (ص)
و نسخههای خطی انجام میدهد.
دبیــر بینالملل کنگره جهانی پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر
گفت :این مرکز از جمله همکاران فعال کنگره است که با میزبانی
یکی از پیش کنگرهها نقش موثری در دعوت به مشــارکت ادبا و
هنرمندان برای ارسال آثار خواهند داشت.
عربی در خصوص جزییات برگزاری این پیش گنگره نیز عنوان
کرد :این برنامه با حضور مدیر دارالرســول و چند تن از اســاتید و
شاعران عراقی و همچنین یکی از شاعران واستادان دانشگاه شیراز
 ۲۱تیرماه ســاعت  ۱۷به شکل مجازی و از طریق وبسایت کنگره
به نشــانی  www.wcam.irو صفحه اینستاگرامی کنگره به
نشانی @ ArtsforMuhammadبرگزار شد.

مسابقه نامه به نویسندهای که دوست دارم
برگزار میشود

کودکان و نوجوانان میتوانند تا پایان تیرماه جاری ،تصویر واضح
نامه خود را به نشانی  evaz.fars@farhangmail.irو
یا به شماره  ۰۹۳۹۷۳۵۶۴۰۸در پیامرسان واتساپ بفرستند.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ همزمان با روز ملی ادبیات
کودک و نوجــوان ،انجمن کتاب اوز با همــکاری اداره فرهنگ
و ارشــاد اسالمی شهرستان اوز ،مســابقه نامه به نویسندهای که
دوست دارم را ویژه کودکان و نوجوان استان فارس برگزار میکند.
این مســابقه همزمان با روز بزرگداشــت مهــدی آذریزدی،
نویسنده کودک و نوجوان و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و بر
بستر مجازی در راستای آشنایی کودکان و نوجوانان با نویسندگان
و آثار آنها با شــیوه نامهنویســی برگزار خواهد که نامهها برای
نویسندگان نیز فرستاده میشود.

به همراه  ۳چهره نامدار بختیاری

تندیس قیصر امین پور در چیتگر نصب شد

تندیس  ۴نفر از مشاهیر و نامداران بختیاری شامل علیمردان خان،
بی بی مریم ،مسعود بختیاری (بهمن عالء الدین) و قیصر امیرپور
در پارک چیتگر نصب شد.
به گزارش ایسنا ،آیین رونمایی از تندیس چهار نفر از مشاهیر
و نامداران بختیاری شــامل علیمردان خان ،بی بی مریم ،مسعود
بختیــاری (بهمن عــاء الدین) و قیصر امیرپــور که به همت و
پیگیری علی نوذرپور شهردار سابق منطقه  ۲۲شهرداری و مشاور
کنونی شهردار تهران و با تایید شورای شهر تهران و به سفارش
ســازمان زیباسازی شهرداری تهران ســاخته و در محل مذکور
نصب شــده اســت ،روز  ۲۰تیرماه در گذر فرهنگی تاراز واقع در
ضلع شمالی دریاچه خلیج فارس برگزار شد.
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چهار چيز بر هر عاقل و خردمندى از امّت من واجب است:
«گوش فرادادن به دانش ،نگهدارى ،نشر و عمل به آن».

پیامبر اکرم (ص)

صاف دربعدازظهر قسمتی ابری همراه با وزش باد

دستساختههای هنرمند نیریزی در فرانکفورت
آلمان نصب شد

ایرنا :مســئول اداره میراثفرهنگی
گردشــگری و صنایعدســتی شهرستان
نیریــز اســتان فــارس اعــام کرد:
سردیسهای حافظ و گوته دستساخته
هنرمنــد نیریــزی مقابل ســاختمان
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در فرانکفورت آلمان نصب شد.
روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان فارس
دوشــنبه در مطلــب ارســالی از قــول
حمیدرضا هادی افزود :ســردیس حافظ
در کنار ســردیس گوته که از چهرههای
ادبی ایران و آلمان هستند که با دستان
هنرمند ،هــادی جواهر که از صنعتگران
صنایعدســتی شهرســتان نیریز است
ساختهشــده و جنس این سردیسها از
ســنگ چینی و ســاخت هر کدام  ۲ماه
به طول انجامیده است.
به گفته وی ،این سردیسها به سفارش
سرکنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان
بــوده و در مقابل این ســاختمان نصب
شده است.
مسئول اداره میراثفرهنگی گردشگری
و صنایعدستی شهرســتان نیریز افزود:
از دیگر آثار هنــری فاخر هادی جواهر
صنعتگر نیریزی میتوان به ســردیس
فردوسی به ســفارش وزارتخانه قبرس،
تندیس استاد میرزا احمد نیریزی ،میرزا

چهارمین پیش کنگره جهانی محمد(ص)
در عراق برگزار میشود

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

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

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

کوچک خان جنگلی ،تندیس امیرکبیر و
تندیس شهید شهبازی از سرداران دوران
دفاع مقدس ،اشاره کرد.
هادی با بیان اینکه آثار صنایعدستی
همچون ســفیر فرهنگی بیانگر تاریخ و
فرهنگ و هنر کشــور عزیزمان اســت،
گفت :بکارگیری هنر صنعتگران و تهیه
و نصب سردیسها و نشانهای مفهومی
و ایجــاد فضاهای عمومی زیباتر یکی از
راههــای آشــنایی نســلهای آینده با
قهرمانان بهویژه فرزندان کشور عزیزمان
و نسلهای بعدی است.
یوهــان ولفگانگ فون گوتــه زادهٔ
 ۲۸اوت  ۱۷۴۹در فرانکفورت – درگذشته
 ۲۲مارس  ۱۸۳۲در وایمار؛ شاعر ،ادیب،
نویســنده ،نقاش ،محقق ،انسانشناس،

فیلسوف و سیاستمدار آلمانی بود که به
حافظ شیرازی و فرهنگ شرقی عالقهای
وافر داشت .وی آثر شهیر خود با عنوان
دیوان غربی– شرقی یا دیوان باختری–
خاوری را با الهام از اشعار حافظ و نمادها
و عناصر ادبیات شــرقی و ایرانی نوشت.
ین مح ّمــ ِد بن
خواجــه شــمسُال ّد ْ
یــن مح ّمــ ْد حافــظِ شــیرازی
بها ُءال ّد ْ
(زادهٔ  ۷۲۷هجری قمری – درگذشــتهٔ
 ۷۹۲هجری قمری در شیراز) است.
آنکه بُســه اســتاد ادبیات آلمانی در
دانشــگاه کالگنفــورت اتریش  ۱۱آبان
 ۱۳۹۸در سفر به شیراز گفت :باید اذعان
کنیم که بدون حافظ ،دیوان ســترگ و
ارزشــمند غربی  -شــرقی گوته خلق
نمیشد.

مدیرکل امور پایگاههای ثبت جهانی مطرح کرد:

ایجاد  ۳۰پایگاه ملی و جهانی میراثفرهنگی در دولت دوازدهم

ایرنــا :مدیــرکل امــور پایگاههــای
ثبــت جهانــی وزارت میراثفرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ایجاد
 ۳۰پایگاه ملی و جهانــی میراثفرهنگی
در دولت دوازدهم ،گفــت :در حال حاضر
 ۱۰۰پایــگاه ملی و  ۴۸پایــگاه جهانی در
کشور فعال هستند.
به گــزارش خبرنگار گــروه فرهنگی
ایرنا ،هدف از شکلگیری پایگاههای ملی
و جهانــی میراث فرهنگــی در وهله اول
صیانت از یکپارچگــی ،اصالت ،تمامیت و
ارزشهای برجسته آثار فرهنگی -طبیعی
کشور اســت؛ این پایگاهها ،ماموریت دارند
در چهارچوب مدیریت یکپارچه و نظاممند
بــا بهرهمندی از ظرفیتها و توان علمی و
تخصصی ،ضمن ارتقــای حفاظت از این
آثار ،زمینه ترویج و انتقال آنها به نسلهای
آینده را فراهم کنند.
هسته اولیه پایگاهها در قالب پایگاههای
باستانشناسی همچون شوش ،تخت   جمشید،
هگمتانه ،ســیلک و غیره حدود یک قرن
پیش شکل گرفت.
پس از پایان جنگ تحمیلی گســترش
پایگاهها در دهه  ۷۰آغاز شد؛ در سالهای
 ۱۳۸۰تــا  ۱۳۸۶حدود  ۶۵پایگاه در قالب
ملــی و جهانی شــکل گرفــت ،تفکیک
پایگاههــا به صورت ملــی و جهانی طی
ســالهای  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۱انجام و پس از
آن در ســال  ۱۳۹۲بازنگری و ساماندهی
مجدد شد.
پایگاههای جهانی و ملی؛ چه بود
و چه شد؟
فرهاد عزیــزی در گفتوگو با خبرنگار
فرهنگی ایرنا دربــاره وضعیت پایگاههای
ملــی و جهانی میــراث فرهنگی در دولت
یازدهــم و دوازدهم گفت :ایــران دارای
 ۲۲اثر فرهنگــی ،تاریخی و  ۲اثر طبیعی
ثبت شــده در فهرســت میــراث جهانی
یونســکو و  ۱۰۰پایگاه ملی شــامل آثار
موجود در فهرســت موقت یونسکو و آثار
با ارزشهای منحصر بــه فرد فرهنگی و
طبیعی کشور است.
مدیرکل امــور پایگاههای ثبت جهانی
وزارت میراثفرهنگی اظهار داشت :تعداد
پایگاههای جهانی و ملی کشــور تا پایان
دولت یازدهــم (ســال  )۱۳۹۶به ترتیب
 ۴۱پایگاه جهانی (با احتساب آثار زنجیرهای
از جمله باغ ایرانی ( ۹پایگاه) ،قنات ایرانی
( ۱۱پایــگاه) و بیابان لــوت ( ۳پایگاه) و
 ۷۷پایــگاه ملی بود کــه در حال حاضر
براساس اهداف ،سند چشمانداز پایگاهها و
برنامه ششــم توسعه کشور در سال ۱۴۰۰

بــه  ۴۸پایگاه جهانــی و  ۱۰۰پایگاه ملی
افزایش یافته است.
وی بیان کرد :در مجموع از سال ،۱۳۹۶
تعداد  ۷پایگاه جهانی برای آثار ثبت شــده
در فهرســت میراث جهانی؛ شــامل آثار
زنجیرهای محور باستانشناســی ساسانی
فارس و جنگل هیرکانی و  ۲۳پایگاه ملی
ایجاد شده اســت؛ پایگاههای میراث ملی
و جهانی و آثار وابســته بــه آنها به طور
شبکهای گسترده و همپیوند در  ۳۱استان
کشــور قرار گرفتهاند که همــواره و فعال
با یکدیگر در ارتباط هستند.
در دولت یازدهــم  ۱۸پایگاه جهانی و

 ۶۲پایگاه ملی ایجاد شــد و در چهار سال
گذشته هم  ۷پایگاه جهانی و  ۲۳پایگاه ملی
میراث فرهنگی در کشور ایجاد شده است
کــه در مجموع با فراهم ســازی و ایجاد
 ۱۱۰پایگاه ملی و جهانی میراث فرهنگی،
ســهم عملکرد دولت دوزادهــم در دولت
تدبیــر و امیــد ( )۱۳۹۲-۱۴۰۰حــدود
 ۲۸درصد اســت .در ســال  ۱۳۹۹با همه
مشــکالت و فشــارهای ناشــی از کرونا
 ۱۴پایگاه ملی میراث فرهنگی برنامهریزی
و راه اندازی شد که البته فعالیت تعدادی از
آنها به صورت رسمی هنوز آغاز نشده است.
تخصیــص ندادن اعتبار و کمبود
نیروی یــگان حفاظت؛ چالشهای
پایگاههای جهانی و ملی
عزیزی دربــاره فعالیتهای پایگاههای
جهانــی و ملــی میراث فرهنگــی گفت:
حفاظــت ،مرمــت ،ســاماندهی و ایجاد
زیرساختهای گردشــگری ،همکاری در
تهیه و اجرای طرحهای مشارکتی با سایر
دســتگاههای دولتی و خصوصی در سطح
ملی و بینالمللــی و برنامهریزی به منظور
تعامــل پایدار بــا جوامع محلــی و بهبود
اقتصاد خرد محلی و جلب مشــارکت آنان
از جمله فعالیــت پایگاههای جهانی و ملی

کشور است که در راســتای شرح وظایف
تعریفشــده و ســند برنامه ششم توسعه
و نیز تعهــدات ایران به یونســکو تعریف
شده است.
مدیرکل امــور پایگاههای ثبت جهانی
وزارت میراثفرهنگــی ،تهیــه طرحهای
جامــع ،پــان مدیریت بحــران و پالن
مدیریــت یکپارچه آثار ،نظــارت و پایش
مداوم عرصه و حریم آثار و برگزاری دورهها
و کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی
برای کارکنان پایگاهها و عالقهمندان را از
دیگر فعالیتهای این پایگاهها برشــمرد.
عزیزی درباره موانع و چالشهای فعالیت

پایگاههای جهانی و ملی گفت :نبود ساختار
و تشــکیالت متناســب با شــرح وظایف
پایگاهها و تخصیــص اعتبارات به  صورت
اســناد خزانــه از مهمتریــن چالشها و
مشــکالت پایگاههــای جهانــی و ملی
میراث فرهنگی درکشــور است؛ تخصیص
نــدادن بموقع اعتبــارات کمبود شــدید
نیروهای یگان حفاظت (رســمی و امریه)
و کمبــود تجهیزات فنــی و حمل و نقلی
کــه نیازمند صدور مجــوز خرید خودرو و
موتورســیکلت از طرف ســازمان برنامه و
بودجه است و همچنین اجرای برنامههای
مدیریتی ،این پایگاهها را با مشکل روبهرو
کرده است.
وی توضیح داد :به علت روند رو به رشد
توسعه و ساختوساز به ویژه در بافتهای
روســتایی و شهری کشــور ،آثار تاریخی
ارزشمند با چالشهای دیگری هم روبهرو
هســتند که کنترل و مدیریت مستمر آن
نیازمند برنامهریزی با رویکرد توسعه پایدار
و حفاظت پایدار آثار تاریخی ،به روزرسانی
و کاربست فناوریهای نو در حفاظت آثار
و مشارکت فعالتر و جذب سرمایهگذاری
مالی و اعتبارات گستردهتر است.
مدیرکل امــور پایگاههای ثبت جهانی

وزارت میراثفرهنگــی ،همچنین آموزش
مســتمر جوامع محلی بــرای حفاظت از
آثار فرهنگی تاریخی و طبیعی را ضروری
دانست و بر همکاری و هماهنگی تنگاتنگ
سازمانها و نهادهای ذینفع و سازمانهای
مردمنهــاد و برنامهریــزی در خصــوص
گردشگری پایدار تاکید کرد.
حفاظــت از ایوان خســرو با
همکاری دانشگاه درسدن آلمان
عزیزی تصریح کرد :در شرایط تحریم
و به ویژه شــیوع کرونا و با وجود بسیاری
چالشهای ناخواســته ،تالش بسیاری در
راســتای معرفی ،حفاظــت و پایش مداوم
پایگاههــای جهانی و ملی کشــور انجام
شد که امیدواریم با برنامهریزی و استفاده
از قابلیتهــا و ظرفیتهــای اجتماعی و
اقتصادی به صورت یکپارچه تا حد امکان
چالشهــای موجود در ایــن حوزه روندی
کاهشی داشته باشد.
وی درباره فعالیتهای پایگاهها در حوزه
بینالملل و همکاریهای بینالمللی گفت:
به منظور فراهمکــردن فرصتهای برابر
و عادالنه بــرای جامعه محلی و بهرهوری
حداکثــری از فواید و منافع آثار شــاخص
میراثفرهنگــی ملــی و جهانــی ،بهطور
مســتمر به ترغیب مشارکت ملی در سطح
کشور و در سطوح بینالمللی در حوزههای
تخصصی و غیرتخصصــی ،پرداختیم؛ در
 ۸سال گذشته ۸ ،کارگاه بینالمللی و بیش از
 ۵۰۰رویداد علمی -فرهنگی در پایگاههای
سراسر کشور برنامهریزی و اجرا شده است؛
همچنیــن تفاهمنامههــای متعــددی در
حوزههای مســتند سازی و مستند نگاری،
معرفــی و فیلمســازی ،حفاظت و مرمت،
برگزاری هفتههای فرهنگــی و  ...منعقد
شده است.
مدیرکل امــور پایگاههای ثبت جهانی
وزارت میراثفرهنگــی افزود :در  ۸ســال
گذشته و حتی با وجود تحریمهای ظالمانه
آمریــکا و همهگیری ویــروس کرونا در
ســالهای اخیــر ،تعــداد تفاهمنامههای
بینالمللــی فعــال و تکمیــل شــده در
پایگاههای جهانی سراسر کشور به  ۴۰مورد
رسید؛ همکاری با تلویزیون آرته فرانسه در
تهیه فیلمی باعنوان ایران از فراز آســمان،
مســتندنگاری آثار ساسانی در غرب ایران
با عنوان ســتونهای مادی بــا همکاری
دانشگاه ساپینزا رم ،حفاظت و مرمت ایوان
غربی محوطه میراث جهانی تختسلیمان
منســوب به ایوان خســرو بــا همکاری
دانشگاه صنعتی درســدن آلمان در همین
چارچوب اجرا شد.

تئاتری که "شهر هرت" شده است

تئاتر ایران این روزها در حالی که کرونا جوالن می دهد،
وضعیت "شهر هرت" را پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا ،با آغاز همه گیری کرونا خانواده تئاتر هم
همچون دیگر اقشــار میدانستند مصیبت تازهای بر سرشان
آوار شده ولی آنچه پیشبینی نمیکردند ،یکی مدت زمان طوالنی
این همه گیری بود و دیگری میزان برخی بی کفایتی هاست.
از حــدود ده روز پیــش عمــوم جامعه میدانســتند که
به زودی وضعیت تهران و بعضی شــهرهای دیگر« ،قرمز»
اعالم خواهد شد .بنابراین برای گروههای نمایشی که آثاری
روی صحنه داشــتند ،دور از ذهن نبود که بار دیگر طعم تلخ
یک تعطیلی دیگر را بچشــند اما آنچه پیشبینی نمیکردند،
سیاست چندگانه اداره کل هنرهای نمایشی بود.
ایــن اداره با این منطــق که در وضعیــت قرمز ،فعالیت
مشــاغل گــروه دو که ســینما و تئاتــر هــم در آن قرار
میگیرد ،به صورت خودکار تعطیل میشــود ،به سایتهای
فروش بلیت دســتور توقــف بلیت فروشــی را داد .این در
حالی بود که هیچ ابالغیه رســمی به ســالنهای نمایشــی
اعالم نشــد و همین موضوع ،اعتــراض مجید رجبی معمار،
مدیــر عامل خانــه هنرمندان ایــران را در پی داشــت که
چــرا اداره کل هنرهای نمایشــی به جای اعــام تعطیلی
به ســالنها ،فقــط موضوع را با ســایتهای فروش مطرح
کرده است.
اما ماجرا زمانی غریبتر شــد که شــامگاه چهارشــنبه
 17تیــر ماه بعضی از مجموعههــای خصوصی در صفحات
تماشاخانههایشان اعالم کردند فعالیت خود را از روز یکشنبه
 21تیر ماه از ســر میگیرند .بعد از این اعالم ،فروش بلیت
در سایتهایی که در این زمینه فعال هستند ،همچون سایت
تیوال از سر گرفته شد.
کســانی که تا حدودی با ســاز و کار اجرای تئاتر آشنایی
داشته باشند ،میدانند که ســایت فروش بلیت بدون مجوز
شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی ،اجازه
فروش بلیت ندارد ،اما اینکه این اداره به طور رسمی ،درباره
تعطیلی و بازگشــایی تئاتر اطالع رســانی نمیکند ،نشانگر
مسئولیتناپذیری آن است.
تا اینجای ماجرا چیزی شبیه سیاستی دوگانه است ولی اگر
پای سخنان گروههایی که این روزها نمایشی را روی صحنه
دارند ،بنشینیم ،مساله یک بام و چند هواست.
مدیریت تئاتر به سالنهای خصوصی اجازه داده به صورت
چراغ خاموش و بیســر و صدا فعالیت خود را از سر بگیرند
چراکه این تماشــاخانهها عموما فضایی استیجاری در اختیار
دارند و در دوران کرونا ،متحمل زیانهای بسیار شدهاند.
ســالنهای خصوصی هم کــه بــرای دادن نوبت اجرا
به گروههای نمایشــی ،کف فــروش را دریافت کردهاند ،به
گروههایی که اثری روی صحنه داشتند ،اعالم کردهاند برای
حفظ نوبت اجرای خود ،الزم اســت اجرای نمایششــان را
ادامه بدهند.
با این تصمیمگیری نبوغآمیز ،هم مرکز هنرهای نمایشی،
بار مســئولیت را از شــانههای خود برمــیدارد همچنانکه
به صورت غیررسمی هم اعالم کرده مسئولیت با سالنهای
خصوصی است .ضمن اینکه با این شیوه تعهدی هم به پرداخت
کمک هزینــه نخواهد داشــت .ســالنهای خصوصی هم
کــه هزینه کف فــروش را از گروه دریافــت کردهاند و اگر
گروهی از اجرای نمایش منصرف شــود ،نمیتواند پول خود
را بازپــس بگیرد .البته این مطلب به معنای آن نیســت که
سالن خصوصی ،از این وضعیت فاجعه گونه به سالمت گذر
می کند چراکه این ســالنها مصایب دیگری هم دارند ولی
طبیعتا هیچ کس به اندازه گروه نمایشی آسیب نخواهد دید.
گروهــی که با هزار و یک مشــکل رو به رو اســت؛ از
یک طرف دســتش برای تبلیغ و اطالعرســانی باز نیســت
احتمالی کارش
و بایــد به این امید باشــد که تماشــاگران
ِ
را از طریــق ســایت فروش از اجــرای نمایشــش با خبر
شــوند یا اینکه دســت به دامن دوست و آشــنا میشود تا
از هــر راه غیررســمی در زمینــه اطالعرســانی (همچون
تبلیــغ دهن به دهن یــا تبلیغ در صفحات شــخصی و )...
کمک حالش باشند.
از طــرف دیگر هیچ چشــماندازی از وضعیت اســتقبال
تماشــاگر نــدارد و باید دل بــه دریا بزند و از ســوی دیگر
نمیتواند به کمک هزینهای هرچند ناچیز و با تاخیر دلخوش
باشــد اما از همه بدتــر در وضعیتی که گونــه دلتای کرونا
با سرعتی چشمگیر ،قربانی میگیرد ،باید ریسک خطر ابتال
به این ویروس نفرتانگیز را به جان بخرد.
دوران کرونا نشان داد گروههای جوان هستند که با خطر کردن،
چراغ ســالنهای تئاتر را روشن نگه داشــتهاند ،کسانی که
در شــرایط عادی ،به راحتی امکان اجــرای نمایش به آنان
داده نمیشود .این دوران به همان اندازه که نشانگر عشق و
انگیزه گروههای جوان بود ،ثابت کرد که در شرایط بحرانی،
هر کسی به جای اصالح امور ،سعی می کند گلیم خود را از
آب بیرون بکشد .همچنانکه یکی از مهمترین یادگاری  های
این مقطع ،کارنامه غیر قابل دفاع برخی مدیران اســت که
به جای مســئولیتپذیری و چارهاندیشی ،عافیتطلبی پیشه
کردند و در یکی از دشــوارترین مقاطع ،ترجیح دادند خود را
به دردسر نیاندازند و با انتخاب سادهترین راه حلها که همان
انفعال اســت ،چند صباح باقی مانده از دوره مدیریتشان را
به سالمت بگذرانند.
دوران کرونا با همه ســختیهایش میگذرد ولی قضاوت
تاریخ درباره عملکرد هر یک از ما بر جای خواهد ماند.

