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رئیس جمهور اظهار داشــت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف 
گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد؛ اغتشاش هم 
مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند 
با آن برخورد قاطع شود. به گزارش ایرنا، آیت الله »سید ابراهیم رئیسی« 
در جلســه دیروز چهارشــنبه هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و 
یاد و خاطره شــهدای بسیجی، روحیه بسیجی را برخورداری از اخالص، 
تدبیــر، عقالنیت، انگیزه، روحیه خدمــت و مقاومت و اتکا به خداوند در 
برابر شــدائد، مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه انقالبی 
و بســیجی در همکاران دولت تأکید کرد. آیت الله رئیســی گفت: بسیج، 

حرکت سازمان یافته، منظم و با اندیشه و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای 
پیشبرد اهداف انقالب و گره گشایی از زندگی مردم است و دولت باید در 
تمام عرصه های خدمت بسیجی عمل کند. رئیس جمهور در بخش دیگری 
از ســخنانش ناامنی را خط قرمز دولت دانست و گفت: امنیت و آرامش 
زیربنای رشد و پیشرفت کشور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب و 
کارهای مردم است که دستگاه های مسئول باید به آن توجه ویژه داشته 
باشند. رئیس جمهور با اشاره به دست های پنهان برای اخالل در بازار ارز، 
از دستگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این زمینه را با سرعت 

و دقت اجرایی کنند. 

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تبادل پیام میان ایران و آمریکا برای رفع 
تحریم ها از طریق اتحادیه اروپا و کشورهای واسط ادامه دارد، از مذاکره 
تیم سیاســی و نظامی ایران و اوکراین در کشور ثالث خبر داد و گفت: 
تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر اســتفاده از پهپاد ایرانی در جنگ روسیه 
و اوکراین دریافت نکرده ایم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: جمهوری 
اســالمی ایران با وجود مواضع غیرســازنده ای که سه کشور اروپایی و 
آمریکایی ها در هشــت هفته گذشته داشــته اند، در مسیر دیپلماتیک 
گفت وگوها برای لغو تحریم ها را با طــرف آمریکایی از طریق اتحادیه 

اروپا و برخی از واسطه ها در دستور کار خود داشت.
وی با یــادآوری اینکه ما از خطوط قرمز خود عبــور نکرده ایم، اظهار 
داشــت: در بخشی از روزهای اغتشاش در ایران، طرف آمریکایی تصور 

می کرد ما در نقطه ای قرار دادیم که از خطوط قرمز خود عبور خواهیم 
کرد، اما به طرف آمریکایی گفتیم برای رسیدن به توافق خوب و پایدار 

در چهارچوب رعایت خطوط قرمزمان آمادگی داریم.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه پیام ها میان ما و آمریکایی ها همچنان در 
حال تبادل است، افزود: ما در مسیر دیپلماتیک تبادل پیام ها را داریم 
اما در مســیر اظهارات رســانه ای، کماکان برخی از مقامات آمریکایی 

مواضع ریاکارانه خود را ادامه می دهند.
امیرعبداللهیــان ابراز امیدواری کرد که با نگاه واقع بینانه متناســب با 
منافع ملت و با رعایت حداکثری منافع ملی کشــور در صورتی که به 
گام پایانی توافق برسیم، بتوانیم از یک توافقی خوب، قوی و پایدار برای 

دولت و مردم بزرگ ایران صحبت کنیم.

دکتــر ایمانیه خواســتار ارائه گــزارش توزیع جغرافیایی عشــایر 
کوچ نشین و ساکن، در کل استان فارس به تفکیک شهرستان ها شد 
و گفت: پیوســت های علمی، برای استفاده در رویدادهای فرهنگی 
تدوین شــود. به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری فارس، دکتر محمدهادی ایمانیه در جمع اعضای شورای 
مشورتی اســتاندار فارس در امور عشایر، ضمن تشکر از تالش های 
شایسته، دلسوزانه و بی وقفه عشایر در سربلندی و سرافرازی نظام 
جهموری اســالمی ایران، گفت: استفاده از نظر مشورتی شما برای 
من فرصت است. الزم است تعامل و همکاری کمیته فرهنگی عشایر 

با دستگاه های متولی فرهنگ در استان موردتوجه قرار گیرد.
اســتاندار فارس با اشاره به اینکه برای حل برخی از مسائل عشایر، 
پیگیری هایی در سطح ملی انجام شده است، افزود: نقشه جغرافیایی 

مناطقی که در پوشش آنتن دهی مخابراتی دچار مشکل هستند را 
با ذکر اولویت اعالم کنید.

دکتــر ایمانیه خواســتار ارائه گــزارش توزیع جغرافیایی عشــایر 
کوچ نشــین و ساکن، در کل اســتان به تفکیک شهرستان ها شد و 
افزود: پیوســت های علمی برای اســتفاده در رویدادهای فرهنگی 

تدوین شود.
وی از اختصاص دفتر به این شــورا در استانداری خبر داد و افزود: 
تشکیل مستمر جلســات هیئت اندیشه ورز و جمع بندی نتایج آن 

برای استفاده در امور مربوطه بسیار مهم و ضروری است.
در پایان این جلسه، با پیشنهاد مدیرکل امور عشایری استان فارس، 
۲۰ نفر از عشــایر اســتان احکام عضویت خود در این شــورا را از 

استاندار فارس دریافت کردند.

رئیس جمهور: اغتشاش مانع گفت وگو و هر نوع توسعه یافتگی است

حرفمعترضانرامیشنویم
رئیسی: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

وزیر امور خارجه: برای رسیدن به توافق خوب و پایدار آمادگی داریم

برجام فاز دیپلماتیک را طی می کند 
مسیر دیپلماتیک گفت وگوها برای لغو تحریم ها با طرف آمریکایی از طریق واسطه ها ادامه دارد 

نماینده عالی دولت در فارس:

پیوست های علمی برای استفاده در رویدادهای فرهنگی تدوین شود

معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد:

دعوت سامانه خرید از 
کتاب فروشی ها با 25 درصد تخفیف

معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس، اعالم داشت: خرید غیرحضوری در سامانه خرید از 
کتاب فروشی ها برای اهالی و دوستداران فرهنگ مطالعه و 

کتاب خوانی استان فارس فراهم است.
غالمرضا خوش اقبال با اشــاره به اینکه، همه افرادی که 
دارای شــماره تلفن همراه به نام خود باشند، می توانند از 
 https://c.ketab.ir/products این ســامانه کتاب به آدرس
خریــداری کنند، گفــت: خرید کتاب صرفــًا به صورت 
غیرحضوری امکان پذیر بوده و نخســتین گام، عضویت در 
سامانه با تشکیل رخ نما )پروفایل( و ایجاد حساب کاربری 
به نام خریدار است. معاون فرهنگی ارشاد اسالمی فارس، 
افــزود: به هر نفر در ایــن دوره، یک میلیون ریال یارانه تا 
ســقف خرید 4میلیون ریال )معــادل ۲5 درصد قیمت( 
اختصــاص خواهد یافت. به عبارت دیگر به ازای 4۰۰هزار 
تومان، 3۰۰هزار تومان پرداخت خواهد شد و مابقی مبلغ 
به عنوان یارانه خرید از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت می گردد. 
وی با بیان اینکه خرید بیش از چهارمیلیون ریال در سامانه 
بالمانع است و مشــمول یارانه نمی شود، اظهار داشت: در 
این مسیر یارانه ارسال به آن تعلق می گیرد و خریدار برای 
دریافت هر بسته پســتی از هر کتاب فروشی صرفًا 8هزار 
تومان در ســبد خرید پرداخت خواهد کرد و الباقی مبلغ 
به عنوان یارانه ارسال از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت می شود. 
این معاون فرهنگی ادامــه داد: هر خریدار می تواند از هر 
عنوان کتاب حداکثر دو نســخه ســفارش دهد و افزودن 
کتــاب به ســبد خرید صرفًا بــه معنی انتخــاب موقت 
کتاب اســت و تا زمانی که مبلغ سفارش پرداخت نشود، 
فراینــد خرید تکمیل نخواهد شــد. همچنین در صورت 
تکمیل نشــدن فرایند خرید به محــض خروج از صفحه 
)پنل( کاربری کتاب ها از ســبد خرید حذف خواهد شد. 
خوش اقبال در پایان با اشاره به اینکه حداقل مبلغ خرید از 
یک کتاب فروشی 3۰۰هزار ریال است، خاطرنشان ساخت: 
در صورت مغایرت ســفارش با کتــاب دریافتی یا معیوب 
بــودن کتاب، خریدار می تواند تا هفت روز پس از دریافت 
مرســوله برای مرجوع کردن در صفحــه )پنل( کاربری 
خــود گزینه »گــزارش خرابی« را فعال نمــوده و با ذکر 
 اشــکاالت و ارسال مستندات موضوع را از مرکز پشتیبانی 

پیگیری نماید.

آگهی مزایده عمومی )اجاره( 
 04/الف/1401         1401-659 

نوبت اول: چهارشنبه مورخ 1401/09/02  افسانه، طلوع
نوبت دوم: پنجشنبه مورخ 1401/09/03   شیرازنوین، تماشا

اداره بازاریابی و فروش معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره مجموعه بازار هنر شیراز به انضمام منصوبات و منضمات و لواحق عرفی و مشاعات مربوطه با مشخصات 
جدول زیر به مدت 5 ســال شمسی با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی 
شخصًا و یا با در دست داشتن معرفی نامه )اشخاص حقوقی( جهت اخذ اسناد مزایده به خیابان پیشرو، خیابان راهنمایی، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز، طبقه اول، اداره بازاریابی و فروش معاونت 

مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مراجعه نمایند و با شماره تلفن 09364189092 تماس حاصل فرمایند.

بازار هنر )خیابان 9 دی، محله سنگ سیاه(

کاربریطبقهردیف
بهای پایه اجاره ماهیانه تجاری

سال اول )ریال(
سپرده شرکت در 

مزایده)ریال(
متراژ تقریبی)متر مربع(تعداد

21813.43واحد تجاریزیر زمین 1-1

4/030/000/00016/000/000/000
271078.06واحد تجاریهمکف2

17666.92واحد تجاریاول3

652558.41مجموع

اجاره بهاء از سال دوم به بعد با افزایش20 درصدی نرخ اجاره بهاء نسبت به سال قبل محاسبه می گردد.

با استناد به مصوبه شماره 10928 مورخ 1401/08/09 شورای اسالمی شهر شیراز اجاره بهاء سال اول و دوم معادل 50درصد نرخ اجاره بهای ساالنه می باشد.

 شرایط مزایده: 
شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه که حداقل تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد یا 

فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103134 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز کد شبا IR 310610000000100805504742 واریز و ارایه نمایند.
1. برنده مزایده می بایست حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابالغ برنده تعداد 20 فقره چک صیادی )که تاریخ اولین چک شش ماه پس از تاریخ ابالغ برنده می باشد( ارائه نماید.

2. برنده مزایده می بایســت حداکثر هفت روز کاری پس از تاریخ ابالغ برنده مبلغ 20/000/000/000 ریال را به عنوان حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار پنج ساله با قابلیت تمدید دو دوره 
یکساله دیگر ارائه نماید و یا بصورت نقدی به حساب شهرداری شیراز مندرج در بند یک این آگهی واریز نماید که پس از اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات از سوی ایشان، مسترد خواهد شد.

3. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 15:15 روز یکشنبه مورخ 1401/09/13می باشد و بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از این تاریخ به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. محل تسلیم پیشنهادات شیراز- خیابان پیشرو، خیابان راهنمایی، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز )شهید سلیمانی(، طبقه دوم، اداره امور قراردادهای شهرداری شیراز.
6. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.

7. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
8. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده، راس ساعت8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس خیابان پیشرو، خیابان راهنمایی، ساختمان 

مرکزی شهرداری شیراز، طبقه اول می باشد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون بالمانع می باشد.
9. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین، بدون ابهام و خط خوردگی یا الک گرفتگی بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات 

فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعالم می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 و 7 آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد. 
12. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

آگهی و اطالعات مربوط به مزایده از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل دریافت است.
1415245: شناسه آگهی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

در ستایش
سنت قرض الحسنه

 ادامه از صفحه اول:

در این میان جامعه متمدن اسالمی راهکارهای کاربردی 
برای یاری رســانی به نیازمندان ارائه می کند. بانکداری 
اسالمی به موازات همه برکات اقتصادی اش بر پایه حفظ 
کرامت انسانی استوار شده و با ارائه دستاوردهای مؤثر در 
تالش است تا جامعه را در مسیر بهروزی و سعادتمندی 

رهنمون سازد.
یکی از مهم ترین مؤلفه های بانکداری اســالمی بر بنیان 
مشارکت های مردمی استوار شده است؛ بدین معنا که با 
توسعه سنت قرض الحسنه، بانک های اسالمی با فراغ بال 
بیشتری می توانند به یاری نیازمندان شتافته و خدمات 
متنوع تری را به همه مشتریان خود ارائه کنند. در حقیقت 
سنت قرض الحسنه که در بانک های قرض الحسنه جاری 
شــده، به برقراری رابطه ای برد-برد برای آحاد مشتریان 
می انجامــد و در این چرخه مثبــت اقتصادی هیچ کس 
بی نصیب نخواهد ماند؛ هرچند که اجر اخروی و بارقه هایی 
از نیکوکاری انسانی که در سنت گران مایه قرض الحسنه 
نهفته است، بر مواهب اقتصادی آن ارجح خواهد بود. از 
نگاهی دیگر وضعیت اقتصادی جامعه رابطه تنگاتنگی با 
رشد یا زوال آسیب های اجتماعی دارد. در جامعه ای که 
به فقر و تنگدستی مبتال شــده باشد، مضامین اخالقی 
و انســانی رنگ می بازد و نمی توان از مردمان گرسنه و 
مصیبت زده انتظار پاسداشت ارزش ها را داشت. از آنجایی 
کــه نرخ تورم، خط فقر و شــاخص فالکت در جامعه ما 
میل به صعود دارند، سنت نفیس قرض الحسنه می تواند 
مرهمی بر آالم و زخم های جامعه گذاشته و از مشکالت 
بی شمار مردم بکاهد. به یاد داشته باشیم که چالش های 
اقتصادی فقط از میان طبقه فرودســت و میانی جامعه 
قربانی نمی گیرد؛ بلکه گرداب فقر و پیامدهای مهلک آن 
تا شــمالی ترین جغرافیای کالن شهرها هم نفوذ کرده و 

اثرات شومی بر جای خواهد گذاشت. 
مواردی که به اختصار یاد شــد، گوشــه ای از مؤلفه های 
گران بهایی است که در پرتو سنت رفیع قرض الحسنه به 
ثمر می رسند. امروزه با گسترش جوامع، دیگر نمی توان 
ایــن ســنت حســنه را در چهارچوب های ســنتی و با 
چرتکه پیشینیان اداره کرد و نیازمند ساختار منسجم و 
نظام مندی با عنوان بانک های قرض الحسنه هستیم تا با 
بهره گیری از خالقیت و نوآوری، در این زمینه مجاهدت 
کنند. در شــرایطی که بســیاری از بانک ها ســودهای 
نجومــی را در قبال ارائه وام طلــب می کنند، بانک های 
قرض الحسنه سودآوری مجموعه را در رده چندم اهمیت 
قرار داده و اولویت آنها بر حمایت از اقشار نیازمند جامعه 
با ارائه تســهیالت و نرخ بازپرداخت تک رقمی اســتوار 
شده اســت. به یاد داشته باشــیم که فراگیری فرهنگ 
 متعالی قرض الحسنه نشــان از بلوغ معنوی و اقتصادی 

جامعه دارد.

سعیدرضا امیرآبادی- روزنامه نگار: 

amirabadi_shznvn@yahoo.com

سرمقــاله

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی فارس:

170 عملیات 
هوایی داشتیم 

دکتر مرادیان: اورژانس فارس دارای پنج فروند 

بالگرد فعال در شهرهای شیراز، آباده، داراب، 

الر و جهرم است

به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی 
اورژانس فارس، رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی شــیراز گفت: 
از ابتدای ســال ۱4۰۱ تاکنــون بالگردهای 
اورژانس فارس طی ۱۷۰ پرواز امدادی، ۱۷3 
مددجو را بــه مراکز درمانی اســتان و یک 
 عضو پیوندی را برای پیوند در زمان طالیی، 

منتقل کرده اند.
اورژانس  افزود:  دکتر »محمدجواد مرادیان« 
فارس دارای پنج فروند بالگرد فعال و مستقر 
در شــهرهای شــیراز، آبــاده، داراب، الر و 
جهرم اســت که در صورت نیاز فوری بیمار 
به مراکز درمانی پیشــرفته تر، طی فرایندی 
تعریف شــده و اســتاندارد آماده خدمت به 
مردم استان اســت. او با تأکید بر کمبود َپد 
تخصصی بالگرد در استان و بیان این موضوع 
که در حال حاضر ساخت پدهای تخصصی و 
استاندارد بالگرد در استان برای فرود بالگردها 
بسیار ضروری است، اضافه کرد: خیران حوزه 
ســالمت در تمام نقاط اســتان می توانند با 
مشــارکت و همراهی در راستای ساخت پد 
بالگرد کمک کنند تا مردم از خدمات اورژانس 
 هوایی در کمترین زمــان و با کیفیت باالتر 

بهره مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

عوارض صادرات
 گوجه فرنگی کم شد

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی فــارس از کاهش عوارض 
صادارت گوجه فرنگی غیرگلخانه ای از این اســتان خبر داد و 
گفت: عوارض صــادرات این محصول مطابق تعرفه اعالمی در 

خردادماه، هر کیلوگرم ۶۰هزار ریال تعیین شده است.
مجتبــی دهقان پور چهارشــنبه دوم آذر در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: بیســت و دوم آبان ماه بخش نامه ای از سوی دفتر 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمت بــه مدیرکل دفتر 
صادرات گمرک ابالغ شد و بر اساس آن میزان عوارض صادراتی 
از تاریــخ ابالغ تا پایان آذرماه برای گوجه فرنگی غیرگلخانه ای 

۱۰۰درصد قیمت پایه صادراتی تعیین شده بود.
او بــا اشــاره به اینکه تعرفه جدید موجب برداشــت نشــدن 
گوجه فرنگــی از مزارع به دلیل نبود تقاضا شــد، اظهار کرد: با 
هدف حمایت از کشــاورزان و جلوگیری از تصاحب بازارهای 
صادراتی توســط رقبا، با پیگیری های انجام شــده توسط این 
سازمان، حمایت استاندار فارس و دستور وزیر جهاد کشاورزی 

عوارض صادرات این محصول کاهش یافت.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی فارس با بیان اینکه میزان 
صادرات مجاز گوجه فرنگی غیرگلخانه ای این اســتان تا سقف 
۲۰ درصد از تولید هرماه مشخص شده است، گفت: به منظور 
تعیین سقف مجاز صادرات ماهیانه گوجه فرنگی غیرگلخانه ای 
کمیتــه ای ذیل کارگــروه تنظیم بازار فارس بــه دبیری این 

سازمان تشکیل شده است.


