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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
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ضرر فساد در عدلیه متوجه کل نظام است
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بیمارستان ویژه درمان
معتادان متجاهر در شیراز
راهاندازی میشود

رئیسی پس از دریافت واکسن ایرانی کرونا:

واکسیناسیون عمومی ضرورتی
اجتنابناپذیر و از اولویتهای
دولت است
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درخشش روابط
عمومی های صنعت آب و
برق فارس در کشور

توانگر:

تقاضای لغو اصل هشتاد و پنجی
شدن طرح فضای مجازی تقدیم
هیئت رئیسه شد

4

پیغام با واسطه انگلیس برای ایران:

دنبال افزایش تنش و اقدام نظامی نیستیم

مدیر عامل شرکت آبفا استان
فارس تأکید کرد:

فقط  20درصد صرفه
جویی تا عبور از تابستان

مخبر معاون اول رئیس جمهور شد
زاکانی شهردار تهران شد
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نبض بازار مسکن در دست اقشار
متوسط
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 ۹۲درصد شهرستان های
فارس قرمز هستند
استاندار فارس:
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یاد روز حافظ با محوریت «حافظ و هنر» برگزار میشود

بایدن:

اکنون زمان رهبری و اراده در برابر تجاوز و خشونت طالبان است
آمریـکا ادامـه حملات طالبان به شـهرها در افغانسـتان
را محکـوم کرده و آن را "غیرقانونـی" و "غیرقابل پذیرش"
خوانـده اسـت .جـو بایدن ،رئیـس جمهوری آمریـکا گفته
کـه "اکنـون زمـان رهبـری و اراده برای مواجهـه با تجاوز
و خشـونت طالبان است".
بـه گـزارش ایسـنا ،روز شـنبه شـهر زرنـج ،مرکـز نیمـروز
و شـهر شـبرغان ،مرکـز والیـت جوزجـان در شـمال بـه
دسـت طالبـان سـقوط کرد و در پـی آن هواپیمای جنگی
بـی ۵۲ -آمریکایـی ،به طالبان در والیـت جوزجان حمله

کردند.افـراد طالبـان امـروز نیز به پیشـروی در شـهرهای
قنـدوز و سـرپل در شـمال ادامـه داده و مدعـی تصـرف
قنـدوز شـدهاند.همزمان سـخنگوی کاخ سـفید گفتـه
کـه رئیسجمهـور بایـدن "احسـاس میکنـد و اظهـار
کـرده کـه دولـت و نیروهای امنیتـی افغانسـتان آموزش،
تجهیـزات و نیـروی کافـی را در اختیـار دارنـد و اکنـون
زمـان رهبـری و اراده بـرای مواجهـه بـا تجاوز و خشـونت
طالبان اسـت ".در بیانیه سـفارت آمریکا که شـب گذشته
در پـی خبـر سـقوط شـهرهای زرنـج و شـبرغان منتشـر

شـد آمـده که اقدامـات طالبـان "بحـران انسـانی" در این
کشـور را تشـدید میکنـد.
"اقدامـات طالبـان بـرای تحمیـل حکومتـداری خـود بـه
زور غیرقابـل پذیـرش و در تضـاد بـا ادعـای حمایـت از
یـک توافـق بنـا بـه مذاکـره در رونـد صلـح دوحه اسـت و
بیاعتنایـی و بیاحترامی بـه رفـاه و حقـوق غیرنظامیـان
را نشـان میدهـد".
گفتـه میشـد که نماینـدگان طالبـان در دوحه بـه آمریکا
تعهـد عـدم تعرض بـه شـهرها را داده بودند.

آمریکا در اردن با "پایگاههای نظارتی پیشرفته"
برای زیر نظر گرفتن کشورهای منطقه
عبداللـه دوم ،پادشـاه اردن قبـل از اینکـه واشـنگتن
را تـرک کنـد مذاکـرات عمیقـی بـا رئیس سـتاد ارتش
آمریـکا داشـت کـه ایـن مسـاله نشـان میدهـد روابط
نظامـی دو طـرف بـه سـمت افقهایـی بیسـابقه
مـیرود.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از روزنامـه رأی الیـوم،
براسـاس بیانیه رسـمی وزارت دفاع آمریـکا (پنتاگون)
عبداللـه دوم بـا رئیـس سـتاد ارتـش آمریـکا دربـاره
امنیـت و ثبـات اردن و مبـارزه بـا تروریسـم گفتوگـو
کرد.
بـه گفتـه تحلیلگـران نظامی اتـاق عملیـات
نظامی امنیتـی میان دو کشـور مجددا ایجاد میشـود
و کمیتههـای مشـترک علیـه تروریسـم در عـراق و
سـوریه و بعـدا در لبنـان فعالیت خود را ازسـرمیگیرند
امـا ایـن بـار بـا اسـتراتژی حضـور فشـرده نیروهـای
نظامی آمریـکا در عمـق اراضـی اردن.
قبـل از آن پادشـاه اردن سـفر مهـم و تاریخـیاش
بـه واشـنگتن را بـا دیدارهـای مهمی بـا ژنرالهـای
ارشـد پنتاگـون آغـاز کـرد کـه از جملـه آنهـا فرمانده

خانواده ارجمند مرادی
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فرماندهـی مرکـزی آمریـکا اسـت که شـاخه مسـؤول
عملیـات در خاورمیانـه اسـت.
بـه گفتـه کارشناسـان نظامـی ،انتقـال توافقنامههـا
و روابـط نظامی بـه سـطوح عملیاتـی نقطـه تحـول
بـزرگ و اسـتراتژیکی میان دو طرف اسـت کـه انتقال
تعـدادی از نیروهـای آمریکایـی بـه منطقـه بـه مثلـث
صحرایـی اردن در شـمال و شـرق و به ویـژه نیروهای
موجـود در برخی کشـورهای شـورای همـکاری خلیج
فـارس مثـل قطـر و کویت و بعـدا عراق بر این مسـاله
صحـه میگـذارد.
بعـد از ایجـاد پایگاههـا و تأسیسـات دائمی آمریـکا در
اردن بـه نظـر میرسـد دامنـه عملیـات و هماهنگـی
کـه بیسـابقه اسـت گسـترش یابـد و بعـد امنیتـی و
اسـتراتژیک را در روابـط امـان و واشـنگتن در صـدر
قـرار دهـد کـه احتمـاال پیامدهـای اقتصـادی و
سیاسـی دارد .اردن بـا قـدرت در نقشـه اولویتهـای
نظامی آمریـکا در منطقه پیشـروی میکنـد .نیروهای
نظامی آمریـکا در دامنـه عملیاتـی و مسـتقل در
اردن حضـور خواهنـد داشـت و ایـن نشـان میدهـد

تنها خد است هک میماند

کـه مرکـز نظامی آمریـکا شـرق اردن مأموریتهـای
امنیتـی مهمـی در نظـارت بـر اوضـاع لبنان ،سـوریه،
عـراق و مدیترانـه و کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج
فـارس خواهـد داشـت.
کارشناسـان نظامی معتقدنـد کـه این مسـاله در روابط
میـان دو کشـور همپیمـان بیسـابقه اسـت .دامنـه
عملیاتی مسـاله جالـب توجهی در اینجا اسـت چراکه
صحبـت دربـاره هماهنگـی امنیتـی و آمادگی جنگی
و نـه فقـط رزمایشهـا و برنامههـای نظامی دوجانبـه
اسـت .سـفر پادشـاه اردن بـه واشـنگتن شـاهد
اشـارههای بیسـابقه بـه ائتلاف و شـراکت
بود.
ژنرالهـای آمریکایـی بـا قـدرت اکنـون بـه خاورمیانه
میآینـد و آن هـم از طریـق هماهنگـی بـا ژنرالهای
اردنـی و نهادهـای امنیتـی و نظامی که نشـان دهنده
انتقـال بزرگـی در سـطح جایـگاه ژئوسیاسـی اردن
اسـت .دولـت اردن بایـد در ایـن راسـتا آمادگـی خـود
را بـرای چنیـن تحـول بزرگـی در روابـط و تحقـق
دسـتاوردهای بزرگتـر نشـان دهـد.

با نهایت تأسف درگذشت مرحوم حاج ناصر مرادی را تسلیت گفته شادی روح آن زنده یاد
و تندرستی بازماندگان را از خداوند بزرگ خواستاریم

مدیریت و کارکنان روزنامه عصرمردم
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رکورد مراجعه روزانه به مراکز
 ۱۶ساعته فارس شکست
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موسوی مطرح کرد

ابهام در زمان ارائه فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
سـخنگوی هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای
اسلامی با بیـان اینکـه هنـوز فهرسـت وزرای
پیشـنهادی دولـت سـیزدهم بـه مجلـس ارائـه
نشـده ،گفـت کـه ابهاماتـی در مـورد زمـان ارائه
ایـن فهرسـت بـه مجلـس وجـود دارد.
سـید نظـام الدیـن موسـوی در گفـت وگـو بـا
ایسـنا ،بـا بیـان اینکه لیسـت وزرای پیشـنهادی
دولـت سـیزدهم تـا االن بـه مجلـس واصـل
نشـده اسـت ،گفت :طبیعتا اگر فهرسـت وزرای
پیشـنهادی تـا آخـر وقـت جلسـه علنی یکشـنبه
مجلـس از طـرف دولـت بـه مـا ارسـال شـود در

جلسـه اعلام وصـول خواهـد شـد ،اما اگـر این
لیسـت بعـد از ظهـر یکشـنبه یا امـروز به مجلس
برسـد اعلام وصول آن به جلسـه بعـدی موکول
خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه کمیسـیون های تخصصـی
مجلـس یـک هفتـه بـرای بررسـی صالحیـت
وزرای پیشـنهادی فرصـت دارنـد ،گفـت :پـس
از اتمـام مهلـت بررسـی صالحیـت وزرا در
کمیسـیون ها نوبـت به بررسـی صالحیت و رای
اعتمـاد وزرا در صحـن می رسـد.
ایـن عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس اضافـه کـرد:

اگر فهرسـت وزرا یکشـنبه به مجلس ارائه شـود
تـا پایـان هفتـه مهلـت بررسـی کمیسـیون ها
خواهـد بـود و هفتـه آینـده بررسـی رای اعتمـاد
را در صحـن خواهیـم داشـت امـا در صورتیکـه
اعلام وصـول به جلسـه بعـدی مجلـس موکول
شـود .طبیعتـا تـا پیـش از تعطیلات عاشـورا
و تاسـوعا فرصـت بررسـی صالحیـت وزرای
پیشـنهادی در کمیسـیون ها خواهـد بـود و
بررسـی رای اعتمـاد در مجلـس و اعلام نظـر
مجلـس در ایـن باره بـه بعد از تعطیالت عاشـورا
و تاسـوعا موکـول خواهـد شـد.

ایران ،در رتبه دوم مرگ خبرنگاران در سال ۲۰۲۱
پـس از مکزیـک و افغانسـتان کـه مشـترکا در رتبـه
نخسـت قـرار دارنـد ،ایـران بیشـترین آمـار مـرگ
مرتبـط بـا خبرنـگاران را در سـال  ۲۰۲۱ثبـت کـرده
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـر اسـاس اطالعـات منتشـر
شـده از سـوی انجمـن فدراسـیون بیـن المللـی
روزنامه نـگاران (International Federation of
 ،)Journalistsدر سـال  ۲۰۲۱میلادی تـا کنـون
 ۲۵روزنامـه نـگار و فعـال رسـانه ای جـان خـود را از
دسـت داده انـد.
افغانسـتان و مکزیـک هـر کـدام بـا ثبت پنـج مرگ،
بـه صـورت مشـترک در رتبه نخسـت باالتریـن تعداد
فوتـی روزنامـه نـگاران در سـال  ۲۰۲۱قـرار دارند.
همچنیـن دو خبرنگار محیط زیسـت ایرانی (مهشـاد
کریمـی و ریحانـه یاسـینی) کـه در حیـن انجـام
وظیفـه و بـه علـت واژگونـی اتوبـوس جـان خـود را

از دسـت دادنـد ،موجـب شـده ایـران در رتبـه دوم
باالتریـن نـرخ مـرگ روزنامـه نـگاران تـا بـه اینجـای
سـال  ۲۰۲۱جـای بگیـرد.
بورکینافاسـو ،هلنـد ،پاکسـتان ،اتیوپـی ،کنیـا،

آگهی مناقصه عمومی

سـومالی ،نیجریـه ،ترکیـه ،یونـان ،بنـگالدش،
فیلیپیـن ،آذربایجـان و گرجسـتان نیـز دیگـر
کشـورهایی هسـتند کـه با مـرگ خبرنـگاران خود در
هفـت مـاه نخسـت سـال  ۲۰۲۱رو بـه رو شـده انـد.

مدیریت امالک منطقه جنوب کشــور در نظر دارد تهیه تجهیزات ،ســاخت و نصب پارتیشن  MDFدر محیطی به مساحت حدود
 80متر مربع در دو مکان مجزا و طبق نقشه مشخص ،واقع در مجتمع تجاری و اداری آفتاب فارس را از طریق مناقصه عمومی
به اشــخاص واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان که مایل به شــرکت در این مناقصه می باشند دعوت می گردد
جهت دریافت اســناد مربوطه و بازدید از محل متقاضیان که مایل به شــرکت در این مناقصه می باشند دعوت می گردد جهت
دریافت اســناد مربوطه و بازدید از محل از تاریخ  1400/5/18لغایت  1400/5/30به نشــانی شــیراز -خیابان کریم خان
زند -جنب بانک ملی شعبه کوثر -کوچه  - 34مدیریت امالک منطقه جنوب مراجعه و ضمن دریافت و تکمیل اسناد مناقصه
پیشــنهادات خود را حداکثر تا یک ســاعت قبل از بازگشــایی پاکات تحویل نمایند .ضمنا ً ســپرده شرکت در مناقصه به مبلغ
 200/000/000ریال به صورت چک تضمین شــده بانکی اخذ می گردد .هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
مجتمع در رد یا قبول پیشــنهادات مختار خواهد بود .تاریخ بازگشــایی پاکات روز شــنبه مورخ  1400/5/30ســاعت  14در
محل فوق الذکر می باشد.
مدیرکل امالک منطقه جنوب -شیبانی

