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تیمملی با شکست به
استقبال جام جهانی رفت
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وزیر ارشاد:

حسینی:

رقابت منفی میتواند
نفت ایران را ارزان کند
سـید حمیـد حسـینی گفـت :پیشبینـی فـروش نفت توسـط اشـخاص
خطـر بزرگـی پیـش روی اقتصـاد ایـران و بـازار نفـت در شـرایط
تحریمی اسـت.
زهـرا علیاکبـری -در قالـب الیحـه بودجـه سـال جـاری ،پیشبینـی
فـروش نفـت توسـط اشـخاص صـورت گرفـت.
روایـت حمیـد حسـینی از ایـن مصوبـه نشـان میدهـد در تصویـب ایـن
تبصـره در بودجـه ،مشـورتی بـا بخـش خصوصـی صـورت نگرفتـه و
شـرایط ویـژه کشـور نیـز در موقعیـت تحریـم لحـاظ نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی مصوبـات ،بـه دلیـل دارا نبـودن پشـتوانه
کارشناسـی،به حیثیـت مجلـس ضربـه وارد میکننـد ،گفـت :یکـی از
مـوارد همیـن موضـوع اسـت .متاسـفانه برخـی ازایـن مصوبـات تنهـا با
یـک پیشـنهاد در صحـن علنـی تبدیـل بـه قانـون میشـوند و برخـی
نیـز در کمیسـیون تلفیـق بـه الیحـه اضافـه میشـوند کـه فاقد پشـتوانه
هستند .

از آزادی بیان در حوزه فرهنگ
دفاع میکنیم
12

رفع توقیف کشتی حامل محموله
نفتی ایران در آبهای یونان

در پـی توافـق انجـام شـده میـان مقامـات دریانـوردی
جمهـوری اسلامی ایران و یونان ،کشـتی حامـل محموله
نفتـی ایـران پـس از شـش مـاه توقـف ،آبهـای یونـان را بـه
مقصـد از پیـش تعییـن شـده خـود تـرک کـرد.

دانشجوی تک بعدی در جامعه
با مشکل مواجه میشود
جابریاحمدی فرمانده سپاه
محمدرسولاهلل(ص) شیراز:

توسعه امنیت پایدار برجستهترین
اثرات بسیج است
کامرانی مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان فارس:

ترامپ نامزدی خود را
برای انتخابات ۲۰۲۴
اعالم کرد

سرانه مطالعه کتب دینی
سیر نزولی دارد

عبداهللزاده جانشین سپاه فجر خبرداد

2

جشن آبرسانی به  ۱۰۰روستای
فارس

آسوشیتدپرس اعالم کرد:

شیراز برای دومین بار پیاپی عضو هیأت مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان شد

جزئیات تولید «سابقه تحصیلی» برای کنکوریها
رئیـس مرکـز ارزشـیابی و تضمیـن کیفیـت نظـام
آمـوزش و پـرورش ،روند تولیـد «سـابقه تحصیلی برای
داوطلبـان کنکـور» را تشـریح و از طـرح پیشـنهادات
جدیـدی بـه شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش بـرای
ترمیـم معـدل داوطلبـان در شـاخههای مختلـف
تحصیلـی خبـر داد و تاکیـد کـرد کـه نگرانـی از بابـت
ترمیـم معـدل و تولیـد سـابقه تحصیلـی بـرای کسـانی
کـه میخواهنـد در کنکـور شـرکت کننـد وجـود نـدارد.
محسـن زارعـی در گفتگـو بـا ایسـنا ،در پاسـخ بـه
اینکـه باتوجـه بـه برگـزاری دو نوبـت آزمـون سراسـری
در دی امسـال و تیرمـاه سـال آینـده ،سـابقه تحصیلی
بـرای دانشآمـوزان چـه زمانـی تولید میشـود؟ اظهار
کـرد :در خـرداد مـاه که دانش آمـوزان امتحـان نهایی
میدهنـد ،سـابقه تحصیلـی برایشـان تولیـد میشـود.
وی افـزود :در آزمـون دی ،رتبـهای بـرای داوطلـب
تعییـن نمیشـود ،بلکه نمره و تراز در آزمون مشـخص
میشـود .یـک نوبت آزمون هـم در تیرمـاه داریم و بعد
از آزمـون تیرمـاه ،رتبـه نهایـی اعالم میشـود.
رئیـس مرکز ارزشـیابی و تضمین کیفیـت نظام آموزش
و پـرورش بـا بیـان اینکـه در آن زمـان ،اگـر فـردی در
هـر دو نوبت شـرکت کرده باشـد ،نمره باالتـر را برایش
لحـاظ میکننـد و اگـر تنهـا در یک نوبت شـرکت کرده
باشـد نمـره همـان آزمـون را برایـش درنظـر میگیرنـد
و دیگـر تفاوتـی نـدارد کـه آزمـون دی باشـد یـا تیرمـاه
اظهـار کـرد :هر دو آزمون بـه یک اندازه مهم هسـتند
و اینطـور نیسـت کـه مثلا آزمـون تیرمـاه ،آزمـون
اصلـی باشـد یا برعکـس .در واقـع کنکور دو بـار برگزار
میشـود ،امـا در هرسـال هـر داوطلـب یـک بـار اجازه
انتخـاب رشـته دارد کـه آن هـم در مردادمـاه انجـام
خواهد شـد.
وی همچنیـن دربـاره ترمیـم معـدل گفـت :یکـی از
نگرانیهـای موجـود ،همیـن ترمیـم نمـره اسـت .در
حـال حاضـر مصوبـه  ۹۱۵شـورای عالـی آمـوزش و
پـرورش را داریـم کـه طبق آن بـه هر داوطلـب آزاد (نه
فقـط دانـش آمـوز ،بلکه هرکسـی کـه فـارغ التحصیل
شـده و دیپلـم دارد) فرصـت داده میشـود تـا یـک
مرتبـه ،نمراتـش را ترمیـم کنـد کـه حـاال یـا ممکـن
اسـت همـه دروس را انتخـاب کنـد یا یـک درس را؛ در
مجمـوع بـرای هـر درس یـک بـار فرصت ترمیـم نمره
بـرای کنکـور سراسـری وجـود دارد.
رئیـس مرکز ارزشـیابی و تضمین کیفیـت نظام آموزش
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رئیس کل دادگستری استان فارس:

حمله پهپادی به نفتکش
اسرائیلی در دریای عمان
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ایمانیه استاندار فارس:

و پـرورش افـزود :روال اینگونـه بـود کـه دانشآمـوزان
نظـام جدیـد خودشـان میتوانسـتند در مدرسـه
بزرگسـاالن ثبتنـام کننـد و دانشآمـوزان نظـام قدیـم
بایـد بـه منطقـه درخواسـت میدادنـد تـا رای صـادر و
موافقـت شـود کـه در امتحانـات نهایـی شـرکت کننـد.
زارعـی بـا بیـان اینکـه اکنـون پیشـنهاد دادیـم مصوبه

مذکـور کـه تنهـا بـه «ترمیم» اشـاره داشـت بـه «ایجاد
سـابقه و ترمیـم» تبدیـل و تعمیـم یابد تـا داوطلبانی که
سـابقه تحصیلـی ندارنـد هـم بتواننـد از ایـن فرصـت
اسـتفاده کننـد اظهـار کـرد :ایـن موضـوع شـامل
کسـانی میشـود کـه فار غالتحصیـل هسـتند و قبـل
از سـال  ۱۳۸۴دیپلـم گرفتهانـد و آن موقـع سـامانهای
وجـود نداشـته کـه نمراتشـان ثبـت و ضبـط شـود.
وی ادامـه داد :درسـت اسـت کـه امتحاناتشـان نهایی
بـوده ،امـا ثبـت و ضبـط نشـده اسـت و مـا میگوییـم
فاقـد سـابقه در سـامانه هسـتند .اینهـا میتواننـد در
قالـب «ترمیـم» ،ایجاد سـابقه تحصیلی داشـته باشـند
یعنـی بـه آنها اجـازه داده میشـود در امتحانـات نهایی
شـرکت کننـد .بـر ایـن اسـاس جـای نگرانـی نیسـت و
هرکـس فاقـد سـابقه اسـت میتوانـد در قالـب ترمیـم
معـدل بـرای خـودش ایجـاد "سـابقه" کند.
رئیـس مرکز ارزشـیابی و تضمین کیفیـت نظام آموزش
و پـرورش در پاسـخ بـه اینکـه آیـا امـکان دریافـت
پروندههـای تحصیلـی و ورود نمـرات ایـن افـراد از
کارنامـه بـه سـامانه وجـود نـدارد؟ گفـت :تعـداد ایـن
افـراد بـاال نیسـت و کسـانی هسـتند کـه بیـش از ۱۷
سـال از صـدور دیپلمشـان میگـذرد .یـک علـت ایـن
کار ایـن اسـت کـه تفاوتهایـی بـا گذشـته وجـود

دارد ،بعضـا برخـی دروس در آن زمـان نهایـی نبـوده و
کتـب تغییـر کردهانـد .بـه همیـن جهـت تصمیمگیری
واحـدی شـد کـه بیاینـد و ایجـاد سـابقه کننـد.
زارعـی دربـاره ترمیـم معـدل هنرسـتانیها نیـز توضیح
داد و گفـت :هـدف از دوره هنرسـتان ،آمـاده کـردن
بچههـا بـرای حضـور در آمـوزش عالـی نیسـت و قـرار
اسـت مهارتی کسـب کرده و با همان مهـارت وارد بازار
کار شـوند و تحصیالتشـان را در دانشـگاههای فنـی و
حرفـهای مختـص خـود ادامـه دهنـد .ولـی خـب در
بـه روی ایـن افـراد هـم بسـته نیسـت و اگـر بخواهنـد
در کنکـور سراسـری بـه رقابـت بپردازنـد این امـکان را
دارند.
وی افـزود :باتوجـه به اینکـه دروس عمومـی از کنکور
حـذف شـده و در قالـب سـابقه تحصیلـی ،سـنجش
میشـود ،ایـن افـراد میتواننـد دروس عمومیشـان را
در کنـار دانشآمـوزان شـاخه نظـری ،امتحـان بدهند.
پیشـنهاد کردیـم ایـن امـکان از همیـن دی مـاه بـرای
آنهـا فراهـم شـود تـا بتواننـد بیاینـد ثبتنـام کـرده،
امتحـان نهایـی بدهنـد و تولیـد سـابقه کننـد.
رئیـس مرکز ارزشـیابی و تضمین کیفیـت نظام آموزش
و پـرورش اضافـه کـرد :اگـر هـم داوطلبانـی رشـته
هنـر را انتخـاب کننـد و نمـرات دروس عمومـی را
داشـته باشـند کفایـت میکنـد و مابقـی دروس کنکـور
سراسـری در قالـب آزمـون عملـی و تسـتی مـورد
سـنجش قـرار میگیـرد.
زارعـی بـا بیـان اینکه همچنین پیشـنهاد شـد کسـانی
کـه قبلا از فرصـت ترمیـم اسـتفاده کردهانـد چـون بـا
دیـد تاثیـر قطعـی نبـوده اسـت به آنهـا هم ایـن فرصت
داده شـود کـه بتواننـد یـک بار دیگـر از ترمیـم در دوره
تغییـرات جدیـد کنکـوری اسـتفاده کننـد اظهـار کـرد:
ایـن پیشـنهادات در شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش
مطـرح و کلیـات آن پذیرفتـه شـده ،منتها هنـوز نهایی
نشـده اسـت .بـه محض نهایـی شـدن ،اقدامـات الزم
را انجـام میدهیـم و جزئیـات را بـر اسـاس شـیوهنامه
اجرایـی اعلام خواهیـم کرد.
وی دربـاره تولیـد سـابقه تحصیلـی در اتبـاع نیز گفت:
تفاوتـی در تولیـد سـابقه تحصیلـی دانشآمـوزان اتبـاع
بـا دیگـر دانشآمـوزان وجـود نـدارد و اگـر تبعـهای
میتوانـد در کنکـور ثبـت نـام کننـد و شـرایطش
را دارد ،منعـی بـرای ایجـاد سـابقه تحصیلـی هـم
ندارد.

اهدای خون اهدای زندگی

رئیسجمهور در جلسه هیأت دولت:
رئیسجمهـور گفـت :شـنیدن و محقـق کـردن
خواسـتههای قانونـی وظیفـه همـه ماسـت امـا همه
مـا بـه همیـن انـدازه در حفاظـت از امنیـت و آرامـش
جامعـه مسـئولیم.
بـه گـزارش ایرنـا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
صبـح چهارشـنبه در جلسـه هیـأت دولـت بـا اشـاره
بـه فرارسـیدن فصول سـرد سـال و احتمـال افزایش
آالیندههـای جـوی بـر ضـرورت آمادگـی همـه
دسـتگاههای مربـوط برای مقابلـه موثر با ایـن پدیده
و کاهـش آثـار مخـرب آن تاکیـد کـرد.
رئیـس جمهـور نوسـازی نـاوگان اتوبوسـرانی را
از جملـه اقدامـات الزم در ایـن زمینـه دانسـت و
بـا تاکیـد بـر ضـرورت حمایـت از تولیـدات داخلـی
اظهـار داشـت :اولویـت در زمینـه نوسـازی نـاوگان
اتوبوسـرانی شـهری ،حمایـت از صنایـع داخلـی و
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عامل اصلی تعرض
به نوجوان زرین دشتی
به اعدام محکوم شد
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وظیفه ما تحقق خواسته های مردم است

تامیـن اتوبـوس از محـل تولیـدات داخلـی اسـت ،اما
ایـن موضوع نبایـد باعث تاخیر در تامیـن خودروهای
مـورد نیـاز ایـن نـاوگان شـده و نیازهای ضـروری باید
از محـل واردات تامیـن شـوند.
انجـام بـه موقـع طرحهـای دولـت در اسـتانها
بهویـژه عملیاتـی شـدن مصوبـات دور اول سـفرهای
اسـتانی و برطرف شـدن موانع احتمالی در این زمینه
از دیگـر تاکیـدات رئیـس جمهـور در جلسـه امـروز
هیـأت دولـت بـود کـه مقـرر شـد بـا ارتبـاط نزدیکتر
و بیشـتر وزرا بـا اسـتانداران بـه عنـوان باالترین مقام
اجرایـی در اسـتان ،اقدامـات موثرتـری در ایـن زمینه
انجام شـود.
آیتاللـه رئیسـی یکبـار دیگر بر ضـرورت حفظ امنیت
بهعنـوان بسـتر تـداوم همـه فعالیتهـای جامعـه
تاکیـد کـرد و گفـت :شـنیدن و ترتیـب اثـر دادن بـه

خواسـتههای قانونـی وظیفـه همـه ماسـت ،اما همه
مـا بـه همیـن انـدازه در زمینـه حفاظـت از امنیـت و
آرامـش جامعـه مسـئولیم.
آیتاللـه رئیسـی بـا تاکیـد دوبـاره بر حمایت از کسـب
و کارهـای دیجیتـال اظهار داشـت :حال که دشـمن
با اسـتفاده از بسـتر فضـای مجازی در صـدد ایجاد و
گسـترش ناامنـی در کشـور اسـت ،مسـئوالن مربوط
بـا تقویـت پلتفرمهـای داخلـی و تسـهیل شـرایط
اسـتفاده از آنهـا و حتـی در نظـر گرفتـن بسـتههای
تشـویقی ،زمینـه اسـتفاده بهتـر و بیشـتر را بـرای
فعـاالن کسـب و کار دیجیتـال فراهـم کننـد.
رئیسجمهـور همچنیـن در بخشـی از سـخنان
خـود بـا اشـاره بـه  ۲۵آبـان ،سـالروز تشـییع باشـکوه
همزمـان  ۳۷۰شـهید اصفهانـی ،روز اصفهـان را نیز
تبریـک گفـت.

کیسینجر:

با روسیه باید همان کاری را کرد که بعد از جنگ جهانی با آلمان کردیم
وزیرخارجـه اسـبق آمریـکا بـا بیـان اینکـه کشـورها
بایـد بـر اهداف بلندمدتشـان دربـاره اوکراین و روسـیه
تمرکـز کننـد ،گفـت ،اروپـا بایـد همـان کاری را بـا
روسـیه بکنـد کـه پـس از جنگ جهانـی دوم بـا آلمان
کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از پایگاه خبـری بلومبرگ،
هنـری کیسـینجر ،وزیر خارجه اسـبق آمریـکا در باب
جنـگ اوکرایـن گفـت ،کشـورها بایـد ببیننـد اهـداف
بلندمدتشـان دربـاره اوکرایـن و روسـیه چیسـت و بـر
آنهـا تمرکـز کرده و اجـازه ندهنـد وقایـع کوتاهمدت،
حواسشـان را پـرت کنـد .بـا ایـن حـال ،وقتـی از
کیسـینجر پرسـش شـد کـه بـه نظـرش والدیمیـر
پوتیـن ،رئیسجمهـوری روسـیه بـه چـه چیـزی
رضایـت میدهـد ،گفـت :بیشـک برخـی بـاور دارنـد
کـه پوتیـن یکـی از موانـع دسـتیابی به این چشـمانداز
اسـت.
او گفـت ،جنـگ تنهـا زمانـی تمـام میشـود کـه
اوکرایـن بتوانـد در یـک رابطـه نزدیـک بـا اروپـا،
اسـتقالل مرزهـای خود را یکپارچه نگه دارد .روسـیه
بایـد بـه نگرانـی اروپا از تـوان دفاعیاش بپـردازد و در
عیـن حال ،اروپا باید سـعی کند روسـیه را در سیسـتم
اروپایـی جـذب کنـد ،ماننـد آنچـه پـس از جنـگ
جهانـی دوم بـا آلمـان کـرد.
دیدار جو بایدن و شی جینپینگ
هنـری کیسـینجر از گفتوگـوی رهبـران آمریـکا
و چیـن در حاشـیه نشسـت گـروه  ۲۰در اندونـزی
اسـتقبال کـرد ،امـا هشـدار داد کـه بـرای اجتنـاب از
تقابـل دو اقتصـاد برتـر دنیـا بایـد مسـیری طوالنـی

طـی شـود.
او دیـدار روز دوشـنبه میـان شـی جینپینـگ و جـو
بایـدن ،رؤسـای جمهوری چیـن و آمریکا را «تالشـی
بـرای پلسـازی» دانسـت ،از جملـه بـا ازسـرگیری
همـکاری در حوزههایـی ماننـد تغییـرات اقلیمـی و
اقتصـاد جهانـی.
این دیپلمات بازنشسـته  ۹۹سـاله گفـت :این دو رهبر
کـه دیـدار مختصـری بـا یکدیگـر داشـتند ،از تاثیرات
نظامـی و اقتصـادی کـه بـر یکدیگـر دارنـد ،آگاه
هسـتند .امـروز تنهـا میتـوان گفـت کـه برسـر یـک
مـدل گفتوگـو بـه توافـق رسـیدهاند و بیانیههایـی
کلـی صادر شـده اسـت که بـا جهان رقابتی سـازگاری
دارد ،امـا مسـیری طوالنـی در پیـش اسـت.
شـی و بایـدن پـس از ماههـا باالخـره سـکوت میـان
خود را شکسـته و در حاشـیه اجالس سـران گروه ۲۰
در اندونـزی بـا یکدیگـر دیـداری کوتـاه داشـتند .ایـن

پـس از آن اتفـاق افتـاد که اختالف بر سـر مسـائلی از
جملـه تجـارت ،فنـاوری ،تایـوان و حقوق بشـر ،روابط
دو کشـور در ماههـای اخیـر را بـه بدتریـن میـزان در
دهههـای گذشـته رسـانده بـود .ایـن دو رهبـر توافـق
کردنـد کـه بـا از سـرگیری همـکاری در حوزههـای
اقلیمـی و احتمـال سـفر وزیـر خارجـه آمریکا بـه چین
در ماههـای آینـده« ،لزومی بـه وقوع یک جنگ سـرد
جدیـد» میـان آنهـا وجود نـدارد.
کیسـینجر کـه در دهـه  ۱۹۷۰معمـار دوسـتی دوبـاره
آمریـکا و چیـن بـود ،گفـت امـروز از دو سـال قبـل
امیدوارتـر اسـت .او دو سـال قبـل به شـرکتکنندگان
در انجمـن اقتصـاد نویـن هشـدار داده بـود کـه روابط
میـان ایـن دو قـدرت جهـان در «دامنههـای جنـگ
سـرد» سـیر میکند .او که برای پاسـخ به این پرسـش
که آیا افراطیها در دو کشور کنترل بحث را در دست
گرفتهانـد ،گفـت ،مالقـات مسـتقیم شـی و بایـدن
در بالـی (جزیـرهای در اندونـزی) بسـیار مهـم بـود.
او گفـت :بایـد سیاسـت متفکرانـه در پیـش گرفتـه
شـده و بحثهـای شـفاف و مسـتقیم صـورت پذیـرد،
امـا اکنـون میتـوان گفـت کـه دسـتکم دری (بـه
روی ایـن خواسـته) بـاز شـده اسـت.
وزیـر خارجـه سـابق آمریـکا افـزود ،در دیگـر نقـاط
منطقـه ،کشـورهای جنوبشـرق آسـیا  -خصوصـا
سـنگاپور  -از گفتوگـوی واشـنگتن و پکـن اسـتفاده
خواهنـد کـرد .کشـورهای کوچکتـر نمیخواهنـد
یـک قدرت سـلطهگر کنترل منطقهشـان را در دسـت
داشـته باشـد و «ترجیـح میدهنـد بـه جـای تقابـل،
گفتوگـو برقـرار شـود».
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

داشته ها و نداشته ها
آییـن اسلام کـه از ابتدا با هـدف همگـرا کردن
تمامی ادیـان ابراهیمی خیـز برداشـته بـود و بـا
شـعار " هیـچ تفرقـه ای بیـن پیامبـران نیسـت
" و همچنیـن مشـروط کـردن مسـلمانی بـه
پذیـرش پیامبـران پیشـین و کتاب هـای آنهـا
تلاش می کـرد همـه را بـه پرسـتش خدایـی
واحـد فرابخوانـد و از حرکات شـرک آمیـز که در
آیین هـای یهود و مسـیحیت رخ داده بـود پرهیز
دهـد هم اینک که  1444سـال از هجـرت پیامبر
اکـرم (ص) می گـذرد بـه  222فرقـه تقسـیم
شـده و تجزیـه گردیـده اسـت .
در آموزه هـای اسلامی کفر بـه معنـای پوشـیدن
حقیقـت اسـت لـذا کافـر بـه کسـی اطلاق
می شـود کـه حقیقتـی را می پوشاند .پوشـش
حقیقـت بیشـتر بـه انـکار وحدانیـت خـدا  ،معاد
و همچنیـن نبـوت معطـوف می شـود .در میـان
فرقه هـای اسلامی همواره افـراد تنـدرو و
افراطـی وجـود دارند که پیروان سـایر فـرق را از
دیـن خـارج دانسـته و تکفیـر می کننـد و جایگاه
آنهـا را دوزخ دانسـته و حتی پـا را از این حد هم
فراتـر گذاشـته و مهدور الـدم می داننـد ؛ این در
حالـی اسـت کـه شـخص باورمنـد بـه توحید و
نبـوت و معـاد هرگـز نمی توانـد کافـر باشـد .
افـراد معـدودی که در زمـان حیـات پیامبر (ص)
سـعی کردنـد از روی اغراض شـخصی و حدس
و گمـان فـرد یـا افـرادی را کافـر معرفـی کننـد
مـورد نکوهـش نبـی اکـرم قـرار گرفتنـد  .پـس
از پیامبـر (ص) نیـز برخـی از سـرداران فاتـح
سـرزمین های جدیـد بـرای ایـن کـه بتواننـد
امـوال نومسـلمانان را غارت کننـد و از آنها جزیه
بگیرنـد تلاش می کردنـد اظهـار ایمـان آنهـا را
فریـب و دروغ جلـوه بدهنـد  .در حالـی کـه هـر
کسـی همیـن کـه بـه سـه اصـل توحیـد و نبوت
و معـاد اقـرار داشـته باشـد مشـمول اتهـام کفر
نمی شـود  .در بسـیاری از جنگ ها چـه جنگ های
صلیبـی و چـه جنگ هایـی کـه بیـن دو گـروه
مسـلمان اتفـاق افتـاده  ،اسـتفاده از اتهـام کافر
بـودن بـرای طرفیـن دعـوا بـه منزله ی تالشـی
در جهـت تقـدس بخشـیدن به قتل و آدم کشـی
و شـعله ور کـردن آتـش کینـه بـوده اسـت  .در
ماجـرای صفیـن نیـز عـده ای کـه بـه دنبـال
تخطئـه ی علـی ابـن ابـی طالـب (ع) و مخالفت
بـا او بودند ایشـان را بـه دلیل پذیـرش حکمیت
کافـر معرفـی کردنـد و حتـی بعدهـا برخـی از
متکلمـان و علمـای اسلامی نیز در گرماگـرم
منازعـات کالمی مخالفـان نظـری خود را بر سـر
موضوعاتـی نـه چندان مهـم نظیر مخلـوق بودن
قـرآن بـه کفر متهـم کـرده انـد  .در حالـی که از
نظـر پیامبـر اقـرار بـه ایمان بـرای مومـن بودن
کافـی اسـت و هیچ کـس مامور به باطن نیسـت .
تکفیری هـای معاصر که بـه بهانه هـای گوناگون
بـرای متهـم کـردن دیگـران بـه کفـر متوسـل
می شـوند افـراد بسـیار خطرناکـی هسـتند کـه
بعضـا در معـرض شستشـوی مغزی قـرار گرفته
و از جریان هـای مافیایـی دسـتور می گیرنـد .
مقامـات باالدسـتی داعـش و گروه هـای تکفیری
کـه خاسـتگاه های گوناگونـی از لحـاظ ملیـت
دارنـد بـه دلیـل وابسـتگی تسـلیحاتی و مالی به
برخـی کشـورها از آنها خط گرفتـه و پیروان خود
را به ماموریت هایی سـفارش شـده می فرسـتند .
شـعاع دایـره ای کـه بـه زعـم سـلفی ها کافران
را در خـود جـای می دهـد بسـیار وسـیع اسـت
بـه طـوری کـه اگـر بخواهیـم بـا چنیـن فرمولی
جهانیـان را بـه کافـر و غیـر کافـر تقسـیم کنیم
بیـش از سـه چهـارم انسـان ها کافـر تلقـی
می شـوند!
انگلیسـی ها و برخـی از کشـورهای غربـی کـه
سـابقه ی تحت الحمایگی بسـیاری از کشورهای
اسلامی و اسـتعمار آنها را داشـته انـد بهتر از هر
کسـی بـا اختالفات مذهبـی و قومـی در این گونه
کشـورها آشـنا هسـتند و به راحتـی می توانند به
درگیری هـای مبتنـی بـر تعصبات مذهبی بر سـر
موضوعاتـی بی اهمیـت دامن بزننـد و از این آب
گل آلـود ماهی بگیرند  .اشـراف آنها بـر منازعات
کالمـی در حـدی اسـت کـه حتـی می تواننـد نه
تنهـا بیـن شـیعه و سـنی شـکاف ایجـاد کننـد
بلکـه قـدرت ایجـاد اختالف بیـن شـیعیان را نیز
دارنـد و پـر واضـح اسـت کـه سـوء اسـتفاده از
چنیـن اختالفاتی از سـوی فرقه های اسلامی نیز
همـواره وجـود داشـته و دارد زیـرا در درون هـر
فرقـه ای عـده ای بـر سـر دسـتیابی بـه قدرت
و یـا حفـظ آن رقابتـی تنگاتنـگ دارنـد که بحث
پیرامـون آن در ایـن مقولـه نمی گنجد  .پتانسـیل
تفـرق و انشـعاب در درون فرقه های اسلامی به
دلیل نوع برداشـتی کـه از برخی آیـات و احادیث
وجـود دارد درحدی اسـت کـه کشـورهای غربی
را از دسـت یازیـدن به هـر گونه اقـدام نظامی و
هزینـه کـردن بـرای جنگ با مسـلمانان بـی نیاز
می کنـد  .زیرا پتانسـیل درگیـری بین مسـلمانان
بسـیار زیاد اسـت !
اکنـون کشـورهای مسـلمان در خاورمیانـه کـه
هر کـدام داعیه ی سـیطره بر سـایر کشـورهای
مسـلمان را دارنـد و از صالحیـت خـود بـرای
زعامـت مسـلمانان دم می زننـد بـه بشـکه ای از
بـاروت شـباهت دارند و مسـابقه ای تسـلیحاتی
را کلیـد زده انـد و روز بـه روز انبارهـای خـود را
از انـواع سلاح ها ی مخـرب پـر می کننـد و بـا
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیسی در آیین تجلیل از بانوان مدالآور ورزش ایران اسالمی:

بانوان قهرمان جلوهای از شجاعت و قدرت ملی و مردمی هستند
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه امـروز زنـان سـهم
باالیـی از افتخـارات کشـور در عرصههـای
مختلـف دارنـد ،اظهـار داشـت :مـدالآوری و
قهرمانـی بانـوان ورزشـکار ایرانـی در میادیـن
مختلـف منطقـهای و جهانـی بسـیار ارزشـمند،
تحسـین برانگیـز و امیدآفریـن اسـت و ایـن مسـیر
پرافتخـار حتمـا بایـد اسـتمرار یابـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید ابراهیـم رئیسـی پیـش از
ظهـر دیـروز چهارشـنبه در آییـن تجلیـل از بانـوان
مـدالآور ورزش ایـران اسلامی که در سـالن
اجلاس سـران برگـزار شـد ،توجـه بـه ورزش و
حمایـت از ورزشـکاران را رویکـرد مهـم و محـوری
دولـت سـیزدهم عنـوان کـرد و گفت :امـروز توجه
بـه ورزش ،بـه ویـژه ورزش حرفـهای و قهرمانـی
یکـی از ضرورتهـا در جهـت سلامت جسـمی،
نشـاط فـردی و اجتماعـی اسـت.
رئیـس جمهور با بیـان اینکه امروز بانـوان قهرمان
و مـدالآور جلـوهای از شـجاعت و قـدرت ملـی و
مردمی هسـتند ،افـزود :حمایـت از ورزشـکاران به

عنـوان سـرمایههای ارزشـمند کشـور در دسـتور
کار دولـت اسـت .بـه بانـوان ورزشـکار اطمینـان
میدهـم دولـت بـه طـور جـدی بـه دنبـال رفـع
موانـع پیـش روی آنهـا در زمینههـای بودجـه و
امکانات و نیز اشـتغال و مسـائل معیشـتی اسـت.
رئیسـی بـا بیـان اینکـه امـروز زنـان سـهم باالیـی
از افتخـارات کشـور در عرصههـای علمـی،
فرهنگـی ،اجتماعـی ،ورزشـی و هنـری دارنـد،
اظهـار داشـت :مـدالآوری و قهرمانـی بانـوان
ورزشـکار ایرانـی در میادیـن مختلـف منطقـهای

و جهانـی بسـیار ارزشـمند ،تحسـین برانگیـز و
امیدآفریـن اسـت و ایـن مسـیر پرافتخـار حتما باید
اسـتمرار یابـد.
رئیـس جمهور کسـب هـزار و  ۳۶۳مـدال و عنوان
قهرمانـی ورزشـی در دولت سـیزدهم را یک رکورد
تاریخـی و نشـانه عـزم و اراده جوانـان ایرانی برای
افتخارآفرینـی توصیـف و تصریـح کـرد :ایـن اراده
پوالدیـن جوانـان ما بـه ویـژه دختران ورزشـکار که
در تالشـند در سـطح بینالمللـی افتخـار کسـب
کننـد و پرچـم پرافتخـار کشـورمان را در قلههـای

افتخـار و سـربلندی بـه اهتـزاز درآورنـد ،در ِ
خـور
تحسـین و تقدیر شایسـته اسـت.
رئیسـی افـزود :امـروز بانـوان ما نه فقـط در عرصه
ورزش بلکـه در عرصههـای مختلـف علمـی و
پژوهشـی و همچنیـن خدمترسـانی نقشآفرینی
بسـیار مهـم و برجسـتهای دارنـد؛ مـردم هیـچگاه
از خودگذشـتگی و جانفشـانی کادر بهداشـت و
درمـان و بـه ویـژه بانـوان فعـال در ایـن بخـش در
دوران کرونـا را فرامـوش نخواهنـد کـرد.
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه در فرهنـگ
اسلامی ما بـرای تعالی و رشـد انسـان ،میان زنان
و مـردان تسـاوی وجـود دارد ،خاطرنشـان کـرد:
شـأن و جایگاهی کـه فرهنگ اسلامی برای زنان
قائـل شـده ،شـأن و جایگاهـی واال ،بـا کرامـت و
عزتمندانـه اسـت کـه جلوههـای زیبـا و درخشـان
آن امـروز در جامعـه قابـل مشـاهده اسـت و زنـان
و دختـران نامـدار و نـامآور مـا در عرصههـای
مختلـف ورزشـی ،علمـی ،فرهنگـی و هنـری
خـوش میدرخشـند.

واکنش مرندی به اظهارات برجامی اخیر رابرت مالی
مشـاور تیـم مذاکرهکننده ایـران در مذاکـرات وین
در صفحـه توییتـرش بـه اظهـارات برجامی اخیـر
نماینـده ویـژه آمریـکا در امور ایران واکنش نشـان
داده و از موضـع غـرب در قبـال مسـئله هسـتهای
ایـران انتقـاد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید محمـد مرنـدی ،مشـاور
تیـم مذاکرهکننـده ایـران در مذاکـرات ویـن در
صفحـه توییتـرش با بازنشـر تیتر خبـری مربوط به
اظهـارات برجامی اخیـر رابرت مالـی ،نماینده ویژه
آمریـکا در امـور ایـران ،نوشـت :ایـران در حـال
فـروش نفـت ،گاز و محصوالت پتروشـیمیاییاش
بـا تمـام ظرفیـت و به نـرخ بازار اسـت .تجـارت آن
رو بـه افزایش اسـت و کریدورهای آن به روسـیه و
آسـیای مرکـزی در حـال گسـترش اسـت.
مرنـدی ادامـه داد :رژیمهـای غربی میخواسـتند
بـه سـرعت یـک توافـق هسـتهای حاصـل شـود.
چـه اتفاقـی افتـاد؟ آنها دربـاره وجود یـک تهدید

هسـتهای[از سـوی ایـران] دروغ میگفتنـد.
او افـزود :امـا آمریـکا و تروئیـکای اروپـا بازخواهند
گشت .
اظهـارات مرنـدی در پـی ایـن مطـرح میشـود

کـه رابـرت مالـی ،نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور
ایـران ،روز دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران در
پاریـس بـا اشـاره بـه اینکـه فـروش پهپـاد توسـط
ایـران بـه روسـیه و ناآرامیهـای اخیـر در ایـران

تمرکـز آمریـکا را از توافـق هسـتهای برداشـته
اسـت ،اظهـار کـرد کـه آمریـکا در دیپلماسـی را
بـاز خواهـد گذاشـت «اگـر» و «بـرای زمانـی کـه»
موعـد مناسـب فرابرسـد .تمرکـز ما توافقی نیسـت
کـه پیشـروی نمیکند بلکـه روی چیزی اسـت که
در ایـران رخ میدهـد .همچنیـن بخـش دیگـری
از تمرکـز مـا روی فـروش پهپـاد توسـط ایـران بـه
روسـیه و آزادکـردن گروگانهایمـان اسـت.
او در ادامـه عنـوان کـرد کـه واشـنگتن هماکنـون
سیاسـت تحریـم و فشـار را علیـه ایـران دنبـال
خواهـد کرد.مالـی افـزود :اگـر ایـن مذاکـرات
(هسـتهای) در جریـان نیسـت بـه خاطـر موضـع
ایـران اسـت و هـر آنچـه از مـاه سـپتامبر رخ داده.
نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران بـدون تعییـن
چارچـوب زمانـی بـرای مذاکـرات گفـت کـه اگـر
دیپلماسـی شکسـت بخورد ،آمریکا آماده اسـتفاده
از دیگـر ابزارهـا خواهـد بود.

مخالفت ایران با صدور قطعنامه علیه روسیه
سـفیر و نماینـده کشـورمان نـزد سـازمان ملـل متحـد بر لـزوم ایجاد
سـازوکاری عمومی بـرای رسـیدگی بـه تسـلیحات کشـتار جمعـی
تاکیـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از دفتـر نمایندگی ایـران در سـازمان ملل،
امیـر سـعید ایروانـی ،سـفیر و نماینـده دائـم جمهوری اسلامی ایران
نـزد سـازمان ملـل متحـد دربـاره قطعنامـه ایجـاد سـازوکار ثبـت
خسـارات و غرامـت مخاصمـه اوکراین تاکید کرد :اگـر ارادهای برای
ایجـاد سـازوکار در جهـت ثبت و رسـیدگی به موارد نقـض حقوق بین
الملـل وجـود دارد ،بایـد بـه سـازوکاری جهان شـمول توسـل جسـت
کـه تمـام وقایـع از جملـه فراهـم کـردن تسـلیحات کشـتار جمعـی و
سلاح شـیمیایی بـرای رژیمهـای جنایتـکاری نظیر صدام را شـامل
شود.
وی بـا بیـان اینکـه «هـدف پنهـان غـرب بـرای حمایـت از ایـن
سـازوکار غـارت امـوال روسـیه بـه ازای کمکهـای تسـلیحاتی بـه
اوکرایـن اسـت کـه عملا آتـش ادامـه جنـگ و منافـع کارخانههـای

تسـلیحاتی آمریـکا را تامیـن میکنـد» در خصـوص ضـرورت احتـرام
همـگان بـه منشـور ملـل متحـد و اصـول حقـوق بیـن الملـل تاکیـد
کـرد و بـا اشـاره بـه ضـرورت حفـظ نقـش مسـتقل سـازمان ملـل در
مخاصمـه جـاری در اوکرایـن افزود :پیـش نویس حاضر ،بـه ادبیاتی
فراتـر از حـوزه وظایـف و دسـتورکار مجمـع عمومی سـازمان ملـل
پرداختـه اسـت کـه در صـورت تصویـب ،مشـارکت واقعـی در پایـان
دادن بـه مخاصمـه مذکـور بوجـود نمیآیـد و صرفـا بـه دسـتاویزی

سیاسـی در اختیـار عـده معـدودی از کشـورها تبدیـل خواهـد شـد.
سـفیر و نماینـده کشـورمان نـزد سـازمان ملـل متحـد همچنیـن بـا
اشـاره بـه سـابقه طوالنـی جنایـات و جرایـم جهانـی اعـم از اشـغال
نظامـی ،تحریـم ،غـارت امـوال ،اشـغالگری و آپارتایـد گفـت :اگـر
ارادهای بـرای ایجـاد مکانیزمـی در جهـت ثبـت و رسـیدگی بـه موارد
نقـض حقـوق بیـن الملـل وجـود دارد ،بایـد بـه مکانیزمی جهـان
شـمول توسـل جسـت کـه تمـام وقایـع از جملـه در فراهـم کـردن
تسـلیحات کشـتار جمعـی و سلاح شـیمیایی بـرای رژیمهـای
جنایتـکاری نظیـر صـدام را شـامل شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت احتـرام بـه اصـول بنیادیـن حقـوق
بیـن الملـل عرفی شـامل مصونیـت قضایی امـوال دولتهـا ،مخالفت
قاطـع جمهـوری اسلامی ایران بـا هرگونـه سـازوکاری کـه اصـول
بنیادیـن حقـوق بیـن الملـل را نادیـده بگیـرد را ابـراز داشـت وافزود:
دولـت ایـران هرگونـه اقـدام و تصمیمی مبتنـی بـر بندهـای اجرایـی
ایـن قطعنامـه را فاقـد وجاهـت حقوقـی میدانـد.

حمله پهپادی به نفتکش اسرائیلی در دریای عمان

دربـاره آن آغـاز شـده اسـت»؛ عملیـات تجـاری
دریایـی پادشـاهی بریتانیـا ،سـازمان نظامی ایـن
کشـور در منطقـه برای رصد کشتیرسـانی اسـت.

تیموتی هاوکینـز ،فرمانـده نـاوگان پنجـم نیـروی
دریایـی آمریـکا نیـز در گفتوگـو بـا رویتـرز گفتـه
«آمریـکا از حادثـهای کـه در سـواحل عمـان برای

سخنگوی فراجا خبر داد:

یـک کشـتی تجـاری رخ داده آگاه اسـت».
منبـع آگاه آسوشـیتدپرس دربـاره جزئیات مالکیت
ایـن نفتکـش گفتـه اسـت :نفتکشـی کـه هدف
حملـه قـرار گرفتـه بـا پرچم لیبریـا در حـال حرکت
بـود و تحـت اداره شـرکت کشـتیرانی « Eastern
»Pacificمسـتقر در سـنگاپور اسـت .این شـرکت
کشـتیرانی هـم متعلـق بـه «ای دان اوفـر»،
میلیاردر اسـرائیلی اسـت.
شـرکت مالـک ایـن نفتکـش اعلام کـرد کـه
هیچکـس در ایـن حادثـه صدمـه ندیـده و آلودگی
دریایـی نیـز ایجـاد نشـده اسـت.
هنـوز هیچکـس مسـئولیت ایـن حملـه پهپـادی
بـه نفتکـش رژیـم صهیونیسـتی را بـه عهـده
نگرفتـه ،امـا شـبکه الجزیـره گـزارش داد «رادیـو
ارتـش اسـرائیل» در ادعایـی اعلام کـرده یـک
مقـام امنیتـی بلندپایه رژیـم صهیونیسـتی ایران را
بـه دستداشـتن در ایـن حملـه متهم کرده اسـت.

بازداشت افرادی که قصد تعطیل کردن بازار تهران را داشتند
سـخنگوی فراجـا از دسـتگیری  ۱۱تـن از افرادی
کـه قصـد تعطیلکردن بـازار تهران در روز گذشـته
را داشـتند خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـردار مهدی حاجیان با اشـاره
بـه دسـتگیری افـرادی کـه قصـد تعطیلـی بـازار
پایتخـت را داشـتند گفـت« :یکی از اهـداف جدی
دشـمن و بدخواهـان مـردم تعطیـل کـردن بـازار
کشـور بـود و از چنـد روز قبـل نیـز فراخوانهـای
زیـادی نیـز بـرای ایـن موضـوع داده شـده بـود.
خوشـبختانه بـا همـکاری خـوب مـردم و کسـبه،
هـدف دشـمن تشـخیص دادهشـد و مـردم متوجه

شـدند کـه ایـن اقـدام در راسـتای اهـداف دشـمن
اسـت».
وی ادامـه داد« :از ابتـدای صبـح روز سه شـنبه
افـرادی بـا ایجـاد رعـب و وحشـت و پخـش
تراکتهـای تهدیدآمیـز کسـبه بـازار بـزرگ تهـران
را تهدیـد کـرده و تلاش داشـتند کـه از بازشـدن
مغازههـا جلوگیـری کننـد کـه بـا حضـور بـه موقـع
پلیـس و همـکاران اطالعاتـی ایـن توطئه دشـمن
خنثـی شـد .البتـه بـازار بـا قـدری تاخیـر شـروع به
کار کـرد .بـا اشـراف اطالعاتـی و انتظامی پلیـس،
 ۱۱نفـر از تهدیدکننـدگان دسـتگیر شـدند کـه

تعـدادی از آنهـا در اعترافـات اولیـه خـود بـه
گرفتـن پـول از سـرویسهای اطالعاتـی خارجـی
بـرای ایجـاد آشـوب در بازار اقـرار کردنـد و تحویل
مراجـع قضایـی شـدند».
حاجیـان بـا اشـاره به کشـف ابـزار مجرمانـه از این
افـراد گفـت :پـس از بررسـی اولیـه از ایـن افـراد،
ابـزار و ادوات مجرمانـهای بـرای ایجـاد آشـوب
کشـف شـد .در روزهای آتـی نیز گـزارش کاملی از
ایـن دسـتگیری بـه زودی بـه اطالع مـردم خواهد
رسـید .پلیـس با افرادی کـه تهدیدی بـرای امنیت
مـردم باشـند برخـورد خواهـد کرد.

موشک فرود آمده در
لهستان احتماال از پدافند
هوایی اوکراین بود

دبیـرکل ناتـو در سـخنانی گفت که اعضـای ناتو بر ادامـه حمایت از
اوکرایـن در جنگ با روسـیه تاکیـد کردهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از اسـکای نیـوز عربـی ،ینـس
اسـتولتنبرگ ،دبیـرکل ناتـو در کنفرانـس مطبوعاتی درباره موشـک
فـرود آمـده در لهسـتان اظهـار کـرد :ممکن اسـت که این موشـک
توسـط سـامانههای پدافنـد هوایـی اوکرایـن شـلیک شـده باشـد.
وی افـزود :نتایـج تحقیقـات در ایـن بـاره را بررسـی خواهیـم کـرد
و هیـچ شـواهدی مبنـی بـر عمـدی بـودن ایـن اتفـاق وجود نـدارد.
اسـتولتنبرگ ادامـه داد :اعضـای ناتـو بـر ادامـه حمایـت از اوکراین
تاکیـد دارنـد و مـا بـرای تقویـت سیسـتم دفاعـی اوکرایـن و بسـیج
حمایتهـا از آن تلاش خواهیـم کـرد.
وی گفـت :هیـچ نشـانهای مبنـی بـر حملـه روسـیه بـه کشـورهای
عضـو ناتـو وجـود نـدارد و ما همیشـه بـرای حمایـت از هـم پیمانان
تلاش کردهایـم.

ترامپ نامزدی خود را برای
انتخابات  ۲۰۲۴اعالم کرد

سـرانجام پـس از مدتهـا انتظـار و گمانهزنـی ،دونالـد ترامـپ
نامـزدی خـود را بـرای انتخابـات ریاسـتجمهوری  ۲۰۲۴ایـاالت
متحـده آمریـکا رسـما اعلام کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگزاری رویترز ،درسـت یـک هفته
پـس از انتخابـات میاندورهای آمریکا و شکسـت جمهوریخواهان
در مجلـس سـنای آمریـکا ،دونالـد ترامـپ ،رئیسجمهـوری سـابق
ایـن کشـور روز سهشـنبه در عمـارت ماراالگـو در فلوریـدا نامـزدی
خـود را بـرای شـرکت در انتخابـات ریاسـتجمهوری  ۲۰۲۴آمریکا
رسـما اعالم کـرد و انتظار مـیرود که با جو بایـدن ،رئیسجمهوری
آمریـکا رقابـت کند.
ترامـپ در جریـان یـک سـخنرانی در عمـارت فلوریـدا در حضـور
اعضـای خانـواده و کارمندان سـابق دولتش عنوان داشـت« :برای
اینکـه مجـدد آمریـکا را بـه اوج برسـانیم ،من امشـب نامـزدی خود
را بـرای انتخابـات ریاسـتجمهوری آمریـکا رسـما اعلام میکنـم.
دو سـال قبـل کشـور مـا در اوج بود و بهزودی این کشـور بـه دوران
اوج خـود بازخواهد گشـت».
وی افـزود کـه در آینـده خواسـتار مجـازات مـرگ بـرای قاچاقچیان
مـواد مخـدر خواهـد شـد و آن دسـته از اعضـای ارتـش را کـه بـه
دلیـل عـدم دریافـت واکسـن کوویـد ۱۹-از کار برکنـار شـدهاند،
مجـدد اسـتخدام خواهـد کـرد.
اگرچـه ایـن رئیسجمهـوری سـابق از رونـد انتخاباتی آمریـکا انتقاد
کـرد امـا طـی سـخنرانی خـود بـه ادعاهایـش مبنـی بـر تقلـب در
انتخابـات  ۲۰۲۰و خشـونت حامیانـش بـرای شـورش در کنگره در
تاریـخ  ۶ژانویـه  ۲۰۲۱اشـاره نکـرد.
اد  امه از ستون روبرو

آسوشیتدپرس اعالم کرد:

آسوشـیتدپرس بـه نقـل از منابـع آگاه اعلام کـرد
یـک نفتکـش متعلق بـه یک میلیـاردر اسـرائیلی
در دریـای عمـان هـدف حمله پهپادی قـرار گرفته
است.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،آسوشـیتدپرس
دقایقـی پیـش بـه نقـل از منابـع آگاه اعلام کـرد
یـک نفتکـش متعلق بـه یک میلیـاردر اسـرائیلی
در دریـای عمـان هـدف حمله پهپادی قـرار گرفته
است.
بـه گفتـه ایـن مقـام آگاه کـه آسوشـیتدپرس
میگویـد یکـی از مقامـات دفاعـی کشـورهای
غـرب آسیاسـت و نخواسـته نامـش فـاش شـود،
ایـن حملـه شـامگاه سهشـنبه بـا پهپادهـای
انتحـاری انجـام شـده اسـت.
مقامـات «عملیـات تجـاری دریایـی پادشـاهی
بریتانیـا» در گفتوگـو بـا آسوشـیتدپرس گفتهانـد
کـه «مـا از ایـن حادثـه اطلاع داریـم و تحقیقـات

استولتنبرگ:
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ادعاهـای واهـی بـه دنبـال گسـترش هژمونـی
خـود هسـتند و گـره خوردگـی چنیـن وضعیتی با
افـق تاریکـی کـه پیش روی شـرق و غـرب قرار
دارد شـرایطی را ایجـاد کـرده کـه بعیـد نیسـت
در آینـده ای نـه چنـدان دور برخی از کشـورهای
اسلامی قربانی رقابـت ابرقدرت هـای اقتصـادی
شـوند و هسـتی خود را در قمـاری از پیش باخته
در معـرض نابـودی قـرار دهند .
گاهـی سـیل و بـاد و توفـان درختـی را از ریشـه
درمـی آورد و زمانـی کرم هـا با نفوذ در سـاقه ها و
ریشـه ها بـه تدریـج جنگلـی را به صحـرا تبدیل
می کننـد اکنـون که سـیل و باد و توفـان و کرم ها
تمامی کشـورهای جهـان را تهدیـد می کننـد  ،هر
کشـوری بایـد دسـتی بر کاله خود داشـته باشـد
تـا بتوانـد در این دنیـای پرآشـوب دوام بیاورد .
در مـورد کشـور ما با توجـه به تجاربی که از سـر
گذرانـده ایـم  ،معیـار قـرار دادن منافـع ملـی که
نتیجـه ی آن گسـترش احسـاس هم سرنوشـتی
بیـن آحاد مردم اسـت  ،گفت و گوی ملی مسـتمر
در تمامی سـطوح و تعییـن مسـیرها و شـیوه های
قانونـی بـرای بیـان اعتـراض آنچنان کـه برخی
از دلسـوزان بـر آن تاکیـد کـرده انـد  ،همراهـی
بـا مـردم و رصـد رویدادهـای بیـن المللـی برای
رسـیدن به بهترین تصمیـم در شـرایط بحرانی ،
ضامـن وحـدت و یـک پارچگـی کشـور اسـت .
بی گمـان چنیـن رویکرد واقـع بینانـه ای احتمال
دخالـت بیگانـگان در امـور داخلـی را بـه حداقل
خواهـد رسـانید و مشـکالت و نابسـامانی ها
کـه هیـچ تردیـدی در وجـود آنهـا نیسـت نیـز
در سـایه ی تعقـل و تدبیـر و عاقبـت اندیشـی
و شایسـته سـاالری و برخـی دگرگونی هـای
سـاختاری بـه تدریـج مرتفـع خواهد شـد  .آنچه
مسـلم اسـت ایـن کـه نبایـد تلاش ملـی برای
دسـتیابی بـه نداشـته ها  ،بـه داشـته ها آسـیبی
برساند .
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دریافت درخواست پذیرش دانشجو از  ۴۲کشور دنیا
معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به
دریافت درخواست پذیرش دانشجو از  ۴۲کشور دنیا برای ...

یک مقام وزارت علوم:

همه برای تقویت امید در جامعه و دانشگاهها تالش کنند
ایرنا:مدیــرکل پشــتیبانی امــور فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم  ،تحقیقــات
و فنــاوری بــا اعتقــاد بــه اینکــه وقایــع اخیــر در کشــور بــه دلیــل نبــود مفاهمــه
اســت ،گفــت :بایســتی بــا همــکاری و همدلــی یکدیگــر و پذیــرش اختالفــات
و ســایق و همچنیــن بــا کمــک اقــوام مختلــف بــرای ســاختن کشــور و
امیــدوار کــردن جامعــه و دانشــگاه تــاش کنیــم.
مهــدی بادپــا روز چهارشــنبه در آییــن اختتامیــه دهمیــن جشــنواره رویــش بــا
اشــاره بــه اینکــه پویایــی و ســرزندگی دانشــگاه بــه حضــور و وجــود دانشــجویان
اســت اظهــار کــرد :کانونهــای فرهنگــی در دانشــگاهها بــا وجــود کــم و
کاســتیها و بی ِمهریهــای مســئوالن و بــا وجــود محدودیتهــا هنــر تولیــد
میکننــد .هنــر شــعر ،موســیقی و نقاشــی در ایــن کانونهــا تولیــد میشــود.تالش بســیاری بــرای برگــزاری
ایــن جشــنواره شــده اســت کــه جــای تشــکر و قدردانــی دارد.
مدیــرکل پشــتیبانی امــور فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه کانونهــای
فرهنگــی نمــاد تکثــر در دانشــگاه هســتند ،گفــت :کانونهــای فرهنگــی نمــاد وحــدت در عیــن کثــرت و نمــاد
گفتگــو در دانشــگاهها هســتند.
دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش عصــر دوشــنبه  ۲۳آبــان بــا حضــور فعــاالن کانونهــای فرهنگــی و دانشــجویی
و کارشناســان و مدیــران حوزههــای فرهنگــی دانشــگاههای کشــور و بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز ،آغــاز بــه
کار کــرد و ایــن جشــنواره بــه مــدت ســه روز ادامــه داشــت.

جابریاحمدی فرمانده سپاه محمدرسولاهلل(ص) شیراز:

توسعه امنیت پایدار برجستهترین اثرات بسیج است

ایســنا :فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه محمدرســولالله(ص) شــیراز،
توســعه امنیــت پایــدار در ابعــاد مختلــف را از برجســتهترین اثــرات ایجــاد
بســیج و گســترش و تــداوم فعالیتهــای بســیجیان در کشــور دانســت
و تاکیــد کــرد کــه بســیج نیرویــی مردمی بــه شــمار مــیرود کــه خدمــات
شایســتهای بــه جامعــه ارائــه کــرده اســت.
ســرهنگ غالمعلــی جابریاحمــدی چهارشــنبه  ۲۵آبــان در یــک نشســت
خبــری ،ضمــن گرامیداشــت چهــل و ســومین ســالروز تاســیس بســیج ،گفــت:
بســیج بــا یــک نــگاه بلنــد توســط بنیانگــزار جمهــوری اســامی ایران در
راســتای اجــرای ماموریتهــای ســخت ،نیمــه ســخت و نــرم شــکل گرفــت و
طــی بیــش از چهاردهــه خدمــات بســیار ارزشــمندی را بــه اقشــار مختلــف جامعــه ارائــه کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هفتــه بســیج فرصــت طالیــی بــرای یــادآوری حماســه آفرینــی و رشــادت و ایثــار بســیجیان
اســت ،بــه فرمایشــات امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری در توصیــف بســیج اشــاره و خاطرنشــان کــرد :امســال
هفتــه بســیج را بــا شــعار "بســیج خدمتگــزار مــردم" گرامی خواهیــم داشــت ،بســیج پــاره تــن مــردم ایــران بــوده
و همــواره مصالــح مــردم و کشــور را بــه عنــوان اولویــت دنبــال کــرده اســت.
دشمن از روحیه خدمتگزاری بسیج ناراحت است
جابــری احمــدی بــا اشــاره بــه ابعــاد فعالیــت بســیج در عرصههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،ورزشــی،
امنیتــی و نظامــی ،روح حاکــم بــر بســیج را خدمتگــزاری برشــمرد و گفــت :آنچــه موجــب ناراحتــی شــدید
دشــمنان و دشــمنی نســبت بــه بســیج شــده ،همیــن روحیــه خدمتگــزاری و اثرگــذاری خدمــات بســیجیان در
حوزههــای مختلــف بــوده اســت.
او بــا یــادآوری اینکــه بســیج در دوران دفــاع مقــدس مردانــه بــرای دفــاع از کیــان نظــام و ایــران اسالمی ایســتاد،
تعــداد شــهدای نیــروی بســیج را گــواه ایــن مدعــا دانســت و گفــت :از دهــه هفتــاد کــه بیمــاری فلــج اطفــال بــا
همراهــی بســیجیان در طــرح واکسیناســیون ملــی ریشــه کــن شــد تــا ایــام همــه گیــری کرونــا کــه بســیجیان
در ابعــاد حمایتــی ،مراقبتــی و نظارتــی همــراه و یــاور مــردم بودنــد ،بخشــی از خدمــات اثرگــذار ایــن نیــروی
مردمی بــه شــمار م ـیرود.
جابریاحمــدی یکــی از وظایــف بســیج را فعــال بــودن در عرصــه جنــگ نیمــه ســخت دشــمنان نظــام اســامی و
ناآرامیهــای اخیــر دانســت و گفــت :در فتنــه اخیــر شــاهد هســتیم کــه جبهــه متحــد غربــی ،عربــی ،عبــری؛
علیــه نظــام اســامی ایران تالشــی نافرجــام را دنبــال کردهانــد ،بســیجیان شــبانه روز در میــدان عمــل حاضــر
و مشــغول دفــاع از امنیــت شــهروندان و مبــارزه بــا انــواع فتنههــا هســتند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در وقــوع ناآرامیهــا بســیجیان بیشــترین تعــداد شــهدا و جانبــازان را در راه دفــاع از
امنیــت وطــن متحمــل شــدهاند ،گفــت :در اغتشاشــات اخیــر بســیج در سراســر کشــور شــهدایی را تقدیــم
امنیــت کشــور کــرد از روحاللــه عجمانیــان و آرمــان علــیوردی تــا حجتاالســام زارع مویــدی کــه شــب
گذشــته توســط اغتشاشــگران در شــیراز بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــد.
جابریاحمــدی ،تولیــد امنیــت پایــدار را از برجســتهترین ابعــاد تاثیرگــذاری بســیج دانســت و گفــت :در ناآرامــی و
اغتشاشــات اخیــر و فتنــه دشــمنان قســم خــورده نظــام ،ناحیــه مقاومــت حضــرت محمدرســول اللــه(ص)
مســئولیت تامیــن امنیــت  ۱۸شــهرک شــمالغرب شهرســتان شــیراز را عهــدهدار بــوده و بســیجیان پایگاههــا،
حــوزه مقاومــت و گــردان امنیتــی ایــن ناحیــه ،در کنــار پاســداران و ســایر نیروهــای انتظامــی و امنیتــی ،در
صحنــه حاضــر و فعــال بودهانــد.
خدمات بسیج به اقشار نیازمند
او بــا بیــان اینکــه ایــن ناحیــه از بســیج ســپاه ،طــی یــک ســال گذشــته خدمــات تاثیرگــذاری در زمینههــای
فرهنگــی ،ورزشــی ،غنــی ســازی اوقــات فراغــت ،سوادرســانه ،محرومیــت زدایــی و  ...بــه مــردم ارائــه
کــرده اســت ،گفــت :اهــداء  ۸۵۰۰بســته کمــک معیشــتی توســط  ۱۳۶گــروه جهــادی و توزیــع گوشــته
 ۱۲۰راس گوســفند قربانــی و تامیــن  ۱۵دســت جهیزیــه ،بخشــی از خدمــات محرومیتزدایــی بــوده
است.
جابریاحمــدی ادامــه داد :تامیــن و توزیــع  ۸۰۰بســته لــوازم التحریــر ،کمــک نقــدی  ۷۰میلیــون تومانــی،
ســاخت و مرمــت  ۱۴بــاب خانــه از منــازل محرومــان و مســتضعفان ،کمــک بــه آســیبدیدگان از ســیل ســاکن
در منطقــه شــمالغرب شــیراز توســط  ۲۰گــروه جهــادی متشــکل از  ۱۰۰نیــروی بســیجی ،ایجــاد  ۴پایــگاه اهــداء
خــون ســیار ،برپایــی نمایشــگاه اقتصــاد مقاومتــی و  ۱۰۰مــورد اشــتغالزایی و  ....بخــش دیگــری از خدمــات
بســیج بــوده اســت.
پیش بینی بیش از  ۱۰۰برنامه برای هفته بسیج
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه محمدرســولالله(ص) شــیراز خاطرنشــان کــرد کــه بــا هــدف گرامیداشــت
هفتــه بســیج ،بیــش از  ۱۰۰برنامــه در زمینههــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،محرومیتزدایــی و ....
توســط ایــن ناحیــه پیشبینــی شــده اســت کــه اجرایــی خواهــد شــد.
جابریاحمــدی ،برپایــی اردوهــای جهــادی و محرومیتزدایــی ،برگــزاری برنامههــای فرهنگــی و اجتماعــی
و مبــارزه بــا آســیبهای اجتماعــی ،اجــرای طــرح کرامــت محــات ،برگــزاری پیــادهروی بــزرگ خانوادگــی در
ارتفاعــات دراک ،برپایــی جــام فوتســال ،تجلیــل از بســیجیان شــاخص و برگزیــده و  ...را شــماری از برنامههــای
مــد نظــر در ایــن ایــام دانســت.
ایــن مقــام نظامی ســپاه بــا بیــان اینکــه برگــزاری برنامــه میقــات صالحیــن و برپایــی حلقــه صالحیــن همزمــان
بــا شــرکت در نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه و دیــدار بــا خانــواده شــهدا و اجــرای یــادواره شــهدا هــم جــزو
برنامههــا قــرار دارد ،برپایــی تجمــع بــزرگ بســیجیان بــه مناســبت پنجــم آذر و ســالروز تشــکیل بســیج
مســتضعفان را یکــی از مهمتریــن برنامههــای پیــش بینــی شــده برشــمرد کــه طــی آن شــاهد نمایشــی از اقتــدار
بســیج خواهیــم بــود.
تسلیت شهادت طلبه بسیجی در شیراز
جابریاحمــدی ،بــا تســلیت شــهادت طلبــه بســیجی ،توســط اغتشاشــگران در شــیراز ،گفــت :شــهید
زار عمویــدی ،یکــی از اعضــای کانــون فرهنگــی منتظــران و از اهالــی شهرســتان بیضــا بــود کــه سهشــنبه
شــب براثــر برخــورد کوکتــل مولوتــوف پرتــاب شــده توســط اغتشاشــگران در منطقــه معالیآبــاد شــیراز ،بــه
فیــض شــهادت نائــل شــد.

فارس بارانی می شود
مهر:مدیــر کل هواشناســی اســتان فــارس از فعالیــت ســامانه باشــی جدیــد از اواخــر هفتــه جــاری در اســتان
فــارس خبــر داد.
مســعود حقیقــت بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه بارشــی جدیــد از آخــر هفتــه در فــارس فعــال میشــود ،گفــت:
ســامانه بارشــی از ظهــر روز پنــج وارد اســتان میشــود ،روز جمعــه در شــمال ،مرکــز و غــرب شــاهد بــارش بــاران
خواهیــم بــود و بــارش در مناطــق جنــوب اســتان بــه صــورت پراکنــده اســت.
وی تاکید کرد :این سامانه بارشی تا روز شنبه در استان فعال است.
مدیــر کل هواشناســی فــارس ادامــه داد :بارندگــی ســبب لغزندگــی جادههــا بــه ویــژه در محــل عبــور از
گذرگاههــای کوهســتانی خواهــد شــد و احتمــال آب گرفتگــی معابــر ،بــاال آمــدن ســطح آب رودخانههــا و
ســرمازدگی پــس از عبــور ســامانه بارشــی وجــود دارد.
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دانشجوی تک بعدی در جامعه با مشکل مواجه میشود
اســتاندار فارس گفت :ما همواره معتقد بودهایم انسانی که یک بُعدی بار بیاید و تنها
به درس خواندن اکتفا کند در زندگی شخصی ،خانوادگی و ...

سرانه مطالعه کتب دینی سیر نزولی دارد
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با بیان اینکه سرانه
مطالعه در حوزه کتب دینی نیز مانند سایر حوزهها سیر نزولی دارد ...

ایمانیه استاندار فارس:

دانشجوی تک بعدی در جامعه با مشکل مواجه میشود
ایسـنا :اسـتاندار فـارس گفـت :ما همـواره معتقـد بودهایم
انسـانی کـه یـک ُبعدی بـار بیایـد و تنهـا بـه درس خواندن
اکتفـا کنـد در زندگـی شـخصی ،خانوادگـی و اجتماعـی
موفـق نخواهـد بـود و اگـر بـه ایـن رونـد ادامـه دهـد در
جامعـه بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد.
محمدهـادی ایمانیـه در آییـن اختتامیه دهمین جشـنواره
رویـش اظهـار کـرد :دانشـجویان از اسـتعدادها و
ظرفیتهـای قابـل توجهـی بهـره میبرنـد اما باید شـرایط
را بـرای بهرهگیـری از ایـن اسـتعدادها فراهـم کنیـم.
او ادامـه داد :هـر دانشـجویی میتوانـد یـک خطـاط،
موسـیقیدان ،نویسـنده و حتی ورزشـکار خوبی نیز باشـد؛
لـذا در وهلـه نخسـت باید جوانان را در راسـتای شـکوفایی
اسـتعدادهایی کـه دارنـد پـرورش دهیـم.
اسـتاندار فـارس اضافـه کـرد :طبـق قانـون اساسـی
جمهـوری اسلامی وظیفه حاکمیـت و دولـت ایـن اسـت
کـه راه را بـرای شـکوفایی اسـتعدادهای هـر فـرد ایرانـی
بـاز کنـد؛ وظیفـه مـا این اسـت که شـرایط را بـرای پرورش
اسـتعدادهای جوانـان فراهـم کنیـم تـا افـزون بـر تلاش
خانوادههـا هـر دانشـجو بتوانـد مسـیر خـود را در جهـت
رشـد اسـتعدادهایش در دوران دانشـگاه و حتـی پـس از
فار غالتحصیلـی ادامـه دهـد.
ایمانیـه بیـان کـرد :یکـی از مشـکالت مـا ایـن اسـت کـه
وقتـی دانشـجویی یـک بعـدی و فقـط مشـغول خوانـدن
درسهایـش باشـد و تنوعـی را تجربه نکند دچار خسـتگی
میشـود؛ یکـی از عادتهـای مـن در زندگـی شـخصیام
ایـن اسـت کـه اگـر بخواهـم کتـاب هـم بخوانـم همزمان
مشـغول خوانـدن ۲یـا سـه کتـاب میشـوم؛ همیشـه
کتابهـای مختلفـی را بـرای خوانـدن انتخـاب میکنـم؛
در زمـان دانشـگاه نیـز در درسخواندنـم تنـوع ایجـاد
میکـردم.
او خاطرنشـان کرد :کارهای فرهنگـی و اجتماعی در کنار
درسخوانـدن بـه ایجـاد نشـاط و انگیـزه در دانشـجویان

کمـک شـایانی میکنـد .دانشـجویان وقتی متوجـه دردها
و نیازهـای مـردم شـوند خیلـی جدیتـر بـه درس خـود
توجـه میکننـد بـا ایـن امیـد کـه پـس از فار غالتحصیلـی
گوشـهای از دردهـای مـردم را برطرف کننـد و آالم جامعه
را کاهـش دهند.
اسـتاندار فـارس عنـوان کرد :وظیفـه وزارت علـوم ،وزارت
بهداشـت و دانشـگاهها نیـز ایـن اسـت کـه اعتبـارات الزم
را بـرای تهیـه زیرسـاختها و پیشفرضهـا و پیـش
زمینههایـی کـه الزم اسـت فراهـم کنـد .در حـال حاضـر
اکثـر دانشـگاهها بـرای برپایـی همایشها و جشـنوارهها با
کمبـود اعتبـار مواجـه میشـوند چراکـه در حداقلهـا هـم
دچـار مشـکالت مالی هسـتند.
ایمانیـه بـا اعتقـاد بـه اینکـه دانشـگاه نبایـد تـک ُبعـدی
باشـد ،گفـت :نمیتوانیـم بـا دانشـجویی تـک ُبعـدی
انتظـار پیشـرفت در کشـور داشـته باشـیم؛ لـذا از روسـای
دانشـگاههای فـارس خواهشـمندم زمینههـا را بـرای بروز
اسـتعدادهای متنـوع و متعـدد دانشـجویان فراهـم کنند و
وزارت علـوم هـم بـا تخصیـص اعتبـارات بـه ایـن مهـم به

ویـژه در بودجـه  ۱۴۰۲در مسـیر ظهـور و بروز اسـتعدادها
در یـک محیـط علمـی و بـدون حاشـیه گام بردارنـد.
نماینـدگان مجلـس هـم بایـد در ایـن زمینـه کمـک کنند.
او؛ ایجـاد یـک محیـط علمـی ،بـدون حاشـیه و بـا نشـاط
در دانشـگاه را مبتنـی بـر بـاز کـردن مسـیرهای منطقـی
و علمـی و ایجـاد راه دسـتیابی بـه حـق مـردم و جوانـان
دانسـت و گفـت :در غیـر ایـن صـورت دانشـجویان یـا بـه
حاشـیه میرونـد و یـا به افسـردگی و گوشـهگیری کشـیده
میشـوند.
اسـتاندار فـارس در ادامـه اظهـار کـرد :مـا همـواره معتقد
بودهایـم انسـانی کـه یـک ُبعـدی بـار بیایـد و تنها بـه درس
خوانـدن اکتفـا کنـد در زندگـی شـخصی ،خانوادگـی و
اجتماعـی موفـق نخواهـد بـود و اگـر بـه ایـن رونـد ادامـه
دهـد در جامعـه بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد.
مهدی بادپا ،مدیرکل پشـتیبانی امـور فرهنگی و اجتماعی
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری نیـز در ایـن مراسـم بـا
اشـاره بـه اینکـه پویایـی و سـرزندگی دانشـگاه بـه حضـور
و وجـود دانشـجویان اسـت اظهـار کـرد :کانونهـای
فرهنگـی در دانشـگاهها بـا وجـود کـم و کاسـتیها و
بی ِمهریهـای مسـئوالن و بـا وجـود محدودیتهـا هنـر
تولیـد میکننـد .هنـر شـعر ،موسـیقی و نقاشـی در ایـن
کانونهـا تولیـد میشـود.تالش بسـیاری بـرای برگـزاری
این جشـنواره شـده اسـت که جای تشـکر و قدردانی دارد.
او بـا بیـان اینکـه کانونهـای فرهنگـی نمـاد تکثـر در
دانشـگاه هسـتند ،گفـت :کانونهـای فرهنگـی نمـاد
وحـدت در عیـن کثـرت و نمـاد گفتگـو در دانشـگاهها
هسـتند .
بـه گـزارش ایسـنا ،دهمیـن جشـنواره ملـی رویـش عصـر
دوشـنبه  ۲۳آبـان بـا حضور فعـاالن کانونهـای فرهنگی
و دانشـجویی و کارشناسـان و مدیـران حوزههای فرهنگی
دانشـگاههای کشـور و بـه میزبانـی دانشـگاه شـیراز ،آغاز
بـه کار کرد و این جشـنواره به مدت سـه روز ادامه داشـت.

کامرانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس:

سرانه مطالعه کتب دینی سیر نزولی دارد
عصرمردم:
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان
و نوجوانـان اسـتان فـارس بـا بیـان اینکه
سـرانه مطالعـه در حـوزه کتـب دینـی نیـز
ماننـد سـایر حوزههـا سـیر نزولـی دارد
گفـت :اغلـب مراجعـه بـه کتـب دینـی
در کتابخانـه و کتابفروشـیها بـا هـدف
دسترسـی بـه منابـع اسـت.
سـعیدرضا کامرانـی ،مدیـرکل کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان
فـارس در گفتوگـو بـا ایکنـا از فـارس،
بـا گرامیداشـت هفتـه کتـاب و کتابخوانی
گفـت :کتـاب روزنـه و دریچـهای بـه
سـوی دنیـای فرهنـگ و علـم اسـت و
مطالعـه کتـاب انسـان را در مسـیر رشـد
قـرار میدهـد.وی بـا تأکیـد بـر نهادینـه
کـردن کتابخوانـی از دوران کودکـی ادامه
داد :سـازمانهای متولـی فرهنگـی و
خانوادههـا اگر از کودکـی و نوجوانی افراد
را بـا فرهنـگ مطالعـه مأنـوس کننـد در
دوران بعـدی زندگـی ایـن فرهنـگ تـداوم
خواهـد یافت.کامرانـی بـا اشـاره بـه پایین
بـودن سـرانه مطالعـه در کشـور اظهـار
کـرد :ناآ گاهـی و نداشـتن محتـوای
مناسـب بـا عصر کنونی در کاهش سـرانه
مطالعـه تاثیـر بسـزایی دارد و بـرای اینکه
فرهنـگ مطالعـه در جامعـه مـا نهادینـه
شـود ،باید نقشـه راههایی را دنبـال کنیم.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه تأثیر یک داسـتان
گاهـی کمتـر از درس آمـوزگار نیسـت،
چشم شیشه ای

بیـان کـرد :کتـاب در آمـوزش نقـش
مهمـی دارد و همیشـه هـم مطالعه کردن
زیـاد مهـم نیسـت بلکـه روش صحیـح
مطالعـه و وجـود کتابهـای فاخـر در
شـکوفایی کـودک و نوجـوان موثر اسـت،
تجربههـای جهانـی نشـان میدهد رشـد
و توسـعه کشـورها در سایه رشـد فرهنگی
محقـق شـده اسـت و تولیـد محتـوا بـرای
کتـاب در ارتقـای فرهنـگ کتابخوانـی
جایـگاه ویـژه دارد امـا در کشـور مـا در
حـوزه تولیـد محتـوا چنـدان قـوی عمـل
نشـده اسـت.
پاییـن بـودن سـرانه کتابخوانی در
کشو ر
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان
و نوجوانـان فـارس بـا بیـان اینکـه آمـار
دقیقـی در خصوص سـرانه کتابخوانی در
کشـور نداریـم ،گفـت :سـرانه کتابخوانـی
در کشـور و بـه تبـع آن در اسـتان فـارس

پاییـن اسـت و ایـن موضـوع را از شـمار
مراجعهکننـدگان بـه کتابخانههـا میتوان
دید.
کامرانـی بـا اشـاره بـه میـزان مطالعـه
کـودکان و نوجوانـان در اسـتان اظهـار
کـرد :اکثـر مطالعـات ایـن رده سـنی
مطالعـه کتـب درسـی هسـتند و اگـر هـم
مراجعـه بـه کتابخانـه دارنـد اغلـب بـرای
تحقیـق و پژوهـش درسـی اسـت.
وی ،وضعیـت خریـد و فـروش کتـاب
را هـم مطلـوب ندانسـت و گفـت :اکثـر
کتابفروشـیها مـا در حـوزه فـروش کتـب
درسـی مـدارس و دانشـگاه فعالیت دارند؛
هزینـه چـاپ کتـاب باالسـت و تولیـد
محتـوا در زمینـه کـودک و نوجـوان هـم
وضعیـت خوبی نـدارد به طـوری که بیش
از  ۶۰درصـد کتابهـای حـوزه کـودک و
نوجـوان ترجمـه هسـتند کـه البتـه کتـب
فاخـر بایـد ترجمـه شـوند امـا داشـتههای
خودمـان را نبایـد از داشـتههای خودمـان
بـرای تولیـد محتـوا در حـوزه کـودک و
نوجـوان غافـل بمانیـم.
کامرانـی بـا اشـاره بـه لـزوم ایجـاد
کتابخانههـای دارای کتابـدار در مـدارس
اسـتان فـارس اظهـار کـرد :حـدود ۸
مدرسـه در اسـتان داریـم امـا متأسـفانه
کتابـدار کـه رشـته کتابـداری گذرانـده
باشـد و متخصـص ایـن حـوزه باشـد در
کتابخانههـای مـدارس وجـود نـدارد
در حالـی کـه کتابـدار در معرفـی کتـب
در شهر

مناسـب بـه دانشآمـوزان نقـش مؤثـری
دارد و ماننـد یـک مشـاور در ترویـج
کتابخوانـی میتوانـد اثربخـش عمل کند.
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان
و نوجوانـان فـارس ادامـه داد۷۰ :
درصـد کتابهـا در  ۲۰درصـد جهـان
کـه کشـورهای پیشـرفته را تشـکیل
دادهانـد ،تولیـد میشـود در حالـی کـه در
کشـورهای در حال توسـعه کـه  ۸۰درصد
جهـان را تشـکیل میدهنـد تنهـا کمتـر
از  ۳۰درصـد کتابهـای جهـان تولیـد
میشـود.
نقـش معلمـان در ترویـج فرهنـگ
مطالعـه
وی در خصـوص وضعیـت کتـب دینـی و
فرهنگـی در اسـتان فـارس هـم گفـت:
سـرانه مطالعـه در ایـن حـوزه هـم ماننـد
سـایر حوزههـا سـیر نزولـی دارد و اغلـب
مراجعـه بـه کتـب دینـی در کتابخانـه و
کتابفروشـیها بـا هـدف دسترسـی بـه
منابـع اسـت و در زمینـه ترویـج تمایـل بـه
مطالعـه ایـن کتـب در آمـوزش و پـرورش
کـم کار شـده اسـت.
کامرانـی بـا تأکیـد بـر اینکـه معلـم در
ترویـج فرهنـگ مطالعه کتـب دینی نقش
مؤثـری دارد ،گفـت :مـا در مـدارس خـود
معلمـان نخبـه دینـی کـم داریـم در حالی
کـه معلمـان نخبـه دینـی در پاسـخ بـه
شـبهات و سـؤاالت دانشآمـوزان نقـش
مؤثـری دارنـد.
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معاون بین الملل دانشگاه
علوم پزشکی شیراز خبرداد

دریافت درخواست پذیرش
دانشجو از  ۴۲کشور دنیا
عصرمردم:
معــاون بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز بــا اشــاره بــه
دریافــت درخواســت پذیــرش دانشــجو از  ۴۲کشــور
دنیــا بــرای تحصیــل در ایــن دانشــگاه ،از جــذب ۸۰
دانشــجوی خارجــی در رشــته مقطع هــای متفــاوت
خبــر داد.
دکتــر «ســید حســن ســراج» بــا اشــاره بــه اقدامــات
معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه در یک ســال گذشــته،
تــاش بــرای توســعه دســتاوردهای دانشــگاه در
عرصه هــای بیــن المللــی ،تقویــت تعامــل بــا مراکــز
علمی معتبــر دنیــا و تبــادل علمی نخبــگان را از
جملــه رویکردهــای مهــم ایــن معاونــت برشــمرد و
ادامــه داد :در همیــن راســتا ضمــن ایجــاد تفاهــم
نامــه بــا مرکــز آمــوزش زبــان فارســی دانشــگاه
شــیراز بــرای دانشــجویان بیــن الملــل ۳ ،ایجنــت
بیــن المللــی جــذب و آمــوزش بــرای افزایــش جــذب
دانشــجویان نخبــه خارجــی انجــام شــده اســت.
او برگــزاری نشســت های همــکاری بــا معاونــت
تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه و اقــدام بــرای
تشــکیل هســته بیــن الملــل کمیتــه تحقیقــات
دانشــجویی ،اجــرای برنامــه همــکاری بــا
متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور
تحــت نظــارت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری از دانشــگاه های بریتیــش کلمبیــا در
کشــور کانــاد ،دانشــگاه واگنینگــن کشــور هلنــد و
دانشــگاه ملبــورن اســترالیا را دیگــر اقدامــات انجــام
گرفتــه در ایــن زمینــه برشــمرد.
معــاون بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز بــا اعــام خبــر دریافــت مجــوز پذیــرش
دانشــجوی خارجــی در مقطــع  MBBSپزشــکی از
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی طــی
ماه هــای اخیــر ،از فــارغ التحصیلــی دومیــن دوره
دانشــجویان برنامــه آمــوزش بیــن الملــل ()IEP
در مقطــع  MBBSبــه عنــوان تالشــی دیگــر در
راســتای ارتقــای جایــگاه بیــن المللــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز خبــر داد.
دکتــر ســراج یکــی از اهــداف مهــم ایــن معاونــت را
برقــراری تعامــل ســازنده بــا دیگــر کشــورها عنــوان
کــرد و گفــت :در طــی یــک ســال گذشــته بــا حضــور
وزیــر بهداشــت و رفــاه عمومی ایالــت ســند پاکســتان
و همچنیــن وزیــر تندرســتی کشــور تاجیکســتان و
بازدیــد از مراکــز مهــم دانشــگاه ،ایــن هــدف دنبــال
شــده اســت.
او جــذب دو اســتاد مدعــو از دانشــگاه آمریــکا و
کانــادا؛ برگــزاری وبینــار و کارگاه آموزشــی بــا حضــور
ســخنرانان بیــن المللــی از دانشــگاه های بلژیــک،
آمریــکا و کانــادا؛ اخــذ بورســیه کامــل و شــرکت
مدیــر توســعه برنامــه آمــوزش بیــن الملــل در برنامــه
آموزشــی مدیریــت از ســازمان DAADکشــور
آلمــان را گام هایــی دیگــر در ایــن مســیر عنــوان کــرد.
معــاون بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
بــا بیــان اینکــه تــاش شــده تــا در کنــار جــذب
دانشــجوی خارجــی بــه عنــوان یکــی از اهــداف
مهــم ایــن معاونــت ،مســایل ایــن دانشــجویان در
زمینه هــای مختلــف آموزشــی ،رفاهــی و دیگــر موارد
تســهیل شــود ،گفــت :تولید محتــوای چندرســانه ای
بــه زبان هــای انگلیســی و فارســی بــرای برگــزاری
کالس هــای دانشــجویان خارجــی برنامــه آمــوزش
بیــن الملــل( )IEPدانشــگاه بــه صــورت مجــازی و
ارائــه بســترهای آموزشــی  Offlineبــرای دانلــود
درس هــای مــورد نیــاز دانشــجویان در زمــان
اپیدمی کوویــد۱۹؛ انجــام صــدور روادیــد ،تمدیــد
اقامــت ،خــروج موقــت ،خــروج قطعــی و تمدیــد
گذرنامــه دانشــجویان ،همچنیــن ارائــه خدماتــی
نظیــر مشــاوره روانشناســیو برگــزاری رویدادهــای
فرهنگــی بــرای دانشــجویان ،اقداماتــی در ایــن
راســتا بــوده اســت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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جشن آبرسانی به  ۱۰۰روستای فارس
جانشین فرماندهی سپاه فجر استان فارس ،ضمن یادآوری اینکه هفته بسیج امسال
باشعار "بسیج خدمتگزار ملت ایران" برگزار میشود ...

شیراز برای دومین بار پیاپی عضو هیأت مدیره اتحادیه شهرهای
تاریخی جهان شد
شهردار کالنشهر شیراز گفت :شهرداری این کالنشهر با ...

سرپرست اداره کار مرودشت:

بانکها  ،توجه بیشتری به
پرداخت وام های مشاغل خانگی
در مرودشت داشته باشند
ایرنا:سرپرســت اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان مرودشــت خواســتار مشــارکت جــدی
بانکهــا در پرداخــت وام هــای مشــاغل خانگــی شــد
و گفــت :در صــورت جــذب اعتبــارات تخصیــص
یافتــه بــه شهرســتان می تــوان اعتبــارات بیشــتری
گرفــت  ،هنــوز در بســیاری از بانک هــا حتــی ۵۰
درصــد ایــن اعتبــارات نیــز پرداخــت نشــده و ایــن
موضــوع باعــث نارضایتــی مــردم اســت.
بهــرام آل ســعدی روز چهارشــنبه در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار ایرنا،افــزود :از ابتــدای ســال جــاری
تاکنــون  ۲هــزار و  ۵۷۶شــغل جدیــد در ســطح
ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت.تعهد اشــتغال
پیــش بینــی شــده بــرای ســال  ۱۴۰۱شهرســتان
مرودشــت  ۳هــزار و  ۲۹۰شــغل اســت کــه تاکنــون
بــرای  ۲هــزار و  ۵۷۶نفــر اشــتغال ایجــاد و در
ســامانه رصــد کــه بــه همیــن منظــور ایجــاد شــده
نیــز ثبــت شــده اســت.
وی ادامــه داد :طبــق گزارشــی کــه امــروز  ۲۵آبانماه
 ۱۴۰۱از ســامانه رصــد گرفتــه شــده مشــخص اســت
کــه بســیاری از ارگانهــا و دســتگاههای اجرایــی
شهرســتان توانســته انــد تعهــد اشــتغال ســال ۱۴۰۱
را تاکنــون بــه صــورت کامــل و حتــی بیشــتر محقــق
کننــد و اداراتــی ماننــد جهــاد کشــاورزی  ،صنعــت
معــدن تجــارت و کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
کــه تعهــد اشــتغال آن هــا بیــش از ســایر ادارات
اســت نیــز توانســته انــد بیــش از  ۵۰در صــد از تعهــد
اشــتغال امســال را محقــق کننــد.
آل ســعدی در خصــوص اعتبــارات مشــاغل
خانگــی نیــز گفــت :در صــورت جــذب اعتبــارات
تخصیــص یافتــه بــه شهرســتان و ثبــت آن در
ســامانه ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی
می تــوان اعتبــارات بیشــتری گرفــت و بــا وجــود
معرفــی متقاضیــان بــه بانکهــای عامــل امــا هنــوز
در بســیاری از بانک هــا حتــی  ۵۰درصــد ایــن
اعتبــارات نیــز پرداخــت نشــده و ایــن موضــوع باعــث
نارضایتــی متقاضیــان شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :ایــن انتظــار اســت کــه بانک هــای
عامــل تــاش مضاعفــی در پرداخــت تســهیالت
مشــاغل خانگــی داشــته تــا بتــوان قدمــی در جهــت
ایجــاد اشــتغال شهرســتان بــزرگ مرودشــت کــه
دومیــن شهرســتان پرجمعیــت اســتان فــارس اســت
برداشــت.

تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز در هفدهمین نشست
قرارگاه جوانی جمعیت:

اهمیت آگاهی بخشی
در مورد نقش جوانی جمعیت
در توسعه آینده کشور

عصرمردم:
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی
درمانــی شــیراز تبییــن اهــداف جوانــی جمعیــت در
توســعه آینــده کشــور بــه کمــک اقدامــات رســانه ای
و آگاهــی بخشــی در ایــن زمینــه را موجــب پیشــبرد
موفــق اهــداف تعریــف شــده دانســت.
دکتــر «ســید وحیــد حســینی» در هفدهمیــن
نشســت قــرارگاه جوانــی جمعیــت دانشــگاه علــوم
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز کــه
صبــح امــروز ،بیســت و پنجــم آبــان برگــزار شــد،
ارتقــای آگاهــی عمومی نســبت بــه نیــاز جامعــه
بــه جــوان ســازی جمعیــت بــه کمــک ازدواج و
فرزنــدآوری را یکــی از اولویت هــای ایــن قــرارگاه
برشــمرد و گفــت :نیــاز اســت تاثیــر جــوان ســازی
جمعیــت در توســعه آینــده کشــور ،در ســطح جامعــه
تشــریح شــده و گروه هــای هــدف ،بــه ایــن آگاهــی
دســت یابنــد.
او مشــارکت بخش هــای مختلــف جامعــه در ایــن
هــدف مهــم ،همســو بــا منویــات مقــام معظــم
رهبــری را در ایــن زمینــه ضــروری خوانــد و افــزود:
دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم ،نیازمنــد همــکاری
از حوزه هــای مختلــف بــرای پشــتیبانی از اقدامــات
و مبانــی قانــون جوانــی جمعیــت در ســطح جامعــه
اســت ،بــه نحــوی کــه ســازمان ها و نهادهــای
مختلــف بــا کمــک ظرفیت هــای هــر مجموعــه ،در
ایــن مســیر ســهیم شــوند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در بخــش
دیگــری از نشســت امــروز قــرارگاه بــا بررســی وبــگاه
جوانــی جمعیــت دانشــگاه کــه بــا هــدف ارایــه اخبــار
و اطالعــات فعالیت هــای قــرارگاه جوانــی جمعیــت
دانشــگاه در دســت راه انــدازی اســت ،بــر لــزوم
اطــاع رســانی صحیــح و مناســب اقدامــات انجــام
شــده در دانشــگاه در راســتای اجــرای برنامه هــای
جوانــی جمعیــت و فرهنــگ ســازی بــرای توجــه
بــه امــر مقــدس ازدواج و فرزنــدآوری در تمــام
حوزه هــای دانشــگاه تاکیــد کــرد.
معاونــان و مدیــران ارشــد دانشــگاه نیــز در ایــن
نشســت گزارشــی از اقدامــات و فعالیت هــای
حوزه هــای خــود در زمینــه جوانــی جمعیــت را
بــه رئیــس دانشــگاه ارایــه دادنــد و مصوبــات
نشســت های پیشــین قــرارگاه جوانــی جمعیــت
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی شــیراز و چگونگــی پوشــش بیمــه ای
خدمــات درمــان نابــاروری در مراکــز تعییــن شــده،
بررســی شــد.
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شیراز برای دومین بار پیاپی عضو هیأت
مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان شد
عصرمردم:
شـهردار کالنشـهر شیراز گفت :شـهرداری این کالنشهر
بـا کسـب آرای مجمع عمومی اتحادیه شـهرهای تاریخی
جهـان ،بـرای دومیـن بـار متوالی بـه عنوان عضـو هیأت
مدیـره این نهـاد بینالمللی انتخاب شـد.
شـهرداری شـیراز بـا کسـب آرای مجمـع عمومی اتحادیه
شـهرهای تاریخـی جهـان ،بـرای دومیـن بـار متوالـی به
عنـوان عضـو هیأت مدیـره این نهـاد بینالمللـی انتخاب
شد .
محمدحسـن اسـدی در حاشـیه حضـور در هجدهمیـن
کنفرانـس جهانـی اتحادیـه شـهرهای تاریخـی جهان در
آندونـگ کـره جنوبـی ،بـا اعلام ایـن مطلـب گفـت :بـر
اسـاس بندهـای  ۹تـا  ۱۴اساسـنامه اتحادیـه شـهرهای
تاریخـی جهـان ،اعضـای هیـأت مدیـره بـا رای مجمـع
عمومـی و از بیـن شـهرداران شـهرهای عضـو انتخـاب
میشـوند.
شـهردار شـیراز در خصـوص ترکیـب اعضـای هیـأت
مدیـره گفـت :شـهردار کیوتـو بنیانگـذار و مقـر اتحادیـه
بـه عنـوان رئیـس و شـهرداران قونیـه ترکیـه ،شـیان
چین ،شـیراز ایـران ،کراکوف لهسـتان ،لیوبلیانـا پایتخت
اسـلوونی ،گیونگجـو کـره جنوبـی و بادیشـل اتریـش بـه
عنـوان عضـو هیـأت مدیـره و کانـازاوا ژاپن نیز بـه عنوان
بـازرس انتخـاب شـدند.
عضـو هیـأت مدیـره اتحادیـه شـهرهای تاریخـی افـزود:
انتخـاب لیوبلیانـا پایتخـت اسـلوونی و عضـو هیـأت
مدیـره بـه عنـوان میزبـان نوزدهمیـن کنفرانـس اتحادیه
شـهرهای تاریخـی در سـال  ،۲۰۲۴اسـتماع و تاییـد
گـزارش مالـی بـازرس اتحادیـه ،تاییـد عضویـت دو شـهر
جدیـد ،ارائه گـزارش دبیر کل و مشـورت و رایزنـی درباره
افزایـش سـطح کمی و کیفـی فعالیت هـای اتحادیـه را از
دیگـر دسـتور کارهای نشسـت هیـأت مدیره عنـوان کرد.
اسـدی با اشـاره بـه تصریـح و تاکید بر "کنش گـری فعال
در دیپلماسـی رسـمی و عمومـی" در سیاسـت های برنامه
هفتـم توسـعه خاطرنشـان کـرد :در عرصـه مدیریـت

شـهری ،دیپلماسـی فعـال شـهری و حضـور اثربخـش
و تاثیرگـذار در مجامـع بیـن المللـی ترجمـان عملـی ایـن
بخـش از ایـن برنامـه و سـند مهـم باالدسـتی اسـت و
شـیراز با برخورداری از پشـتوانه غنی مذهبـی ،فرهنگی،
هنـری و دانشـگاهی می توانـد بـه عنوان شـهری پیشـرو
در زمینـه فعالیت هـای بیـن المللی عمل کـرده و نماینده
شایسـته ای بـرای ایـران در مجامـع بیـن المللـی باشـد.
عضـو هیـأت مدیـره متروپلیـس تقویـت و ارتقـای جایگاه
شـیراز در مجامع جهانی ،ظرفیت سـازی ،توانمندسـازی
و اسـتفاده از تجربیـات و دسـتاوردهای نویـن در
حوزه هـای مختلـف مدیریـت شـهری ،ارائـه توانمندی ها
و اقدامـات شـهرداری در آوردگاه هـای جهانـی بـا هـدف
برجسـته سـازی تـوان داخلـی ،بسترسـازی بـرای جـذب
گردشـگر و سـرمایه گـذار ،کمـک بـه روشـنگری بـرای
ارائـه تصویـر واقعـی از ایـران شـکوهمند را از مهمتریـن
اهـداف شـهرداری از فعالیـت در حـوزه بیـن الملـل
توصیـف و اظهـار امیـدواری کـرد تعامـل و هـم افزایـی
کالنشـهرهای کشـور برای نقـش آفرینی و اثرگـذاری در
ایـن عرصه منجـر به ایجاد دسـتاوردهای ملمـوس برای
شـهروندان باشـد.

شـهردار شـیراز ضمـن اشـاره بـه نقـش هویـت سـاز
تاریـخ و میـراث فرهنگـی بـرای شـهروندان یـک شـهر
و کشـور ،از میـراث فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس بـه
عنـوان گنجینه هـای ارزشـمندی یـاد کـرد کـه در عرصه
داخلـی بـه مثابـه شـالوده و بنیـان همبسـتگی جامعـه و
حـس تعلـق بـه شـهر و در محیط بیـن الملل مایـه فخر و
مباهـات مـردم هسـتند.
ایـن مقـام شـهری خاطرنشـان کـرد :مدیریـت شـهری
تلاش خواهـد کـرد بـا تکیـه بـر ایـن پشـتوانه عظیـم
تمدنـی ،فرهنگـی و تاریخـی پیـام مهربانـی ،صلـح
دوسـتی مـردم هنرپـرور شـیراز را بـه گـوش جهانیـان
برسـاند.
شـهردار شـیراز در بخـش پایانـی سـخنان خـود گفـت:
شـهرداری خـود را مکلـف به حفاظـت از میـراث تاریخی
گرانبهـای شـیراز دانسـته و متعهـد خواهـد بود بـا اجرای
پروژه هـای خـرد و کالن بازآفرینـی و بـاز زنـده سـازی،
ضمـن حفـظ هویـت عرصه هـای تاریخـی و میراثـی ،نـه
تنهـا کیفیـت زندگی شـهروندان سـاکن در بافـت تاریخی
را افزایـش داده بلکـه بـا بهـره بـرداری مناسـب از ایـن
گنجینـه ارزشـمند ثـروت آفرینـی کنـد.

کسرایی ،رئیس هیأت اندیشهورز بانوان قرآنی استان فارس :

ارزش انسانی وابسته به جنسیت نیست
رئیـس هیـأت اندیشـهورز بانـوان قرآنـی
اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه بانـوان در
اسلام از جایـگاه بسـیار ویـژهای برخوردار
هسـتند ،گفـت :ازنظـر قـرآن ،جنسـیت
بـرای ارزشـمند بـودن یـک انسـان مهـم
نیسـت.
زهـرا کسـرایی ،رئیـس هیـأت اندیشـهورز
بانـوان قرآنـی اسـتان فـارس ،در گفتوگـو
بـا ایکنـا از فـارس ،بـا اشـاره بـه حقـوق و
جایـگاه بانـوان از دیـدگاه قـرآن و اسلام
گفـت :از اهمیـت جایـگاه بانـوان در قـرآن
و اسلام همیـن بـس کـه مـا یـک سـوره
بـزرگ از قـرآن بـه نـام سـوره نسـاء یعنـی
سـوره زنـان داریـم.
وی تصریـح کـرد :ایـن سـورهای کـه ۱۷۶
آیـه دارد ،نشـان میدهد که بانـوان جایگاه
بسـیار مهمی در اسلام دارند ،سـورهای به
نـام رجـال نداریـم و حتـی سـورهای بـه نام
سـوره مریـم (س) داریـم در حالـی کـه مـا
غیـر از سـوره بـه نـام پیامبر(ص) یـا بعضی
از انبیـا سـورهای به نـام مـرد نداریم.
کسـرایی بـا بیان اینکـه بانوان در اسلام از
جایـگاه بسـیار ویـژه ای برخوردار هسـتند،
اظهـار کـرد :تـا قبـل از ظهـور اسلام،
بانـوان ارث نمیبردنـد و همچنیـن حقـوق
آنهـا نادیـده گرفتـه میشـد ،زن اجـازه

طلاق گرفتـن نداشـت و حتـی دختـران را
زنـده بـه گـور میکردنـد؛ در تاریـخ اسلام
آمـده اسـت که افـرادی حتـی  ۸ ،۷یا حتی
 ۱۳دختـر داشـتند و همـه را زنـده بـه گـور
میکردنـد کـه بسـیار غمانگیـز اسـت و
نشـان میدهـد کـه بانـوان را جـزو فرزنـد
خـود نمیدانسـتند و حسـاب نمیکردنـد؛
زن محـروم بود ،جایگاه اجتماعی نداشـت
و در فعالیتهـای اجتماعـی نمیتوانسـت
شـرکت کنـد و متأسـفانه مهجـور بـود و
حقـوق او نیـز نادیـده گرفته میشـد و آن را
ناقصالعقـل میخواندنـد.
رئیـس هیـأت اندیشـهورز بانـوان قرآنـی
اسـتان فـارس اضافـه کـرد :خوشـبختانه

بـا ظهـور اسلام و بعـد از صـدر اسلام نیز
بـا حکومـت اسلامی ایران ،علمـای مـا
ثابـت کردنـد کـه زنـان پـا بـه پـای مـردان
میتواننـد در فعالیتهـای اجتماعـی بـا
حفـظ حجـاب برتـر و زیبنـده زن شـرکت
کننـد و میتواننـد نقـش مؤثری در پیشـبرد
اهـداف جامعه داشـته باشـند ،حقـوق زنان
مثـل حقـوق مـردان داده میشـود ،حـق
طلاق دارنـد و ارث میبرنـد و اگر ارثشـان
کمتـر از مـردان باشـد فقـط بـه ایـن دلیـل
اسـت کـه بحـث نفقـه بـه دوش مرد اسـت
و واجـب اسـت که مـرد ،نفقـه زن را دهد و
اگـر مردی نفقـه زن را ندهـد ،زن میتواند
از او شـکایت کنـد یـا اگـر زنی بـه فرزندش
شـیر میدهـد ،میتوانـد مطالبـه شـیربها
و اجرتالمثـل کنـد و ایـن مـوارد ،همـه
قوانیـن و احکامی هسـتند کـه در اهمیـت
ً
جایـگاه زن در اسلام داریم کـه واقعا زنان
بسـیار مهـم هسـتند.
کسـرایی با اشـاره به آیه  ۱۳سـوره حجرات
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تـا بـا يكديگـر انـس و آشـنايى يابيـد،
بىگمـان گرامىتريـن شـما در نـزد خداوند
پرهيزگارتريـن شماسـت ،كـه خداونـد
دانـاى آگاه اسـت» ،تصریـح کـرد :از نظـر
قـرآن ،جنسـیت برای ارزشـمند بـودن یک
انسـان مهـم نیسـت ،آنچـه مهـم اسـت
داشـتن ارزش تقـوا اسـت کـه میتوانـد هم
بـرای مـرد و هـم زن باشـد و در ایـن آیـه
شـریفه کـه به اهمیت تقوا اشـاره شـده هم
از زنان و هم مردان اسـم برده شـده اسـت
لـذا بحـث جنسـیت مطـرح نیسـت.
ایـن حافظ کل قرآن اظهار کرد :متأسـفانه
دشـمنان اسلام بـرای سوءاسـتفاده و
اینکـه بخواهنـد از آب گلآلـود ماهـی
بگیرنـد ،اختالفـی کـه بیـن جسـم جنـس
زن و مـرد اسـت را بـزرگ و پررنـگ
میکننـد تـا بتواننـد بـه اهـداف پلیـد و
شـوم خودشـان برسـند در حالـی کـه در
اسلام ،زن و مـرد مطـرح نیسـت و زن
از دیـدگاه اسلام همـان موقعیـت را دارد
کـه مـرد دارد و اسلام بـرای زن بـه دلیـل
برخـی از مسـائل ،حجـاب را واجـب کـرده
و ایـن حجـاب در حـدی بـرای مـرد نیـز
واجـب اسـت بنابرایـن چیـزی کـه بیـن زن
و مـرد تفـاوت میگـذارد ،فقـط مسـئله تقوا
است.

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛

روند پیشرفت پروژه های توسعه
بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ممسنی ارزیابی شد
عصرمردم:
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز در بازدیـد از
بیمارسـتان حضـرت ولـی عصـر (عـج)
ممسـنی ،ضمـن پایـش خدمـات ایـن مرکز
درمانـی ،رونـد پیشـرفت پروژه هـای توسـعه
بیمارسـتان را ارزیابـی کـرد.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» در ایـن بازدید
بـا همراهـی اعضـای هیـأت رئیسـه ،در
بخش هـای مختلـف احیـای قلبـی ریـوی،
دیالیـز و اتفاقـات حضـور یافته و نحـوه ارایه
خدمـات ،پذیـرش بیمـاران ،سـطح بنـدی و
نوبـت کاری پزشـکان عمومـی و متخصص
پایش شـد.
او در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت :بـه برکـت
نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران
و حمایـت مسـووالن دانشـگاه و تلاش
مسـووالن شهرسـتان ،خدمـات بهداشـتی
درمانـی مطلوبـی بـه مـردم منطقـه ارایـه

می شـود کـه نیـاز بـه ارتقـای کیفـی دارد و
بـا مدیریـت صحیـح در تخصیـص نیـروی
انسـانی و بـا اسـتفاده از تجهیـزات و
امکانـات موجـود ،می تـوان بهـره وری را
افزایـش داد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
بـا اشـاره بـه بازدیدهـای انجـام شـده از
پروژه هـای در دسـت احـداث در ایـن
بیمارسـتان ،ابـراز امیـدواری کـرد بـا تامیـن
اعتبـار موردنیـاز ایـن پروژه هـا ،در آینده ای
نزدیک شـاهد بهـره برداری از ایـن خدمات
و افزایـش کمـی و کیفـی سـطح خدمـات
سلامت در ممسـنی باشـیم.
دکتـر حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد
دلسـوزانه بـرای خدمـت بـه مـردم تلاش
کـرد ،افـزود :تکمیـل پروژه هـای نیمه تمام
سلامت در شهرسـتان نورآبـاد  ،افزایـش
خدمـات را بـه همـراه دارد و بـا تامیـن
اعتبـارات موردنیـاز ،پروژه هـای ،nicu

کولیـز و دیالیـز  ،کلینیـک ویـژه تخصصـی
مـورد بهـره بـرداری قـرار می گیـرد.
او تاکیـد کـرد :تلاش می شـود بـا تامیـن
متخصصـان و تجهیـزات موردنیـاز،
خدمـات درمانـی بـه نحـو مطلـوب تـری
ارایـه شـود تـا از نیـاز به سـفر بیمـاران برای
دریافـت خدمـات درمانـی بـه مرکـز اسـتان
پیشـگیری شـود.حضور اعضـای هیـأت
رئیسـه دانشـگاه در بیمارسـتان حضـرت
ولیعصر(عـج) کازرون بـا بازدیـد از پـروژه
بخـش کولیـز و دیالیـز بـا زیربنـای ۳۸۵
مترمربـع و پیشـرفت فیزیکـی  ۳۵درصدی،
بازدیـد از پـروژه کلینیـک ویـژه تخصصـی با
زیربنـای حدود ۲هـزار مترمربع و پیشـرفت
 ۹۵درصـدی و بازدیـد از پـروژه بخـش
 nicuبیمارسـتان بـا زیربنـا  ۳۶۵مترمربـع
و پیشـرفت فیزیکـی  ۲۰درصـد همـراه بود.
در ایـن بازدیـد مسـووالن سلامت
شهرسـتان نیـز در خصـوص پرداختـی

مطالبـات پزشـکان و کارکنـان ،تامیـن
دارو ،تجهیـزات و لـوازم مصرفـی پزشـکی،
چالش هـا  ،توانمندی هـا و نیازمندی هـای
مجموعـه سلامت شهرسـتان ممسـنی،
توضیحاتـی ارایـه کردنـد.
همچنیـن از سـاختمان در حـال سـاخت
سـتاد شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان
نورآبـاد بازدیـد شـد.
دکتـر «مهـرداد شـریفی» معـاون درمـان؛
دکتـر «سـید ابوالفضل هاشـمی اصل»
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع؛ دکتـر
«عبـاس رضائیـان زاده» معـاون بهداشـت؛
دکتـر «سـید روح الـه حسـینی» رئیـس
حـوزه ریاسـت؛ مهنـدس «ابـوذر پاریـزی»
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه و دکتـر
«سـاالر خواجـه پـور» مدیـر منابـع فیزیکـی
و نظـارت بـر طرح هـای عمرانـی دانشـگاه،
در ایـن بازدیـد رئیـس دانشـگاه را همراهـی
می کردنـد.

ارزش انسانی وابسته به جنسیت نیست
رئیس هیأت اندیشــهورز بانوان قرآنی استان فارس با بیان اینکه بانوان در اسالم از
جایگاه بسیار ویژهای برخوردار هستند ،گفت :ازنظر قرآن ...
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جشن آبرسانی به  ۱۰۰روستای فارس
ایسـنا :جانشـین فرماندهـی سـپاه فجـر اسـتان فارس ،ضمـن یـادآوری اینکه
هفتـه بسـیج امسـال باشـعار "بسـیج خدمتگـزار ملـت ایـران" برگـزار میشـود،
گفـت :بـرای گرامیداشـت ایـن هفته ،بیـش از  ۱۰هزار برنامه پیشبینی شـده
است.
سـردار حسـن عبداللـهزاده چهارشـنبه  ۲۵آبـان در نشسـت خبری ویـژه اعالم
برنامههـای هفتـه بسـیج در اسـتان فـارس ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره
شـهدا و تاکیـد بـر ضـرورت تـداوم راه آنان ،گفت :هفته بسـیج همـواره فرصت
و بهانـهای بـرای زنده نگه داشـتن ارزشها و روحیه بسـیجی و بیان افتخارات
و دسـتاوردهای ایـن تشـکیالت مردمی محسـوب میشـود.
او بـا بیـان اینکـه برخـی میگویند تشـکیل بسـیج با هـدف سـازماندهی نیروها
در زمـان جنـگ تحمیلـی انجـام شـد ،گفـت :حضـرت امـام(ره) فرمـان تشـکیل بسـیج را شـهریور سـال ۱۳۵۷
صـادر فرمودنـد کـه هنـوز جنـگ تحمیلـی آغاز نشـده بـود؛ از ابتدا نـگاه بلند امـام این بود که بسـیج چنـد بعدی
باشـد و در حوزههـای مختلـف مـورد نیـاز مـردم ورود میکنـد و مکتـب انقلاب اسلامی مرهون وجـود بسـیج و
گفتمان بسـیج اسـت.
جانشـین سـپاه فجـر فـارس با یادآوری اینکه ورود بسـیج بـه عرصههای مختلـف بعد از دفاع مقدس در راسـتای
تجلـی همـان نـگاه بلنـد بنیانگـزار جمهـوری اسلامی ایران بـود ،گفـت :بسـیج همـواره در ابعـاد نرم ،سـخت و
نیمهسـخت حاضـر و تاثیرگـذار بـوده و امـروز شـاهد الگوبـرداری از آن در جبهـه مقاومـت سـایر نقـاط جهـان نیز
هستیم .
او بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیج در عرصههایـی نظیـر کمکهـای مومنانـه ،سـازندگی و خدمترسـانی بـه مـردم،
حضـور در سـیل ،زلزلـه ،کرونـا ،ساختوسـاز بخصـوص در مناطـق محـروم و دیگـر عرصههـای نیـاز جامعـه،
ورودی موفـق و تاثیرگـذار داشـته اسـت ،گفـت :از نگاه حاکمیـت آحاد جمعیت ایران اسالمی بسـیجی هسـتند،
بسـیج محـدود بـه یـک جغرافیای انسـانی و سیاسـی و اجتماعی نیسـت بلکه هرکـس دل در گرو نظـام ،انقالب
و ایـران اسلامی دارد ،بسـیجی محسـوب میشـود ،همانگونـه کـه نمـودی از آن را در روز  ۱۳آبـان دیدیـم.
بـه گفتـه او ،بسـیج تبییـن کننـده فرامیـن اهلبیـت اسـت و آرمانـی الهی دارد ،بسـیج محـدود به طـول و عرض
جغرافیایـی نیسـت ،بلکـه بـه طـول و عـرض انقلاب اسالمی اسـت کـه در حـال صادر شـدن اسـت؛ بسـیج یک
نیـرو و سـازمان صـرف نیسـت ،و تفکـر بسـیجی ،ایسـتادن پـای امرولیامر اسـت ،چرا کـه تنها راهکار پیشـرفت
و موفقیـت را همیـن میدانـد.
جانشـین سـپاه فجـر فـارس همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه بسـیج بـه دنبال خـط و مشـی سیاسـی نیسـت ،تدابیر
ولیامـر را خـط مشـی بسـیج عنـوان و تصریـح کـرد :در ایـن جنـگ احـزاب کـه نابرابـر اسـت ،مـردم ایـران
اسلامی پای آرمانهـای خـود ایسـتادهاند و ایـن ،رویکـرد مـردم به بسـیجی اسـت که با نـگاه عاشـورایی ،در آن
مسـیر ثابـت قـدم تـا پیـروزی نهایـی کـه وعـده الهـی اسـت خواهد ایسـتاد.
عبداللـه زاده بـا بیـان اینکـه بسـیج یعنـی مـردم و برنامههـای هفته بسـیج هـم بر همین اسـاس پیشبینی شـده
اسـت ،روزشـمار هفتـه بسـیج امسـال را یـادآوری و اضافـه کـرد :امسـال بیـش از  ۱۰هـزار برنامـه متنـوع در
بخشهـای مختلـف فرهنگـی ،اجتماعـی ،ورزشـی ،سیاسـی و عمرانـی مـد نظـر داریـم کـه توسـط  ۴۳ناحیـه
مقاومـت و  ۲۰رده قشـری اجرایـی خواهـد شـد.
جشن آبرسانی به  ۱۰۰روستای فارس
ایـن مقـام نظامی سـپاه فـارس با اشـاره به اینکه طـرح شهید هاشـمی از برنامههای مدنظر اسـت که بـا محوریت
روشـنگری در جهـاد تبییـن و نقـش آفرینـی بسـیج در فضـای مجـازی اجـرا میشـود ،اضافـه کـرد :در حـوزه
خدمـات رسـانی ،در هفته بسـیج جشـن آبرسـانی به  ۱۰۰روسـتای فـارس یکـی از مهمترین این برنامهها اسـت.
جانشـین سـپاه فجـر اسـتان فـارس با اشـاره به آغـاز بهرهبـرداری از  ۵۱۰۰فرصت شـغلی اجتماع محـور و نصب
 ۵۱۰۰نیـروگاه خورشـیدی  ۵کیلوواتـی در ایـن اسـتان بـا حضـور مقامهـای ملـی و اسـتانی ،خاطرنشـان کرد که
عرصههـای علمـی ،خدمترسـانی ،اشـتغالزایی و...در رزمایـش بـزرگ جهادگران بـا حضور  ۱۴هزارنفـر از دیگر
برنامههـای پیشبینـی شـده بـرای گرامیداشـت این هفته اسـت.
فعال بودن  ۱۵۰۰صندوق قرضالحسنه در فارس
عبداللـهزاده بـا اشـاره بـه فعـال بـودن  ۱۵۰۰صنـدوق قرضالحسـنه در اسـتان فـارس اضافه کرد :بـا همکاری
بسـیج  ۱۴۳۳فرصت شـغلی و  ۱۹۵تعاونی تشـکیل و بالغ بر  ۹۵میلیارد تومان تسـهیالت اشـتغالزایی ارائه شـده
که منجر به بسترسـازی  ۳۶۶۷فرصت شـغلی شـده اسـت.
جانشـین سـپاه فجـر فـارس اعـزام گروههـای جهـادی و تیمهـای بسـیج جامعـه پزشـکی بـه روسـتاها ،ترسـیم
حضـور زنـان در عرصههـای مختلـف اجتماعـی توسـط بسـیج دانشـجویی ،برگزاری میـز خدمـت در عرصههای
مختلـف ،آزادسـازی زندانیـان جرایـم غیرعمـد ،اجـرای مشـاوره حقوقی رایگان در مسـاجد محلات در طرح هر
مسـجد یـک حقوقـدان ،تهیـه و توزیـع جهیزیـه ،بازدیـد علمـی از کارخانجـات را از جملـه برنامههـای پیشبینـی
شـده در هفتـه بسـیج عنـوان کرد.
برگزاری تجمع بزرگ بسیجیان فارس
بـه گفتـه عبداللـه زاده ،تجمـع بسـیجیان و نمایـش بسـیح ،مظهـر مقاومـت و نمـاد ملـی ،تجلیـل از بسـیجیان
موفـق کارآفریـن ،دختـران نمونـه انقلاب ،اجـرای پویشهـای مختلـف فرهنگـی از جملـه پویـش «علـم بـر
زمیـن نمیمانـد» و «مـن و رقیـق شـهیدم» ،اردوهـای تربیتی تفریحـی ویژه دختـران و مادران ،حضور گسـترده
بسـیجیان در نمازجمعـه و سـخنرانی فرماندهـان ،دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیـه در مرکـز اسـتان و شهرسـتانها،
بزرگداشـت شـهدای حادثـه تروریسـتی حـرم شـاهچراغ ،از دیگـر برنامههـای پیشبینـی شـده هفتـه بسـیج در
اسـتان فارس اسـت.
افتتاحیـه جشـنواره صنایـع دسـتی ،اجـرای سـمینار ،وبیـار و نشسـت در قالـب طـرح شهید هاشـمی ،برپایـی
بیمارسـتان صحرایـی حضـرت زینـب در شهرسـتان ارسـنجان ،بزرگداشـت دومیـن سـالگرد شـهید اسـتوار
محمودآبـادی ،همایـش بررسـی نقـش و جایـگاه تفکـر بسـیجی در مقـاوم سـازی فرهنـگ دینی و ملـی و تحقق
فرهنـگ مقاومتـی در مسـیر تحقـق تمـدن نویـن اسلامی ،از دیگـر برنامههـای هفتـه بسـیج در اسـتان فـارس
اسـت کـه سـردار عبداللـهزاده از آن یـاد کـرد.
به گفته جانشـین سـپاه فجر فارس ،گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای شـاخص با موضوع هویت زن مسـلمان،
افتتـاح مرکـز مردمی نفـس بـا موضـوع طـرح ایـران! جـوان بمان ،اجـرای طـرح قصه دلبـری با موضـوع ازدواج
سـاده دانشـجویی ،اجـرای تـور دوچرخهسـواری ،اهـدا  ۲۰۰ویلچـر بـرای معلولیـن و جانبـازان بـه همـت بسـیج
ورزشـکاران ،راهانـدازی کارنـاوال موتورسـواری ،دوچرخهسـواری و ماشـین سـواری تـا گلـزار شـهدا ،تجلیـل از
بسـیجیان نخبـه و معرفـی چهرههـای برتر بسـیجی در فضاهای مختلف ،برگـزاری کارگاه تحکیـم بنیان خانواده
و پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی ،از جملـه دیگـر برنامههـای هفتـه بسـیج در فارس اسـت.
او گفـت :اختتامیـه جشـنوارههای آوای عشـق و آواهـا و نواهای ویژه گروههای سـرود ،پویش نـذر خون ،اجرای
برنامههـای پاتوقـی بـا سـرود و نمایـش ،نشسـتهای تبییـن گفتمـان مکتـب سـلیمانی ،برنامههـای تبلیغـی و
قرآنـی ،فضاسـازی محیطـی در دسـتگاهها و ادارات ،همایـش اقتدار رزمیکاران ذوالفقار ،شـب شـعر ،جشـنواره
شـعر ،رونمایـی از تولیـدات فرهنگـی هنـری ،نمایشـگاه هکـس ،اکـران فیلـم و مسـتند ،و برپایـی غرفههـای
فرهنگـی ،اعـزام شـبکه روشـنگران جـوان در دانشـگاهها ،مسـاجد و مـدارس ،برگـزاری کارگاه تدبـر در قـرآن
بـا محوریـت دشمنشناسـی ،نشسـت زیسـت عفیفانـه ،میقـات صالحیـن بـا حضـور گروههـای تربیتـی ،از دیگر
برنامههـای پیشبینـی شـده هفتـه بسـیج فـارس اسـت.
عبداللـهزاده خاطرنشـان کـرد :سرکشـی و تجلیـل از خانوادههـای معظـم شـهدا ،عطـر افشـانی و غبارروبی قبور
شـهدا ،یـادواره ص آبـروی محلـه ،محفـل انـس با قـرآن  ،تور ایسـت و بازرسـی با هـدف تامین امنیـت محالت،
از جملـه برنامههـای پیشبینی شـده سراسـر اسـتان در هفته بسـیج اسـت.

تولید  ۷۰۰۰تن گوشت قرمز در کوار
ایسـنا :مدیـر جهـاد کشـاورزی کـوار گفـت :از ابتـدای امسـال تا کنـون ۷۰۰۰
تـن گوشـت قرمـز بـه ارزش ناخالـص بیـش از ۱۱هـزار میلیـارد ریـال در ایـن
شهرسـتان تولیـد و روانـه بـازار شـده اسـت.
عبدالرسـول جـوکار بیـان کـرد :در حـال حاضـر علاوه بـر فعالیـت  ۱۳۸واحد
دامـداری صنعتی شـیری و پرواربنـدی ،تعداد کثیری از بهره برداران روسـتایی
و عشـایری در شهرسـتان کـوار بـه تولید گوشـت قرمز اشـتغال دارند.
او بـا بیـان اینکـه جمعیـت دامی شهرسـتان کـوار شـامل  ۱۰۰هـزار راس دام
سـبک و  ۳۵هـزار راس دام سـنگین میشـود ،تصریـح کـرد :قریـب بـه ده
درصـد گوشـت قرمـز تولیـدی در شهرسـتان مصـرف و مـازاد آن به دیگـر نقاط
اسـتان فـارس عرضـه میشـود.
جـوکار همچنیـن بـا اشـاره به اینکه شهرسـتان کوار یکی از قطبهای مهم در تولید گوشـت قرمـز و فرآوردههای
دامـی در سـطح فـارس بـه شـمار میآیـد ،اظهـار کـرد :در سـال جـاری پدیـده خشکسـالی و محدودیـت چـرا در
مراتـع و افزایـش قیمـت نهادههـای دامی شـرایط دشـواری بـرای تولیـد کننـدگان ایـن شهرسـتان در پـی داشـته
است.
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سرطان آپاندیس ،بیماری نادری که ژن ها در آن
دخیل هستند

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد در حالی که سرطان آپاندیس یک بیماری نادر است،
اما برای درصد کمی از مبتالیان به این بیماری ممکن اســت با یک نوع ژنتیکی خاص مرتبط
باشد .محققان بر اساس تحقیقات قبلی ،دریافتند که از هر  ۱۰نفر مبتال به سرطان آپاندیس۱ ،
نفر حامل یک نوع ژنتیکی مرتبط با استعداد ابتالء به سرطان است.
«آندریانا هالوواتیج» ،محقق ارشد از دانشگاه واندربیلت تنسی ،گفت« :بر اساس این دادهها،
ما میتوانیم مشــاوره ژنتیک و آزمایش پانل چند ژنی ژنهای مستعد ابتالء به سرطان را برای
همه بیماران مبتال به ســرطان آپاندیس ،صرفنظر از ســن یا سابقه خانوادگی سرطان ،توصیه
کنیم».
در گذشته محققان فکر نمیکردند این سرطان که ساالنه از هر یک میلیون نفر یک یا دو نفر
را مبتال میکند ،ارثی باشــد .این واقعیت که این سرطان ،بیماری ای نادر است درک و مطالعه
آن را سختتر کرده است .برای این تحقیق ،محققان دادههای آزمایش پانل چند ژنی را از یک
آزمایشگاه آزمایش بالینی سراسری در ایاالت متحده تجزیه و تحلیل کردند .دادهها شامل ۱۳۱
بیمار مبتال به سرطان آپاندیس بود.
محققان دریافتند که  ۱۱.۵درصد از بیماران حداقل یک نوع ژنتیکی ارثی در ژن مستعد ابتالء
به سرطان داشتند .به گفته محققان ،همه بیماران مبتال به سرطان آپاندیس باید ارزیابی ژنتیکی
را در نظر بگیرند .آنها همچنین باید آزمایش و مشــاوره ژنتیکی اعضای خانواده در معرض خطر
را در نظر بگیرند.
هالوواتیج تاکید میکند که مطالعات بیشتری برای شناسایی عوامل ژنتیکی جدید و استفاده از
این شواهد برای تعیین ژنهایی که در آزمایشهای ژنتیکی سرطان آپاندیس انتخاب میشوند،
مورد نیاز است.

سلولهای سرطانی «زبان الکتریکی» دارند

ایســنا :یک مطالعه جدید ادعا میکند که ســلولهای سرطان پستان ممکن است یک زبان
الکتریکی داشــته باشند که شناخت این موضوع در نهایت میتواند به درمان این سرطان کمک
کند .پژوهشــگران کالج سلطنتی لندن در پژوهش جدیدی کشف کردهاند که غشای سلولهای
سرطان ســینه دارای ولتاژهای متفاوتی هستند که اطالعاتی را در مورد رشد و انتشار آنها ارائه
میدهد.
در بیانیه مطبوعاتی این گروه آمده اســت :این مطالعه با همکاری موسسه تحقیقات سرطان
لندن میتواند به ما کمک کند تا بفهمیم سلولهای سرطانی چگونه تصمیم میگیرند چه زمانی
تکثیر شوند و به کجا گسترش یابند .چندین ناهنجاری بیوالکتریک در سلولها به دلیل ابتال به
ســرطان رخ میدهد .به عنوان مثال ،غشای سلولی که سلولها را احاطه کرده است ،بار مثبت
بیشتری نسبت به غشای سلولی سالم دارد.
دانشمندان میگویند که این ممکن اســت به یک شبکه ارتباطی الکتریکی بین سلولهای
ســرطانی اشاره داشته باشد که میتواند روزی یک هدف برای تشخیص این اختالل باشد و به
توسعه درمانهای جدید بالقوه منجر شود.
دکتر آماندا فراست یکی از نویسندگان ارشد این مطالعه از دپارتمان مهندسی زیستی دانشکده
ســلطنتی لندن میگوید :زمانی که سلولهای سالم ،سرطانی میشــوند ،تغییراتی که متحمل
میشوند میتواند به رشد و گســترش آنها کمک کند .به عنوان مثال ما میدانیم که ژنهای
خاصی که تکثیر ســلولی را کنترل میکنند ،میتوانند از کار بیفتند و باعث رشد غیرقابل کنترل
سلولی شوند.
هشــت رده سلولی سرطان ســینه و یک رده سلولی سالم توسط پژوهشــگران برای رشد
ســلولها و ارزیابی ولتاژ استفاده شد .آنها از میکروسکوپی استفاده کردند که در ابتدا برای ثبت
فعالیت الکتریکی در ســلولهای مغز طراحی شــده بود تا ولتاژ غشای سلولی آنها را ثبت کند و
سپس از فناوری یادگیری ماشینی برای طبقهبندی و تعیین سیگنالها استفاده کردند.
در نهایت مشخص شد که ولتاژ غشای سلول سرطانی در نوسان است .پژوهشگران میگویند
سیگنالهای الکتریکی که به نظر میرسد چشمک میزنند و موج دارند ،ممکن است سلولهایی
در حال ارتباط باشند ،اگرچه پژوهشهای بیشتری الزم است.
سپس تترودوتوکسین که یک نوروتوکسین قوی است که کانالهای سدیم را مهار میکند تا
سلولهای عصبی را از تولید بار الکتریکی بازدارد ،اضافه شد .پژوهشهای قبلی نشان داده است
که این کانالهای سدیم برای تهاجم سلولهای سرطانی ضروری هستند.
پژوهشگران کشــف کردند که تترودوتوکسین نوسانات ولتاژ در سلولهای سرطانی را که تا
حد زیادی شــبیه به تاثیری است که بر ســلولهای عصبی میگذارد ،کاهش میدهد .به گفته
پژوهشــگران این کشف ممکن اســت به رویکردهای درمانی جدید برای جلوگیری از رفتار و
ارتباطات سلولهای سرطانی منجر شود.
پروفسور کریس باکال استاد مورفودینامیک سرطان و یکی از نویسندگان این مقاله میگوید:
این اولین بار است که چنین نوسانات سریعی را در فعالیت الکتریکی در سلولهای سرطان سینه
مشــاهده میکنیم .به نظر میرسد سلولهای ســرطانی سینه نوعی زبان الکتریکی ایجاد کرده
اســت .ما هنوز نمیدانیم که این زبان چقدر پیچیده اســت ،اما میتواند به سلولهای سرطانی
اجــازه دهد تا اطالعات مربوط به مــواد مغذی نزدیک یا محیطهای متخاصم را در فواصل دور
منتقل کنند و در نهایت بقای تومور را افزایش دهند.

راههای افزایش دقت و تمرکز حواس در
دانشآموزان

تبیان :مصرف روزانه آسپیرین برای خیلی از افراد
میتواند زندگیبخش باشد؛ اما واقعا برای هم ه
مناسب نیست و فقط به بیماران خاصی توصیه
میشود.
به طور کلی این درمان فقط باید توسط پزشک
تجویز شود .هرچند گاهی مصرف یک قرص
آسپیرین معموال ضرری ندارد اما واقعیت این
است که اگر آسپیرین هر روز مصرف شود میتواند
عوارض نامطلوبی به جا بگذارد.
هدف از مصرف روزانه آسپیرین ،پیشگیری از
تشکیل لخته خون در قلب یا مغز است ،خصوصا در
افرادی که احتمال لخته خون برایشان وجود دارد.
اگر آسپیرین زمانی مصرف شود که ضرورتی ندارد
میتواند موجب خونریزی و دیگر عوارض شود.
مصرف روزانه آسپیرین برای افرادی تجویز میشود
که ریسک لخته خون را دارند .دوز مورد نظر در
این درمان پایین است و در طیف  ۸۱تا  ۳۲۵میلی
گرم قرار میگیرد .پزشک برای تجویز این درمان،
وضعیت سالمت عمومی فرد و دیگر داروهای
مصرفی را در نظر میگیرد.
آسپیرین میتواند در لخته شدن خون اختالل ایجاد
کند .گاهی تجمع چربی در عروق میتواند منجر
به لخته خون شود .اگر چنین اتفاقی بیفتد ،جلوی
جریان نرمال خون گرفته میشود و در نتیجه حمله
قلبی یا سکته مغزی رخ میدهد.
هدف از این درمان کاهش ریسک لخته خون است
و به دو شیوه میتواند انجام شود:
 .پیشگیری اولیه :وقتی هیچ سابقهای از
مشکالت قلبی یا سکته مغزی وجود ندارد؛ البته
نظرات متناقضی در مورد این درمان وجود دارد.
 .پیشگیری ثانویه :وقتی سابقهی مشکالت قلبی
یا سکته مغزی وجود دارد؛ نظرات موافق در مورد
موثر بودن این درمان زیاد است.
درمان با آسپیرین در چه مواردی توصیه
میشود؟
مصرف روزانه آسپیرین باید توسط یک پزشک تجویز
شود .مصرف منظم این دارو میتواند عوارض جدی
داشته باشد ،با وجود اینکه بدون نسخه هم فروخته
میشود .بنابراین الزم است پزشک مزایا و معایب
درمان با آسپیرین را بسنجد .به طور کلی درمان با
آسپیرین در موارد زیر توصیه میشود:
 .افراد بین  ۴۰و  ۵۹سال که احتمال بیماری
قلبیشان طی ده سال آتی بیشتر از ده درصد است
 .بیمارانی که عمل بای پس عروق کرونری انجام
دادهاند
 .افرادی که استنت دارند
 .افرادی که عالئم بیماری عروق کرونری یا دیگر
بیماریهای قلبی را دارند و آسپیرین برایشان مفید
مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد که رژیم های
غذایــی گیاهی می توانند برای محیط زیســت بهتر
باشند ،اما فایده آنها به یک اندازه نیست.
بهترین نوع رژیم غذایی گیاهی برای ســامت و
محیط زیســت ،رژیمهایی هســتند که حاوی غالت
کامل ،میوهها ،سبزیجات ،آجیل ،حبوبات ،روغنهای
گیاهی و چای /قهوه هستند.
به گفته نویسندگان این مطالعه ،رژیمهای گیاهی
سرشار از آب میوه ،نوشیدنیهای شیرینشده با قند،
غالت تصفیهشده ،سیبزمینی و شیرینیها  /دسرها
با افزایش خطر ابتالء بــه بیماریهای مزمن مرتبط
بوده و کمتر دوستدار محیط زیست هستند.
«آویــوا موزیکاس» ،نویســنده ارشــد تحقیق از
دانشــگاه هاروارد بوســتون ،گفت« :تفاوتهای بین
رژیمهای غذایی مبتنی بر گیاه شــگفتآور بود ،زیرا
اغلب بهعنوان ســامت جهانی و برای محیطزیست
خوب به تصویر کشیده میشوند».
وی در ادامــه میافزاید« :ما ادعــا نمیکنیم که
رژیمهای غذایی گیاهی کمســامت تر نســبت به
رژیمهای حیوانی برای محیطزیســت بدتر هســتند.
اما یافتههای ما نشــان میدهد که رژیمهای غذایی
مبتنی بر گیاه میتوانند اثرات متفاوتی بر ســامت و

بیتوته :ختنه یک عمل راحت و ســریع اســت
که معموال به دو روش جراحی و حلقه انجام شده
و همچنین میتواند برای نوزاد دردآور باشــد .به
همین علت ســوال خیلی از والدینی که نوزاد پسر
به دنیا آوردهاند این اســت که قبل از ختنه نوزاد
چه کنیم.
چنانچــه می خواهید نوزاد خــود را ختنه کنید
پیش از ختنه نوزاد با یک پزشک با تجربه در این
مورد مشــورت بگیرید .اغلب پزشکانی که ختنه
انجام می دهند متخصص اطفال ،پزشک خانواده،
متخصص اورولوژی ،پزشــک عمومی و یا جراح
اطفال هستند.
بیشــتر نوزادان را می توان در عرض یک ماه
بعد از به دنیا آمدن ختنه کرد ولی چنانچه کودک
شــما هر یک از شــرایط زیــر را دارد طبق نظر
پزشک امکان دارد نیاز باشد منتظر بمانید و ختنه
کردن را به عقب بیاندازید .این شــرایط می تواند
شامل موارد زیر باشد:
 چنانچه نوزاد نارس به دنیا آمده است ،ختنهاغلب تا وقتی که نوزاد آمادگی وزنی و جســمانی
داشته باشد به عقب می افتد.
 اگر نوزاد تازه متولد شده نقص یا مشکلی درآلت تناسلی خود دارد.
 چنانچه نوزاد مشکالت مربوط به خونریزیغیــر عادی دارد یا ســابقه این مشــکل در افراد
خانواده نوزاد وجود دارد.

مزایا و معایب مصرف روزانه آسپیرین

است
 .افراد زیر  ۶۰سال که به دیابت دچارند و حداقل
یک ریسک فاکتور دیگر هم دارند ،مانند فشارخون
یا سیگارکشیدن
 .بیمارانی که سابقهی حمله قلبی یا سکته مغزی
دارند ،آلرژی ندارند و سابقهی خونریزی هم ندارند
به طور کلی درمان با مصرف روزانه آسپیرین،
موثرترین درمان برای افراد  ۵۰تا  ۵۹سالهای است
که سابقهی مشکالت قلبی دارند .ضمنا این شیوه به
عنوان روشی پیشگیرانه برای افراد  ۵۰تا  ۷۰سال
است که ریسک پایینی در خونریزی داخلی دارند.
ریسکها و عوارض احتمالی
مصرف روزانه آسپیرین در افراد سالم بیشتر مضر
است تا مفید.
کسانی که اختالالت خونریزی یا لخته خون دارند
نباید روزانه آسپیرین مصرف کنند .همچنین افرادی
که زخم معده خونریزیکننده دارند یا سابقهی
خونریزی روده دارند موارد مناسبی برای درمان با
آسپیرین نیستند .ضمنا واضح است که افرادی که به
آسپیرین آلرژی دارند نباید از آن استفاده کنند.

عوارض احتمالی مصرف نامناسب آسپیرین شامل
موارد زیر میشود:
 .سکته مغزی :درمان با مصرف روزانه آسپیرین
میتواند ریسک سکته مغزی را به دلیل خونریزی
افزایش دهد.
 .خونریزی گوارشی :مصرف روزانه آسپیرین،
ریسک زخم معده را افزایش میدهد .اگر یک زخم
معده به طور واضح وجود دارد ،آسپیرین میتواند
ریسک خونریزی را افزایش دهد و حتی ُکشنده باشد.
 .مشکالت گوش :مصرف دوزهای باالی
آسپیرین گاهی موجب وزوز گوش یا حتی کاهش
شنوایی میشود.
 .واکنشهای آلرژیک :واکنشهای خطرناک
آلرژیک میتواند در افرادی روی دهد که به آسپیرین
حساسیت دارند.
یک مسئلهی مهم دیگر که در مصرف روزانه
آسپیرین باید مورد توجه باشد ،امکان تداخل این
دارو با داروهای دیگر است .بهویژه مصرف آسپیرین
با دیگر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی میتواند
احتمال خونریزی را افزایش دهد.

تغذیه سالم برای کره زمین هم مفید
است

محیط زیست داشته باشند».
در حالــی که تحقیقات قبلی نشــان داده بود که
انواع مختلف رژیمهای گیاهی دارای اثرات سالمتی

مختلفی هســتند ،امــا تحقیقات کمی بــرای تعیین
اثرات مختلف زیســتمحیطی شامل انتشار گازهای
گلخانهای ،استفاده از زمینهای زراعی با کیفیت باال،

مراقبت های قبل از ختنه نوزاد

 نیاز به گفتن اســت در همه موارد باال ،نظرآخر در مورد زمان انجام ختنه با پزشک است.
اقدامات قبل از ختنه نوزاد

 باید دقت کرد که نوزاد زمان ختنه ســامتکامل داشــته و حداقل یک بار پس از تولد ادرار
نموده باشــد تا از سالمت سیستم ادراری مطمئن

اگر فرد در روز یک دوز واحد داروی ضدالتهاب
غیراستروئیدی مصرف میکند ،باید هشت ساعت با
مصرف آسپیرین فاصله داشته باشد یا نیم ساعت بعد
آسپیرین مصرف شود .اگر دوز مصرفی باالتر است یا
اگر داروهای دیگری مصرف میکنید باید این مسئله
را با پزشک در میان بگذارید.
از سویی دیگر ،شما باید در مورد تداخل آسپیرین با
داروهای ضدانعقاد نیز دقیق باشید .احتمال تداخل
آسپیرین با دیگر داروها مانند کورتیکواستروئید،
کلوپیدوگرل و برخی از داروهای ضدافسردگی وجود
دارد .همیشه مشاوره پزشکی یک ضرورت است.
کسی که تحت درمان با آسپیرین است باید پیش
از عمل جراحی یا درمان دندانپزشکی ،این مسئله
را عنوان کند .در غیر اینصورت احتمال هموراژ یا
خونریزی زیاد وجود دارد.
در هر حال بهتر است این دارو را از نوع دارای
پوشش رودهای انتخاب کنید .آسپیرین فقط زمانی
حل میشود که به روده باریک برسد و این میتواند
ریسک مشکالت معده را کاهش دهد.

نیتروژن حاصل از کود و آب آبیاری انجام شده است.
برای ایــن مطالعه ،محققان میزان غذای دریافتی
بیش از  ۶۵۰۰۰نفر را بررســی کردند .این تیم رژیم
غذایی شــرکت کننــدگان را هم از نظــر ارتباط با
پیامدهای ســامتی مانند بیماری قلبی و هم از نظر
اثرات زیست محیطی تجزیه و تحلیل کردند.
به عنوان مثال ،رژیمهای غذایی براســاس غالت
تصفیهشده ناسالم یا غالت کامل سالمتر ،امتیازدهی
شدند.
تیــم تحقیق دریافتنــد شــرکتکنندگانی که از
رژیمهــای گیاهی ســالم اســتفاده میکردند ،خطر
بیماری قلبی کمتری داشــتند .این رژیمها همچنین
بــا کاهش انتشــار گازهای گلخانهای و اســتفاده از
زمینهــای زراعی ،آب آبیــاری و کودهای نیتروژن
دار در مقایســه با رژیمهای غذایی ناســالم گیاهی و
رژیمهای حیوانی مرتبط بودند.
نویســندگان مطالعه خاطرنشــان کردند که این
یافتههــا همچنین مطالعات قبلــی را تقویت کرد که
نشــان میداد رژیمهای غذایی بــا غذاهای حیوانی،
به ویژه گوشــت قرمز و فرآوریشده ،اثرات نامطلوب
زیستمحیطی بیشتری نســبت به رژیمهای گیاهی
دارند.

شوید.
 قبــل از ختنه نوزاد نکاتی هســت که بایدانجام شوند از جمله اینکه حدود یک ساعت قبل
از عمل پماد لیدوکائین به آلت شــیرخوار به طور
کامل مالیده شــود و حدود  ۱۰قطره استامینوفن
هــم داده شــود (دو برابر وزن) همیــن طور اگر
داروهای بکلوفن یا دمپریــدون (موتیلیوم) برای
نوزاد استفاده میشــود از حداقل پنج روز پیش از
روز عمل قطع شوند و تا سه روز پس از عمل نیز
آغاز نشوند.
 ســابقه بیماری های اختــاالت خونریزیدهنده مانند هموفیلی و غیــره در فامیل نزدیک
به ویژه دایی نوزاد وجود نداشته باشد.
 بهتر است یک ساعت پیش از عمل به نوزادشیر داده شود و تا پایان عمل شیر احتیاج نیست.
 پوشــک اضافه و آب قند و پستانک چنانچهبه همراه نوزاد باشد خیلی مناسب است.
 همچنین اگر تســت مثبت غربالگری برایبیمــاری فاویســم (کمبود آنزیــم  )G6PDدر
غربالگری نوزادان وجود داشــته است و یا سابقه
بیمــاری هموفیلی یا دیگر اختــاالت خونریزی
دهنده وجود دارد پزشــک متخصص ختنه را آگاه
کنید.
 پزشک متخصص ختنه باید از هر نوع سابقهحساسیت دارویی در خود شــیرخوار یا والدین او
نیز آگاه گردد.

طراح :میترا چراغ پور

باشــگاه خبرنگاران :روشهای مختلفی برای هر معلم وجود دارد که میتواند با انجام آن به
کودکانی که در کالس حواسپرت هستند یاری رساند و باعث موفقیت آنها در توجه به کالس
شود .البته اول باید منشاء حواس پرتی را شناخت و بعد درصدد رفع آن برآمد.
تهیه لیست و یادداشت کردن کارها و تکالیف مربوطه که توسط معلم ارائه میشود.
 ّ خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است؛ بنابراین کمی استراحت الزم است. از روانشناس و مشاور کمک بخواهید. زمانی که دانشآموز دقت میکند ،او را تشویق کنند و پاداش دهید.معلــم باید جهت افزایش دقت کودکان ،از مطرح کردن مطالب تکراری خودداری کرده وموضوع را عوض کند و از روش دیگری کمک بگیرد.
نحوه نشســتن دانشآموز در کالس درس ،بر تمرکز وی موثر است؛ بنابراین مراقب باشیدکه دانشآموز در هنگام ارائه درس و  ...ســرش را به حالت خوابیده روی میز نگذارد و صاف و
درست بنشیند.
اگر مطالب بهصورت شعر و یا ریتمیک باشد ،موجب تقویت د ّقت دانشآموزان میشودنظم داشــتن در امور تحصیلی ،بر تمرکز حواس میافزاید .کودکانی که بی نظم هســتند،د ّقت کمتری هم دارند.
 به دانشآموز کمد ّقت ،مســئولیت داده و او را در کارهای گروهی شــرکت دهید تا بدینوسیله ،برخی مطالب را از دوستان خود فرا بگیرد.
 اعتماد به نفس دانش آموز را با تشویق کردن افزایش دهید.آموزان
 خــواب و غذای کافی در افزایش تمرکز حــواس ،تأثیر فراوانی دارد؛ بنابراین دانشِ
توجه میکنند.
خوابآلود و یا گرسنه و حتی تشنه ،کمتر به درس ّ
 سعی کنید اضطراب و افسردگی دانشآموزان را از بین برده و روحیه آنان را تقویت کنید؛زیرا استرس و افسردگی بر یادگیری ،اثر منفی میگذارد.
 ورزش و بازی ،موجب افزایش د ّقت کودکان میشود. اگر مطالبی که تدریس میشــوند ،همراه با تصویر باشند ،بر میزان یادگیری دانشآموزانتأثیر بیشتری خواهند داشت.
معلّم باید در دانشآموزان ،ایجاد انگیزه کند .زیرا نداشتن انگیزه ،از علل بی د ّقتی است.خنده باعث آرامش و نیز تمرکز حواس میشــود و باعث میشود که دانشآموزان ،سریعتریاد بگیرند و بیشتر د ّقت کنند.
 نوشــتن با قلم ،طبیعیتر و بهتر از تایپ کردن است؛ بنابراین در تکالیفی که به دانشآموزداده میشود ،این موضوع را حتم ًا رعایت کنید.
تصورات منفی و خیالپردازی ها ،میزان د ّقت کودکان و نوجوانان را کاهش میدهد. معلم با طرح سؤالهای مختلف ،بر قدرت ّتفکر و افزایش دقت دانشآموزان ،نقش بسزایی
خواهد داشت.
 از دانشآموزان بخواهید در هنگام خواندن مطالب ،زیر آن خط بکشند و یا انگشت خود رازیر کلمات بگذارند و شمرده شمرده بخوانند.
-عالقه داشتن نسبت به یادگیری یک مطلب ،سبب افزایش تمرکز میشود.
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گوناگون
پنجشنبه  26آبان 1401

طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :خانواده ها برای کمتر شدن هزینه و راحت تر بودن
زندگی ترجیح می دهند فقط  2 – 1فرزند داشته باشند ولی
عواقب کم فرزندی یا تک فرزندی می تواند مشکالت منفی
پنهانی به دنبال داشته باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته
است.
فرزندتان خواهر و برادر ندارد
فرزند شما با نداشتن خواهر و برادر در منزل احساس تنهایی
دارد و در نتیجه برای پر کردن این خالء روانی به صورت
افراطی به موبایل ،تلویزیون و کامپیوتر روی می آورد.
از آنجا که ارتباط کمتری در خانه دارد در کسب مهارت های
اجتماعی موفق نیست و از زندگی در اجتماع کوچک خانواده
محروم است.
فرزندان دوم معموال به دلیل تقلید از فرزند اول خیلی سریع تر
می توانند مهارت های الزم را بدست بیاورند و رشد کنند به
عنوان مثال کودک در سن  4سالگی باید بتواند مسواک بزند،
لباسش را تعویض کند ،از پله باال برود ،دوچرخه سواری کند،
دکمه هایش را ببندد و غیره.
کودکان در خانواده های تک فرزندی خیلی دیرتر به این
مهارت ها می رسند.
در خانواده های چند فرزندی ،توجه و مراقبت والدین از یک نفر
برداشته می شود و کودک مجبور می شود خودش مهارت های
الزم برای کارهایش را بیاموزد و با حضور دیگر کودکان حس
رقابت بین آن ها باعث می شود تشویق شود کارهایش را بهتر
انجام دهد.
وابستگی بیشتر
زمانی که تعداد فرزندان کمتر است والدین توجه بسیار
بیشتری به آن ها نشان می دهند و به اصطالح لوسش
می کنند و تحمل دیدن گریه اش را ندارند و خواسته هایش را
بیش از حد بر آورده می کنند در نتیجه نازپرورده می شود .از
سویی دیگر ناخودآگاه توجه زیادی به حفظ سالمتی او دارید
و فرزندتان به صورت ناخواسته از بسیاری از تفریحات سالم
محروم می شود چون هیچ بازی و تفریح فیزیکی ای بی خطر
نیست حتی دویدن .اگر خدای ناکرده اتفاق ناخوشایندی برای
فرزندتان بیافتد یا او را از دست بدهید ضربه روحی غیر قابل
جبرانی برای شما خواهد بود یا اگر به خاطر ازدواج یا تحصیل
از شما دور شود تحملش برایتان سخت تر خواهد شد.
پرتوقع شدن فرزند
از آنجا که قرار نیست منابع مالی خانواده بین فرزندان تقسیم
شود ،فرزند شما پر توقع می شود چون می داند که پدر و
مادرش هر چه دارند به او تعلق می گیرد و مستقل بار آوردن او
کار سختی می شود .انسان ها تا وقتی همه چیز برایشان مهیا
باشد دست به اقدامی نمی زنند.
نوه هایتان از نسبت های فامیلی محروم می شوند
نوه های شما احساس تنهایی بیشتری نسبت به فرزندتان
خواهند داشت چرا که از داشتن روابط فامیلی نزدیک که نقشی
حمایتگر از جنبه عاطفی دارند محروم می شوند .از سویی از

گدا و پزشک
با رشدی که علم و تکنولوژی داشته ،انگار
برای گدایان خوب نشده است ،دیگر
کسی پول در جیب نمی گذارد .پولها یا
به دالر و یورو تبدیل شده ،در مخفی گاه
نگهداری می شوند ،یا در حساب هستند و
کارت و همراه بانک و...
قب ً
ال که مردم پول خرد در جیبشان بود،
پزشکی که گویا جراح بودند ،از اتومبیل
پیاده شد کرایه را پرداخت کرد و از راننده
تشکر نمود و در رابست .راننده لبخند
زنان خداحافظی کرده ،دور زد و از مسیری
که آمده بود رفت .جراح در پیاده رو به
سمت بیمارستان راه افتاد .چند قدم که
رفت ،یک نفر گدا سر راهش سبز شد.
گدایی کامآل سمج که خود را به علیلی زده
بود .به او گفت :بده در راه خدا .خدا عمرت
بدهد .خیر ببینی...
پزشک نگاهی به ساعتش انداخت ،عجله
داشته گفت :ببخشید ،پول خرد ندارم .گدا
دستگاهی که توی کیسه زنبیلش بود در
آورد ،دکمه اش را زد و آن را روی جیب
پزشک گذاشت .دستگاه با صدایی خفیف
شروع کرد به آژیر کشیدن .پس گدا عین
کارآگاهان حرفه ای که موفق به شناسایی
قاتلی شده باشند به چشمان دکتر زل زد
و مثل طلبکارها به او گفت :توی جیب
شما پول خرد است ،چرا می گویی پول
خرد ندارم؟ من نمیدانم چرا بعضی ها به
دروغ گفتن عادت کرده اند .در راه خدا رد
کن بیاد .پزشک که دستش رو شده بود
به آن گدای سمج که به دستگاه فلزیاب
مجهز بود ،با اظهار شرمندگی گفت :عذر
می خوام ،نمی دونستم پول خرد توی جیبم
است .پس دست در جیب کرد پول خردها
را بیرون آورد و همه را به جناب گدا تقدیم
کرد ،از او پرسید :ببخشید ،این دستگاه چه
است؟ گدای محترم ،دستگاه را خاموش
کرده آن را سرجایش گذاشت .پولها را
توی جیب خود که  ،زیر لباسهایش مخفی
بود ریخت و گفت :این دستگاه فلزیابه.
برای کشف اشیاء فلزی ساخته شده.
پزشک با خوشحالی گفت :چه قشنگ!
منهم باید برم ،یکی از این دستگاه ها را
بخرم .اگر از اینها داشتم خیلی راحت
می تونستم معلوم کنم ،قیچی ،پنس تیغ
جراحی ...در شکم بیمار جا گذاشته ام یا
نه! آدرس محل فروش آن را گرفت .از گدا
تشکر کرد و رفت!

تبیان :گاهی پیش میآید که افراد بخواهند به خاطر ضعف
یک قطعه کل دســتگاه را تعویض کنند در حالی که می شود
با تعمیر همان یک قطعه باز هم از همان دســتگاه اســتفاده
کرد .در مورد دستگاههای نظیر لپتاپ و کامپیوتر هم همین
موضوع صــدق میکند .در صورت امــکان ،به جای تعویض
دســتگاههای خود ،عمر آنها را افزایش دهید .به عنوان مثال،
میتوانید یک باتری جدید برای تلفن هوشــمند خود بخرید یا
لپتابتان را به حافظه مرکزی اضافی یا یک هارد دیســک دوم
مجهز کنید.
لپتاپها دوست محیط زیست اند!
لپ تــاپ را به جــای رایانه رومیزی انتخــاب کنید .یک
لپ تاپ برای ســاخت خود به  75درصد مواد کمتری نیاز دارد
و در هنگام استفاده  70درصد انرژی کمتری مصرف می کند:
 55کیلووات ساعت در سال به جای  200کیلووات ساعت.
روشنایی صفحه نمایش خود را تا حد امکان کم کنید زیرا
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آسیب های کم فرزندی و تک فرزندی

داشتن عمه ،عمو ،خاله و دایی محروم می شوند از سویی دیگر
داشتن دختر عمو یا پسر خاله هم سن که به راحتی و بدون
دغدغه بتوانند با آن ها بازی کنند و وقت بگذرانند محروم
خواهند شد .به طور کلی وجود نسبت های خانوادگی بیشتر
باعث کاهش انحراف و ناهنجاری در فرزندان می شود.
احساس خالء عاطفی در سالمندی
به نظر شما در دوران سالمندی هر فرزند چقدر می تواند به
شما سر بزند؟ زمانی که نیاز به حمایت عاطفی و دستگیری
فرزندانتان دارید این که فرزندتان بخواهد کار و زندگی خودش
را رها کند و به شما سر بزند فشار غیر قابل تحملی بر او وارد
می کند ولی اگر تعداد فرزندان بیشتر باشد این مشکل به چشم

نخواهد آمد و وظایف بین فرزندان تقسیم خواهد شد.
انزواطلبی
فرزندانی که در خانواده کم جمعیت رشد میکند به تنها بودن
همیشگی عادت می کنند و همیشه به کار خودشان ،تلویزیون
یا بازی های کامپیوتری مشغولند و ترجیح می دهند کمتر در
اجتماع حضور فیزیکی داشته باشند حتی در مهمانی ها تبلت
خودشان را در دست می گیرند و گوشه ای سرگرم می شوند و
با جمع اخت نمی گیرند ولی این مشکل در خانواده پر جمعیت
کمتر است و بچه ها بیشتر با فعالیت های فیزیکی و بازی و
کشتی گرفتن ودنبال هم دویدن وقت و انرژی خود را صرف
می کنند.

کاهش مهارت حل مشکل
انسان در بطن جامعه و فراز و نشیب هایی که در روابط
اجتماعی پشت سر می گذارد رشد می کند و توانایی حل
مشکالت را پیدا می کند .در خانواده های چند فرزندی،
کودکان با کشمکش هایی که بینشان ایجاد میشود مجبور
می شوند برای حل مشکل تالش کنند و در نتیجه قدرت حل
مشکل در آن ها باال می رود.
ولی در خانواده کم فرزند ،والدین همیشه از فرزندشان حمایت
می کنند و مشکالتش را حل می کنند و در آینده فرزندان
در مدرسه و جامعه قادر به حل مشکالتشان نخواهند بود و
همیشه منتظر دخالت والدین می شوند.

چطور مصرف برق لپتاپ ،کامپیوتر و تبلت را
کاهش دهیم؟
این کار باعث می شــود حداقل تا  40درصد در مصرف باتری
آنها صرفه جویی کنید.
دستگاه مناسبتان را انتخاب کنید!
دستگاه مناســب را برای کاری که میخواهید انجام دهید
انتخاب کنید .آیا شما فقط از اینترنت برای مرور وب سایت ها
یا چت کردن اســتفاده می کنید؟ پس ســراغ تبلت بروید .آیا
می خواهید کتاب هــای الکترونیکی بخوانید؟ باز هم تبلت یا
کتابخوان گزینه خوبی اســت و بی جهت به سراغ کامپیوتر یا
لپتاب نروید.

روشنایی صفحه نمایش خود را تا حد امکان کم کنید زیرا
این کار باعث می شــود حداقل تا  40درصد در مصرف باتری
آنها صرفه جویی کنید .اســکرین سیور صفحه نمایش را هم
حذف کنید .آنها برای محافظت از صفحه نمایش اشعه کاتدی
در برابر چشــمان طراحی شــدهاند و تنها مصرف برق را باال
میبرند.
به عمر باطریهای لپتاپ و تبلت توجه کنید
عمر باطریهــای لیتیوم یونــی را با عــدم تخلیه کامل
آنها افزایش دهید .البته اگر یک هفته یا بیشــتر از دســتگاه
اســتفاده نمیکنید ،آنها را کامال شارژ نکنید .بهتر است باتری
لیتیوم یونی اســتفاده نشده را با شــارژ  70درصد رها کنید .از
ویژگیهــای صرفه جویی در مصرف انرژی اســتفاده کنید و
لپتابهــا و تبلتهای خود را به صورت خودکار در حالت آماده ﺟﺪول 401-2759
به کار قرار دهید.

حواستان به لوازم جانبی باشد!
به دنبال وســایل جانبی با صرفه جویی در مصرف انرژی
(برچسب هایی هستند که این را نشان میدهند) باشید .لوازم
بیسیم مصرف برق شــما را افزایش میدهند .ضمنا وسایلی
مثل چاپگر ،اسکنر و ...را فقط وقتی به برق متصل کنید که به
آنها احتیاج داشته باشید .همچنین روتر وای فای و پیوندهای
بلوتوث خــود را زمانی که به2آنها نیــاز ندارید خاموش کنید.
همین کار را با هر دستگاه دیگر نیز انجام دهید.
نور صفحه نمایش را کم کنید
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گردونه
پنجشنبه  26آبان 1401

تبیان :بسیاری از افراد باور دارند که با وجود فناوری های امروزه
و تماس های صوتی و تماس های تصویری که هر لحظه در دسترس
هستند ،فاصله فیزیکی بی معنی است و ازدواج راه دور دیگر سختی های
گذشته را نداشته و منجر به دلتنگی های طاقت فرسا نمی شود و به
سادگی می توان با هر شخصی در هر شهر یا کشور دیگر ازدواج کرد.
البته ازدواج راه دور فقط به مسئله ارتباطی و دلتنگی مربوط نمی شود
بلکه به دلیل وجود تفاوت در آداب و رسوم ،نحوه معاشرت ،روحیات
اخالقی و غیره می تواند با مشکالت خاص خودش همراه باشد.
در کل برای این که بتوانید خودتان را با آداب و رسوم متفاوت در
منطقه ای خاص وفق دهید باید انعطاف پذیری باالیی داشته باشید و برای
این که تنهایی آزارتان ندهد باید بتوانید فعالیت های جدیدی را آغاز کنید
و دوستان جدیدی پیدا کنید.
نکات الزم برای ازدواج راه دور
با وجود کاهش آمار ازدواج در کشور بنابراین اگر فردی را پیدا کردید
که حس می کنید می توانید در کنارش خوشحال باشید و می تواند با
شرایط شما کنار بیاید ،دنبال بهانه جویی نباشید و فرصت به دست آمده
را مغتنم بشمارید.
تفاوت های فرهنگی
تناسب فرهنگی ،آداب و رسوم و سبک زندگی یکی از پیش نیازهای
ازدواج موفق است که می تواند برای ازدواج راه دور نگرانی ایجاد کند .البته
اغلب تفاوت ها را در صورتی که طرفین انعطاف پذیری باالیی داشته باشند
می توانید حل کنید چون قرار نیست خانواده طرف مقابل خودشان را با شما
وفق دهند و شما دو نفر هستید که باید خودتان را با خانواده ها وفق دهید.
مشکالت دوره نامزدی
معموال مرحله انتخاب د یان ازدواج ها مشکل خاصی ایجاد نمی شود
و در نهایت با کمک مشاور و همفکری دو نفر می توانید به جمع بندی
مناسبی برسید ولی دوران نامزدی کمی می توانید با مشکل همراه باشد،
دوره نامزدی در واقع زمانی است که شما می توانید به شناختی کامل تر و
البته مقدماتی از یکدیگر برسید و در نهایت تصمیم بگیرید که آیا مناسب
ازدواج با هم هستید یا خیر.
معموال در ازدواج راه دور ،به دلیل این که دو نفر در دسترس هم نیستند
و فاصله زیادی با هم دارند این شناخت می تواند سخت تر به دست آید و از
طرفی دیگر امکان رنجش و دلخوری بین دو نفر را بیشتر کند .در دوران
نامزدی باید چالش هایی از جمله وابستگی طرف مقابل به خانواده ،محل
اقامت و غیره را به طور دقیق بررسی کنید.
تحقیق در ازدواج راه دور
امروزه با تحقیق فقط می توانید صحت گفته های فرد در مورد مسائل
کاری ،محل زندگی و مسائل خانوادگی را متوجه شوید البته از منابع
رسمی و قضایی هم می توانید متوجه سابقه دار بودن یا نبودن ،ازدواج
قبلی ،موقعیت محلی و غیره را بررسی کنید.
خصوصیات اخالقی فرد و روابط گذشته او را معموال نمی توان از
روی تحقیق متوجه شوید چون احتمال این که فردی به دلیل بدخواهی
اطالعات غلط به شما بدهد تا از ازدواج منصرفتان کند زیاد است .از
سویی دیگر احتمال پنهان کاری برای این که ازدواج سر بگیرد هم بسیار
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حقایقی درباره ازدواج راه دور

باالست .پس این موارد را فقط می توانید از روی شناختی که به مرور
زمان از طرف مقابل بدست می آورید و دقت و ریزبین بودن خودتان یا
صداقت فرد متوجه شوید.
مزایای ازدواج راه دور
در صورتی که روحیه شما به گونه ای باشد که زیاد وابسته خانواده
نباشید و بتوانید با شرایط مختلف خودتان را وفق دهید ازدواج راه دور
می تواند برای شما مزایایی به همراه داشته باشد.
شناخت فرهنگ جدید
اگر خواستگار شما از فرهنگی ،قوم یا نژادی متفاوت از شما باشد شانس
این را پیدا می کنید که با فرهنگ و مردم جدیدی آشنا شوید و از این
اطالعات و دانسته ها و آموزه های جدید لذت ببرید.
زندگی در محیطی جدید
اگر تصمیم گرفته اید بعد از ازدواج از شهرتان دور شوید فرصت این را
پیدا می کنید که در یک محیط جدید و در کنار مردم جدید ،یک زندگی
جدید را شروع کنید .مردمی که هیچ شناخت قبلی ای از شما ندارند و
بنابراین در رفتارشان با شما دچار پیش داوری نیستید .شما می توانید
یک رفتار کامال جدید و روابط متناسب با خواست های امروز خودتان
ایجاد کنید.
فرصتی برای مستقل شدن
با وجودی که دوری شما از خانواده باعث می شود کمک های خانواده

را از دست بدهید ولی در مقابل میتوانید یک زندگی مستقل تشکیل دهید
و توانایی های خودتان را افزایش دهید .ازدواج راه دور می تواند درس های
زیادی را در مدت زمانی کوتاه به شما بیاموزد که می تواند برای تمام
زندگیتان مفید و موثر باشد.
معایب ازدواج راه دور
در ازدواج راه دور ،دو نفر فرصت کافی برای شناخت هم پیدا نمی کنند
که البته این مسئله را می توانید تا حد زیادی با مشاوره حل کنید .نداشتن
تناسب فرهنگی و ایجاد مشکل با آداب و رسوم برای دو نفر به خصوص
کسی که قرار از از شهر خودش نقل مکان کند ،می تواند زندگی را کمی
سخت کند .دور شدن از خانواده و نبود حمایت خانواده می تواند باعث
شود پشتیبان خود را از دست بدهید و در مشکالت کمی آزارتان دهد.
مشکالت با خانواده همسر
تفاوت فرهنگی و نقل مکان شما به شهر خانواده همسر می تواند
مشکالتی که بین تازه عروس و دامادها و خانواده همسر وجود دارد را
تشدید کند .شما ممکن است از نظر فکری و اجتماعی تفاهم فکری با
همسرتان داشته باشید ولی خانواده او اینگونه نخواهند بود و نمی توانید از
آن ها توقع داشته باشید که خودشان را با شما وفق دهد.
بعد از ازدواج قرار است عالوه بر همسرتان با خانواده ا در ارتباط باشید.
به احتمال زیاد آن ها به اندازه همسرتان روشنفکر خواهند بود و ممکن
است با پذیرش شما در خانواده مشکل داشته باشند.
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دلتنگی
دور شدن از خانواده و از دست دادن ارتباط با خانواده و دوستان می تواند
باعث ایجاد دلتنگی شود .البته با وجود تماس ای تصویری این دلتنگی به
شدت گذشته نیست ولی اگر جزو افرادی هستید که وابستگی زیادی به
خانواده یا دوستانتان دارید به هیچ وجه نباید در راه دور ازدواج کنید چون
دوری دلتنگی می تواند باعث ایجاد افسردگی و پشیمانی در شما شود.
شوهرتان مسلما زمان زیادی را باید صرف کار و خانواده اش کند و هیچ
گاه نمی تواند جای خانواده و دوستان را برای شما پر کند.
عدم سازگاری با شرایط
معموال فردی که از یک کالن شهر به یک شهر کوچک نقل مکان
می کند ،وفق دادن خودش را شرایط و کمبود امکانات شهر جدید برایش
کار بسیار سختی خواهد بود .شاید در ابتدا خوشبینانه و سرشار از شور
عشق باشید و تصور کنید که مشکلی برایتان ایجاد نمی شود ولی موارد
مشابه بسیار زیادی بوده اند که بعد از مدتی دچار سرخوردگی شده اند و
نتوانسته اند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند.
چطور ازدواج راه دور موفقی داشته باشیم
تعامل روزانه
در صورتی که تصمیم گرفته اید ازدواج راه دور داشته باشید و فرد مورد
نظرتانرا پیدا کرده اید باید سعی کنید که هر روز به صورت حضوری یا
تلفنی تعامل داشته باشید تا بتوانید به درک درستی از شرایط طرف مقابل
برسید و شناخت و آشنایی بهتری از هم پیدا کنید.
در این تعامالت متوجه روحیات طرف مقابل خواهید شد و به راحتی
می توانید بفهمید که آیا سازگاری الزم برای خوشبخت شدن با هم را
دارید یا خیر .مثال توجه و محبت کافی را از طرف مقابل دریافت می کنید؟
آیا در مشکالت می تواند از شما حمایت کند؟ وجود شما و خوشحالی شما
تا چه حد برایش اهمیت دارد؟
آیا شما اولویت زندگی او هستید؟ حرف و عملش چند درصد یکی
است؟ آیا تمایلی به وفق دادن خودش با شرایط شما و خانواده شما دارد
یا صرفا توقع دارد شما خودتان را با او وفق دهید؟ آیا همسرتان حامی
شماست؟ در صورتی که تعارضی بین خانواده اش و شما ایجاد شود
می تواند از شما حمایت کند؟ چطور می خواهد مانع شود سختی غربت
شما را آزار ندهد؟
عجله نکنید
برای این که بتوانید به شناخت کافی از هم برسید نیاز به  6ماه زمان
دارید ،که در ازدواج های راه دور به دلیل این که روابط اغلب تلفنی یا در
بستر فضای مجازی صورت می گیرد نه به صورت رو در رو ،بهتر است
این زمان را طوالنی تر کنید و عجله نداشته باشید.
انعطاف پذیری و سازگاری خودتان را افزایش دهید
کلید موفقیت در هر ازدواجی تمایل و توانایی طرفین به سازگاری و
انعطاف پذیری آن ها است که این مورد در ازدواج های راه دور نقش
موثرتری را ایفا می کند .بنابراین سعی کنید در دوران نامزدی روی مهارت
انعطاف پذیری و سازگاری خودتان تمرکز کنید و این مهارت ها را در
خودتان باال ببرید.

آگهی
آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت پارس الکل (سهامی خاص) به
شماره ثبت  783شناسه ملی  10102052170دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10
مورخ  1401/9/8و جلســه هیئت مدیره شرکت که در ساعت  12مورخ
 1401/9/8در محل شــرکت به آدرس اســتان فارس شهرستان اقلید
کیلومتر  5کدپستی  7389147474تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
-1تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره سال مالی
منتهی به 1400/12/29
-2انتخاب اعضای هیئت مدیره
-3انتخاب بازرسان
دستور جلسه هیئت مدیره
-1تعیین سمت هیئت مدیره
-2تعیین دارندگان حق امضاء
از طرف هیئت مدیره

اخطاریه
نظر به اینکه موازی ســه دانگ مشاع از ششدانگ  7334/379واقع
در نی ریز بخش  22فارس مالکی عباس کهن ثبت و سند مالکیت به
شماره چاپی  794319صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند
انتقال اجرایی  42135مورخ  1401/7/26دفترخانه  422نی ریز از طرف
اجرای احکام دادگســتری نی ریز به قائم مقامی از طرف شما (عباس
کهن) به خانم افروز رشــید فرزند غالمحســین انتقال یافته است و
نامبرده اعالم نموده است که سند مالکیت فوق الذکر نزد شما می
باشد و از اقامتگاه دقیق شــما مطلع نیست ،لذا به شما اخطار داده
می شود سند مالکیت فوق االشــعار را ظرف مدت ده روز از تاریخ
رؤیــت این اخطاریه به این اداره تحویــل نمایید در غیر این صورت
برابر قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی اقدام خواهد شد.
/6747م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک نی ریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311016001076مــورخ  1401/6/2هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان
(اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرشــاد صالحی
فرزند محمد به شماره شناسنامه  2283156130صادره از شیراز در
ششدانگ یک قطعه باغ با حقابه از جدول و چشمه سارات به مساحت
 35501/10مترمربع پالک  26فرعــی از  883اصلی واقع در بخش 6
فارس مشهور به انگره حصه مشــاعی خود متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/26 :
/99م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی
شرکت تعاونی مسکن بازنشســتگان نیروی انتظامی فارس و شرکاء
در حال پیگیری و انجام مراحل تفکیک و یا افراز  64990مترمربع مشاع
از پالک ثبتی  8/245بخش  3شیراز واقع در گویم طبق کروکی ذیل ،از
طریق شهرداری شیراز است لذا کسانی که نسبت به آن به هر نحوی
معترض می باشند ،اعتراض خود را به همراه اسناد و مستندات معتبر
به اداره کل امالک و مستغالت شهرداری واقع در بلوار خبرنگار طبقه
دوم ساختمان قطار شهری ارائه نمایند.
/3177م الف
مدیرکل امالک و مستغالت
غالمعباس کاظمی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای احســان زحمت کشــان با تســلیم استشــهادنامه به شماره
 140102157307001608مورخ  1401/8/11دفترخانه  443شیراز و وکالتنامه
شــماره  53171مورخ  96/3/23دفترخانه  190و  11514مورخ 97/7/4
دفترخانه  234صــدرا و  57646مــورخ  97/11/15و  69666مورخ
 99/4/2دفترخانه  230شــیراز و  2510مورخ  99/4/15دفترخانه 443
صدرا و اقرارنامه شــماره  22791مورخ  1401/8/11دفترخانه مذکور
مدعی است که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک 1103/33915
واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت
 84/92مترمربع ذیــل دفتر الکترونیکی  139620311035002313به نام
هیبت میرزایی ثبت و ســند مالکیت شــماره چاپی -598645ج 94
صادر شــده که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند
مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله کتبا تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/3183م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311016001264مــورخ  1401/6/19هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهراب گلزار خالری فرزند
علی محمد به شماره شناسنامه  2083در سه دانگ از ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  25080/15مترمربع پالک  93فرعی
از  3اصلی واقع در بخش  3فارس مشــهور به خالر حصه مشاعی خود
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/26 :
/96م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی اخطاریه دفترخانه
مخاطب محترم سرکار خانم هســتی نوری برجی فرزند حبیب اله با کد ملی  2298563136متولد  1359/9/15از آنجا که همسر شما جناب آقای
حسین آذرنگ به استناد دادنامه قطعیت یافته شماره  140112390002222166مورخ  1401/3/25صادره از شعبه  3دادگاه خانواده شیراز جهت اجرا
و ثبت طالق به این دفترخانه مراجعه نموده لذا به موجب این اخطاریه به شــما اخطار می گردد ظرف یک هفته پس از نشر این آگهی به آدرس
شــیراز شهر صدرا بلوار ارم دفتر ازدواج  246و طالق  2صدرا با کدپســتی  7199418859مراجعه نمایید در غیر این صورت مطابق قانون حمایت
خانواده در این خصوص اقدام خواهد شد.
/3152م الف
سردفتر طالق  2صدرا  -فخرالدین سهرابی کواری
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  9/3598واقع در بخش  3شیراز
حسب درخواست خانم زهرا افراسیابی کشکولی به موجب وکالتنامه
شماره  33761مورخ  1401/8/22و رمز تصدیق  596875دفترخانه
 199ســعادت شهر به وکالت آقای مهدی اسکندری با تسلیم  3برگ
استشهادیه که در دفترخانه  416شیراز تنظیم شده است مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به موازی سه دانگ مشاع
از ششــدانگ آپارتمان پالک  9/3598تفکیکی از پالک  2846فرعی
از اصلی مذکور واقع در بخش  3شــیراز در دفتر امالک الکترونیکی
شــماره  139620311035014273به نام آقای مهدی اسکندری ثبت
و سند مالکیت به شــماره  541643سری ب سال  95صادر و تسلیم
گردیده که به موجب ســند رهنی شماره  15149مورخ 1396/8/16
دفترخانه اسناد رسمی  416شــیراز در قبال مبلغ  1975014353ریال
به مدت  144ماه در رهن بانک مســکن مرکزی شیراز قرار دارد که
به دلیل اســباب کشی مفقود گردیده است و وکیل نامبرده تقاضای
صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک
ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به تملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشــود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /3182م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  9/3598واقع در بخش  3شیراز
حسب درخواست خانم زهرا افراسیابی کشــکولی به موجب وکالتنامه
شماره  33761مورخ  1401/8/22و رمز تصدیق  596875دفترخانه 199
سعادت شــهر به وکالت از طرف خانم زینب خاتون علی پور با تسلیم 3
برگ استشــهادیه که در دفترخانه  416شیراز تنظیم شده است مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی سه دانگ مشاع
از ششــدانگ آپارتمان پالک  9/3598تفکیکی از پالک  2846فرعی از
اصلی مذکور واقع در بخش  3شیراز در دفتر امالک الکترونیکی شماره
 139620311035014272بــه نام خانم زینب خاتون علی پور ثبت و ســند
مالکیت به شــماره  541642سری ب ســال  95صادر و تسلیم گردیده
که به موجب ســند رهنی شــماره  15149مورخ  1396/8/16دفترخانه
اسناد رسمی  416شــیراز در قبال مبلغ  1975014353ریال به مدت 144
ماه در رهن بانک مسکن مرکزی شــیراز قرار دارد که به دلیل اسباب
کشــی مفقود گردیده است و وکیل نامبرده تقاضای صدور المثنی سند
مالکیــت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یــک ماده  120قانون ثبت
آگهی میشود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهــی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /3181م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035003203مــورخ  1401/6/15موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000856هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی عســکر نوروزی به شماره شناسنامه
و کدملی  2560011832صادره از فســا فرزند احمد در ششــدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  230مترمربع به پالک  10/5959مفروز
و مجزی شــده از پالک  10/1216بخش  3به آدرس شهرک گلستان
جنب دانشــگاه پیام نور واقع در فارس بخــش  3حوزه ثبت ملک
شیراز -ناحیه  3در ازاء حصه مشــاعی متقاضی و تصرفات متقاضی
محرز گردیده است .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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/26 :
/3124م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311035003108مورخ  1401/6/10موضوع پرونده
کالسه شماره  1401114411034000066هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای قاسم علی رحیمی به شماره شناسنامه  697کدملی 2390778771
صادره از ممسنی فرزند حیات در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 282/58مترمربع به پالک  8/42920مفروز و مجزی شده از پالک 8/444
بخش  3به آدرس شیراز گویم شــهرک زیمنس کوچه  7و  5کدپستی
 7188466670واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 3
در ازاء حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/26 :
/3123م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

گردشگری
پنجشنبه  26آبان 1401

شهر باشت ،مرکز شهرستانی به همین نام در جنوب غربی استان
کهگیلویه و بویراحمد است که باستانشناسان قدمت آن را به دوران
حکومت هخامنشیان نسبت میدهند .بنابراین حضور آثار تاریخی و
دیدنیهای باستانی در این منطقه از جنوب کشور ،امری بدیهی است که
خود از دالیل جذب گردشگر و توریست به این سرزمین به شمار میرود.
«بست» یا «بشت» ،نامی است که در سفرنامه ناصر خسرو در مورد این
شهر ثبت شده است .از ویژگیهای باشت ،آب و هوای مناسب آن در
اوقات مختلف سال بهویژه ایام نوروز است که همه ساله مسافران بسیاری
در این روزهای پرطراوت ،به این شهر جنوبی کشور سفر میکنند.
 .۱دو گور دوپا
از جاهای دیدنی استان کهگیوله و بویر احمد در شهرستان باشت،
میتوان به دو ستون سنگی متعلق به دوران ساسانیان اشاره کرد که
به «دو گور دو پا» شهرت یافته است .این اثر تاریخی منحصربهفرد
و جالب در فاصله کمی از دو روستا به نام «شوش» و «دهکند» ،در
هفت کیلومتری شهرستان باشت و در مسیر جاد ه گچساران به بابامیدان
قرار گرفته است .متاسفانه تا به امروز اطالعات قابلتوجهی در مورد این
میراث ایران باستان به دست نیامده است ولی با توجه به اظهارات برخی
از کارشناسان ،این ستونها در فاصله نیم متری از یکدیگر قرار گرفته و
از جنس سنگ آهک ،شیری رنگ و بهصورت یکسان تراشیده شده است.
ایشان معتقد هستند که احتماال این دو میل بهعنوان آتشدان استفاده
میشد و وسیلهای برای راهنمایی کاروانیان و مسافران راه گم کرده در
شب ،بوده است .جالب است بدانید که پس از کاوشهای نخستین بر این
دو میل باستانی ،به نظر میرسد که فضا و شکل عمومی آنها تا حدودی
مشابه ستونهای سنگی معابد مهری و میترائیسم ،مانند ستونهای معبد
خورهه محالت است.
 .۲پل تاریخی پریم (پرین)
در مسیر مواصالتی استان خوزستان به فارس ،یکی دیگر از جاذبههای
تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است که با نام «پل پرین»
شناخته میشود« .پریم» نام دیگر این ساز ه ارزشمند تاریخی است که در
هشت کیلومتری شرق شهرستان باشت و در نزدیکی روستای «چم بلبل»
روی رودخانه «پریم» ساخته شده است .امروزه میتوان بخشهایی از
این پل قدیمی را مشاهده کرد که از زمان تاسیس تا دوران اسالمی مورد
استفاده بوده است .اثری که به همت مسئوالن استان ،قسمتهایی از آن
بازسازی و تعمیر شده و بهعنوان میراث ملی به ثبت رسیده است .این
منطقه از باشت ،هم بهدلیل وجود پل و هم بهدلیل حضور تفرجگاه چشمه
انجیری که در مجاورت آن قرار دارد ،به یکی از مکانهای گردشگری
محبوب تبدیل شده است.
 .۳آبشار خامی باشت
یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی باشت ،آبشاری است خروشان به
نام «آبشار خامی» که در نزدیکی این شهر و در روستای «تل چگاه» قرار
دارد .این آبشار از یکی از رشتهکوههای زاگرس سرچشمه گرفته و زیبایی
چشمگیر و طبیعتی دلربا را در این منطقه ایجاد کرده است .آبشاری دائمی
که پیرامون آن را درختان بلوط ،چشمههای متعدد ،رودخانههای پرخروش
و بیشهزارهای مورد فراگرفته است .در واقع آبشار در تنگهای به نام «تنگ
برا» واقع شده است که پس از سه ساعت پیادهروی و کوهپیمایی میتوان
آن را مشاهده کرد .از ویژگیهای این منطقه ،بکر و دستنخورده بودن
آن است که با حضور چشمههای مشهور «دو پیردل» و «چشمه سرد»،
محبوبیتی شگرف را در بین گردشگران و مسافران بهدست آورده است.
 .۴راه باستانی گردنه اهلل اکبر
در فاصله  ۱۵کیلومتری از شهرستان باشت ،میتوان آثاری از یک راه
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آشنایی با دیدنی های باشت

سنگفرش را مشاهده کرد که در مسیر جاد ه قدیم باشت به گچساران،
در محلی به نام «گردنه اهلل اکبر» قرار گرفته است .این اثر تاریخی که به
«راه باستانی گردنه اهلل اکبر» شهرت یافته ،طبق اظهارات مورخان و بنا
بر مستندات مکتوب تاریخی ،بازماندههای راه شاهی هخامنشیان است،
پهنای آن بین  ۲تا  ۵متر است و در جهت شمالی-جنوبی قرار دارد .این
راه قدیمی که امروزه تنها مقدار کمی از آن بهصورت پراکنده در مناطق
مختلف کشور باقی مانده ،این بخش از استان کهگیلویه و بویراحمد را
به یکی از مناطق محبوب گردشگری تبدیل کرده است که بسیاری از
گردشگران خارجی و داخلی برای بازدید از آن ،به باشت سفر میکنند.
 .۵منطق ه گردشگری رود رونه
حقیقتا یکی از زیباترین مناطق گردشگری در استان کهگیلویه و
بویراحمد ،منطقه «رود رونه» ،در  ۱۰کیلومتری شهرستان باشت است که
به بهشت گمشده جنوب ایران شهرت یافته است؛ مکانی بسیار فوقالعاده
برای طبیعتگردان ،عالقهمندان به پیادهروی و تماشای دیدنیهای بکر و
دستنخورده .مناظر تماشایی و کمنظیر در دامنه کوههای رفیع و دیدنی
«خامی» همواره محل تراوش آبشارها و چشمههای گوارا است و بهدلیل
آب شدن برفهایش ،جاذبهای طبیعی و تحسینبرانگیز به نام رود زیبای
«رونه» و بسیاری آبشارهای تماشایی دیگر را ایجاد کرده است .این
منطقه از استان کهگیلویه و بویراحمد امروزه پرطرفدارترین تفریحگاهی
است که جمع زیادی از مسافران و گردشگران در آن حضور مییابند.

 .۶منطق ه گردشگری شاه بهرام باشت
یکی دیگر از مناطق زیبا و دیدنی استان کهگیلویه و بویراحمد «منطقه
گردشگری شاه بهرام» است که در  ۴۵کیلومتری شهر باشت قرار گرفته
است .در واقع شاه بهرام نام روستایی است کوهستانی که پیش از تبدیل
شدن باشت به شهر ،از دهستانهای کوهمره خامی بخش باشت ،محسوب
میشد .آنچه که توجه بسیاری از گردشگران و مسافران را هنگام حضور
در این روستا به خود جلب میسازد ،طبیعت بکر ،فوقالعاده و بسیار زیبای
این منطقه است که آن را به یکی از زیباترین نقاط تفریحی و دیدنی
شهرستان باشت تبدیل کرده است.
جالب است بدانید که برخی از محلیهای قدیمی معتقد هستند که
نزدیک به چهل بارگاه امامزاده در این روستا وجود داشت که امروزه تنها
چند آرامگاه باقی مانده است .این منطقه با قرارگیری در مسیر باشت
به چرام و دهدشت و نیز احاطه شدن از چهار جهت به پنج روستای
فتح ،شادگان ،الر ،چرام و نیمدور ،از منظرهای چشمنواز با پوششی از
گیاهان متنوع و زیبا بهرهمند است .همچنین آب و هوای مطبوع و حضور
رودخانهای دائمی ،حضور گردشگران و مسافران را در این منطقه پررنگتر
ساخته است.
 .۷مجموعه تاریخی خان احمد باشت
از دیگر جاذبههای گردشگری باشت ،مجموعهای است تاریخی که در
 ۲۰کیلومتری این شهر قرار گرفته و به «مجموع ه خان احمد» شهرت
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یافته است .گردشگران میتوانند محوطهای تاریخی را که در جاده اصلی
و در مجاورت روستای زیردو خان احمد قرار دارد ،مشاهده کنند.
در واقع ،در منطقهای به مساحت  ۴هکتار ،مجموع ه ارزشمند تاریخی
قرار گرفته است که با همت مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت
ملی رسیده است .داخل این منطقه تاریخی ،ساختمانی قدیمی قرار دارد
که به «چهار صفه خان احمد» شناخته میشود .با توجه به ساخت این
بنای قدیمی ،آثار باقیمانده معماری در این منطقه و نیز سفالهای کشف
شده در آن ،باستانشناسان معتقد هستند که شهری باستانی در این منطقه
و در قرون میانی اسالمی ،وجود داشته است.
 .۸درخت سرو باشت
یکی از قدیمیترین جاذبههای گردشگری در شهرستان باشت ،درختی
است کهنسال که به آن «درخت سرو باشت» گفته میشود .مورخان
معتقد هستند که این درخت قدیمی با  ۴۰متر طول و  ۷متر عرض ،عمری
بالغ بر  ۲۷۰۰سال را گذرانده و در این روزگار به یکی از دیدنیهای جالب
و معروف شهرستان باشت تبدیل شده است .این درخت در  ۳۵کیلومتری
غرب باشت و در روستای تاریخی الر قرار دارد.
 .۹روستای تاریخی الر
«روستای الر» ،یکی از قدیمیترین روستاهای استان کهگیلویه
و بویراحمد است که برخی از تاریخنویسان ،این روستا را بهعنوان
پایتخت ییالق و قشالق هخامنشیان ،معرفی کردهاند .در این روستا
هم آثار تاریخی ارزشمندی وجود دارد و هم میتوان دیدنیهای طبیعی
شگفتانگیز را مشاهده کرد .از معروفترین دیدنیهای طبیعی در روستا
میتوان به درخت  ۲۷۰۰ساله سرو اشاره کرد که در کنار آتشکده کوه الر
قرار دارد .این آتشکده که به گنبد الر معروف است ،قبرستانی برجای مانده
از دوران ایران باستان است و بقعه متبرکه امامزاده سید محمد(ع) ،یکی
از مناطق پرطرفدار گردشگری منطقه را در خود جای داده است .فصل
بهار ،یکی از بهترین زمانها برای سفر به این منطقه از جنوب کشور
است؛ چراکه در این ایام این ناحیه از ایران ،طبیعتی ناب و چشمنواز را به
میهمانان خود پیشکش میکند.
 .۱۰اشکفت شاه پیچاب
در فاصله  ۵۰کیلومتری از بخش شمالی باشت ،یکی دیگر از جاذبههای
طبیعی و تاریخی این شهرستان قرار دارد که به «اشکفت شاه پیچاب»
شناخته میشود .منطقه اشکفت یکی از جالبترین محوطههای تاریخی
ایران است .در این منطقه غاری وجود دارد که در دل خود آثاری همچون
چندین کتیبه و سنگنوشته را جای داده است .مجموعهای که برای
دسترسی به اطالعات جامع و دقیق در مورد قدمت و پیشینه هر یک از
آنها ،نیازمند کاوشهای باستانشناسی و تحقیقات متعددی است .این
اشکفت (غار) ،در منطقه سردسیری پیچاب و در امتداد رشتهکوه زاگرس
قرار گرفته که برای وارد شدن به آن ،باید راهی سخت و نفسگیر را
پیمود .اما آنچه که نظر هر بازدیدکنندهای را هنگام حضور در این منطقه
جذاب به خود جلب میسازد ،حضور رودی بسیار زیبا و خروشان به نام
«سور» یا «شور» است که از قلل سرآستانه سرچشمه گرفته و منظرهای
زیبا و مثالزدنی را ایجاد کرده است.
باشت ،شهری است باستانی که باستانشناسان قدمتی برابر با حکومت
هخامنشیان را برای آن متصور هستند .از دیگر مکانهای دیدنی در این
منطقه تاریخی کشور میتوان به قلعه تاریخی بانو گشسنب یا بانوگشه،
منطقه گردشگری شالل دون ،کلگه امیرشیخی ،کوه خامی ،رود شاه
ب رود
بهرام ،قلعه گر ،اشکفت برج یا اشکفت میر محمد ظاهری ،آسیا 
رونه ،تنگ انارستان ،گنجگان ،سعادتآباد ،اشکفتهای خان احمد و
قناتهای شیخ حسن اشاره کرد.

آب انبار وکیل شیراز
از جالب ترین جاذبه های گردشگری
بیتوته :در زمان کریم خان زند ،آب انبار های متعددی در شیراز بنا شد
از جمله آب انبار خانی ،آب انبار حافظیه و آب انبار هفت تن که برای تامین
آب آشامیدنی ساکنین شیراز بنا گردید.
یکی دیگر از آب انبارهای قدیمی شیراز ،آب انبار وکیل است .قدمت
آب انبار وکیل شیراز به دوره زندیه می رسد .بنای آب انبار زیبا و خاص
همراه با بادگیر و تزئیناتی شبیه آجرکاری برج کریمخانی است .ستون ها

کریم خان زند اولین پادشان سلسه زندیه به وکیل الرعایا معروف بود
و لقب او بر اغلب آثار تاریخی ساخته شده در دوران حکومتش خودنمایی
می کند از جمله بازار وکیل ،حمام وکیل ،مسجد وکیل ،آب انبار وکیل و
غیره .از آنجا که این آب انبار هم در دوران حکومت کریم خان بنا شده
است به نام آب انبار وکیل شناخته می شوند.
در گذشته ،آب انبارها جزو مهم ترین بناهای شهر محسوب می شدند

و دیوارهای بلند آب انبار وکیل هوش از سر بیننده می برد.
این آب انبار بعد از لوله کشی شدن شهرها کاربری اش را از دست
داد ولی به همت میراث فرنگی تبدیل به خانه آثار هنری و موزه آب شد.
دیدن عظمت این بنای  200ساله در کنار دیگر بناهای مهم تاریخی
شیراز ،خالی از لطف نیست.
این آب انبار در حال حاضر تبدیل به موزه آب استان فارس شده
است و در آن سیستم های تهیه آب در طول تاریخ استان فارس از جمله
آب انبارها ،حمام ها ،قنات های قدیمی و سدهای این استان به صورت
ماکت به نمایش عمومی در آمده اند .این بنای با شکوه از سال 1395
شمسی تبدیل به موزه و گالری آب شده است.
بنای آب انبار در پشت ارگ کریمخانی و نزدیک به پست خانه قدیمی
شیراز و در محل سابق نقارخانه واقع شده است .در قدیم مدرسه شاهپور
نزدیک به این آب انبار قرار داشته که امروز دیگر اثری از آن باقی نمانده
است.

و آب بارش های پاییز ،زمستان و بهار را برای فصول گرم و بی باران
سال ،ذخیره می کردند.
اقلیم شهر شیراز گرم و خشک است و از آنجا که در دوران زندیه،
شیراز تبدیل به پایتخت ایران شده بود نیاز بیشتری به ذخیره آب در آن
احساس می شد .با وجودی که هر محله ای در شیراز آب انبار مخصوص
به خود داشته ولی آب انبارهای عمومی هم در کنار مراکز تجمع از جمله
کاروانسراها و راسته بازار ساخته شده اند .آب انبار وکیل هم به همین
منظور در راسته بازار وکیل شیراز بنا شده است.
آب انبار وکیل در کنار آب انبار حافظیه ،دیوانخانه و هفت تنان به
دستور کریم خان زند ساخته شدند و در سال های  1143 – 1138شمسی
وظیفه تامین آب سالم آشامیدنی مردم شهر را بر عهده داشتند.
در سال  1331با لوله کشی شهر ،آب انبار ها به تدریج کاربری خود
را از دست دادند.
در سال  1351آب انبار وکیل به همراه  3آب انبار کریمخانی دیگر در

فهرست آثار ملی ایران ثبت شدند.
سبک معماری آب انبار وکیل
معماری بنای آب انبار شباهت زیادی به بناهای دوره صفوی دارد.
مخزن آب انبار وکیل به شکل مستطیل با سبک معماری دوره قبل
از زندیه ساخته شده و بادگیرهای بلندش برای ایجاد تهویه و خنک
نگه داشتن آب به سبک برج کریم خان آجرکاری شده است.
بادگیرها با نقوش لوزی و آجر کاری تزئین شده اند.
برای ورود به مخزن بزرگ آب انبار باید از  27پله سنگی پایین بروید
و از دریچه ای که اخیرا برای ورود مردم تعبیه شده  ،وارد آب انبار شوید.
کانال های آب رسانی از جنس سنگ و ساروج هستند و قنات رکن آباد
مهم ترین منبع آبرسانی به این آب انبار بوده است.
در گذشته به دلیل حفظ بهداشت آب آشامیدنی کسی اجازه ورود به آب
انبارها را نداشت ولی امروزه می توانید از عمیق ترین نقطه این بنا ،عظمت
و شکوه آن را نظاره گر باشید.
در ارتفاع  60متری کانال هایی با طور  1متر و عرض نیم متر ساخته

شده اند که وظیفه هدایت آب چشمه  ،قنات و آب باران را به درون آب
انبار بر عهده داشته اند.
آب جمع شده در منبع گاهی اوقات با روش های ساده مثل نمک زدن،
گندزدایی می شده است.
موزه گالری آب انبار وکیل
در سال  1395با تصمیم سازمان میراث فرهنگی و با همکاری انجمن
هنرهای تجسمی و سنتی استان فارس ،از آب انبار وکیل به عنوان موزه
گالری آب بهره برداری شد.
هدف از ایجاد موزه آب ،آشنا کردن مردم با سیستم های تهویه و توزیع
آب در گذشته استان فارس بوده است و ماکت های زیبایی از سیستم های
تهیه آب در دوران های مختلف در این موزه به چشم می خورد.
هدف از ایجاد گالری آب ،ساخت مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار
هنری کمتر شناخته شده است.
از این آب انبار برای برگذاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از
جمله انواع نمایشگاه های هنری ،کنسرت و تئاتر استفاده می شود.
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فرمانده انتظامی فارس:

دستگیری عامل مصدومیت ماموران پلیس در شیراز
/بازداشت  ۱۱۰نفر در فارس
ایســنا :فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره
به مصدوم شدن شماری از کارکنان یگان امداد
در شیراز ،از دستگیری عامل این حادثه خبر داد و
خاطرنشان کرد در ناآرامیهای سهشنبه شب در
 ۱۰شهر فارس  ۱۱۰نفر بازداشت شدند.
سردار رهام بخش حبیبی گفت :حدود ساعت
 ۲بعدازظهر روز سهشــنبه ( ۲۴آبان ماه) ،در پی
فراخوان های رســانه های معاند برای تجمعات
اعتراضی و غیرمجاز ،مأموران موتورســوار یگان
امداد شهرســتان شــیراز برای برقراری نظم و
امنیت در محدوده بولوار دکتر شــریعتی شــیراز
مســتقر شــدند ،در این هنگام یــک خودروی
وانت پیکان به سمت موتورسواران هجوم برد و
ضمن برخورد با  ۵دستگاه موتورسیکلت سازمانی
 ۶نفر را مصدوم کرد.
به نقــل از پلیس فارس ،حبیبی با بیان اینکه
با سرعت عمل مأموران انتظامی ،خودرو متوقف
و راننده دســتگیر و به مقر پلیس منتقل شد ،از
اعزام کارکنان مصدوم پلیس به بیمارستان خبر
داد و گفت :حال عمومی ماموران مصدوم شده،
خوب است.
فرمانده انتظامی فارس همچنین از دستگیری
 ۱۱۰نفر از اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و
امنیت عمومی در فارس خبر داد و افزود :در پی
ناآرامیهای سهشنبه شب در سطح استان فارس،

تعدادی از افــراد فریب خورده با ایجاد راهبندان،
تخریب اموال عمومی و ســنگ پرانی به سمت
ماموران انتظامی و امنیتی باعث رعب و وحشت
برای شهروندان شــده بودند که در همین راستا
بالفاصله پلیس برای برقراری امنیت شهروندان
وارد میدان شد.
وی افزود :ماموران انتظامی در شیراز و حدود
 ۱۰شهرستان در سطح استان فارس موفق شدند
با اقدامــات فنی و تخصصی  ۱۱۰نفر (شــامل
 ۹۲نفــر مذکر و  ۱۸نفر مونــث) از محرکین و
عامالن اغتشاشــات را در صحنه که با اقدامات

غیر قانونــی موجب بر هــم زدن نظم و امنیت
عمومی شــهروندان شــده بودند را شناسایی و
دستگیر کنند.
فرمانــده انتظامی فــارس با بیــان اینکه
متهمان بــرای انجام مراحــل قانونی تحویل
مراجع قضایی شــدند ،تصریح کرد :در راستای
خواسته شــهروندان مبنی بر برخورد قانونی با
اغتشاشــگران ،پلیس با کسانی که بخواهند با
اقدامات جســورانه خود امنیت را از مردم سلب
و باعث رعب و وحشــت در سطح جامعه شوند
بدون اغماض برخورد قاطع خواهد کرد.

عامل اصلی تعرض به نوجوان زرین دشتی به اعدام محکوم شد

 ۱۰۰ضربه شــاق و همچنین دو ســال تبعید
محکوم شدند.
او با بیان اینکه اقدام مجرمانه و غیر انســانی
این ســه متهم باعث برانگیخته شدن احساسات
عمومی مردم به صورت گسترده شد ،گفت :این
پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در دستور
رسیدگی دادگســتری فارس قرار گرفت و امروز
پس از کمتــر از دو ماه احکام قاطع در خصوص

این متهمان توســط محاکم کیفری یک استان
صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان
کرد :رای صــادره قابل فرجام خواهی در دیوان
عالی کشور است.
موســوی با تأکید بر اینکه دســتگاه قضایی
به واکنش مردم و برانگیخته شــدن احساســات
عمومی در خصوص تعرض غیرانســانی به این
نوجــوان و مرگ غم انگیز وی پس از این حادثه
توجــه ویــژه دارد ،گفت :در عین حــال فرآیند
قضایی در این خصوص تابع قانون آیین دادرسی
کیفری اســت که این رونــد در خصوص پرونده
مذکور مطابق مقررات تسریع شد.
به گزارش ایســنا در اواخر شهریور ماه امسال
یک نوجوان  ۱۶ســاله اهل زرین دشــت استان
فارس مورد تعرض ســه نفر از جمله کارفرمای
خــود قرار گرفت که پس از ایــن واقعه بزه دیده
اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

سه نفر دیگر از دستگیرشدگان ناآرامیها در تهران
به اعدام محکوم شدند
قــوه قضاییه از محکومیت ســه نفــر دیگر از
دستگیرشــدگان ناآرامیهای اخیــر در تهران به
اعدام خبر داد.
به گزارش ایســنا ،مرکز رســانه قــوه قضاییه
اعــام کــرد« :در ادامه رســیدگی بــه پرونده
اغتشاشــگران و برهمزنندگان امنیــت در دادگاه
انقالب تهران و در پی تشــکیل جلســات دادگاه
متهمــان در حضــور وکالی آنهــا ،حکم بدوی
سه نفر دیگر از اغتشاشگران صادر شد.
بر همین اســاس در یکی از احکام صادر شده
توســط دادگاه انقالب تهران ،فردی که در اقدامی
تروریستی ،به صورت عمد و با قصد جان مامورین
نیروی انتظامی ،با خودرو سواری خود به سرعت به
ماموریــن هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک

پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح
نموده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر
ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود
در پرونده به افساد فیاالرض از طریق جنایت علیه
تمامیت جسمانی افراد ،تخریب و اقدام علیه امنیت
ملیکشــور که منجر به اخالل در نظم عمومی و
ناامنی در کشــور و وارد کردن خسارت به افراد و
اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.
همچنیــن ،براســاس دادنامــه دیگــر صادر
شــده از ســوی دادگاه انقالب تهــران ،متهمی
که با کشــیدن ســاح ســرد و حمله مسلحانه از
طریق جــرح عمدی با چاقو به یکــی از ماموران
حافــظ امنیت بــه قصد جــان وی ،ایجاد رعب و
وحشت برای شــهروندان و ناامنی در محیط و به

آتش کشــیدن فرمانداری شهرســتان پاکدشت و
تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شــده
بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.
در حکم صادر شــده دیگر ،بــه موجب دادنامه
دادگاه انقــاب تهــران فردی که بــا حضور در
محل اغتشاشــات و بر اساس مســتندات موجود
در فیلمهای بررســی شــده از دوربینهای محل
اغتشاش ،اقدام به بستن خیابان ،جلوگیری از تردد
وســایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین
آســیب زدن به اموال عمومی نموده بود و در این
زمینههــا نقش هدایتگری داشــت بــه اتهامات
محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.
احکام صادر شــده اولیه و بــدوی بوده و قابل
تجدیدنظرخواهی میباشد».

درگیری در پارک مرد جوان را نابینــــا کرد
دو پســر جوان در جریــان درگیری عالوه بر
شکســتن کتف ،یکی از چشــم های فرد مقابل
نابینا شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رسیدگی
به این پرونده از اردیبهشت سالجاری با گزارش
یک نزاع خیابانی در پارک شقایق تهران آغاز شد.
با حضور مأموران مشخص شد که مرد جوانی از
ناحیه کتف و چشم چپ دچار صدمات جدی شده
است که بالفاصله وی به بیمارستان منتقل شد.
چنــد روز پــس از بســتری شــدن وی در
بیمارستان پزشــکان اعالم کردند که باید چشم
صدمه دیده تخلیه شــود در غیر اینصورت چشم
دیگرش را هم از دست خواهد داد.
در ادامه پس از ترخیص مرد جوان از بیمارستان
وی شــکایتی را علیه متهمان ثبت کرد و دو نفر
از ضاربان اصلی به نامهای شــاهرخ و شــاهین
شناسایی و بازداشت شدند که هردو اتهام درگیری
را پذیرفتند ،اما منکر ضربه به چشم شاکی شدند.
پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست
مباشــرت در ایراد صدمه عمــدی و نقص عضو،

فارس

توقیف پژو حامل  258کیلو تریاک

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف  258کیلوگرم تریاک در بازرسی از
یک خودرو سواری پژو  405خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس مطلع شدند
فردی قاچاقچی قصد دارد مقادیری مواد مخدر را به وســیله یک دســتگاه
خودرو سواری پژو  ۴۰۵به مقصد شیراز حمل و تحویل دهد.
وی افزود :مأموران انتظامی به محور ورودی شــیراز از سمت شهرستان
سروســتان اعزام و موفق به شناســایی خودرو پژو  ۴۰۵حامل مواد مخدر
شدند که راننده آن بدون توجه به ایست مأموران اقدام به فرار کرد.
ســردار حبیبی با بیان اینکه پس از طی مســافتی تعقیب و گریز خودرو
متوقف شــد ،گفت :در بازرســی از آن 258 ،کیلوگرم تریاک کشف و فرد
قاچاقچی دستگیر شد.

دوست چندین ساله
عامل مزاحمت در فضای مجازی

رئیس کل دادگستری استان فارس:

ایســنا :رئیس کل دادگســتری استان فارس
گفت :عوامل تعرض به نوجوان زرین دشــتی در
دادگاه کیفری یک استان فارس با مجازاتهای
ســنگین مواجــه و عامل اصلی تعــرض به این
نوجوان به اعدام و  ۱۰سال حبس محکوم شد.
حجتاالسالم سید کاظم موسوی چهارشنبه
 ۲۵آبان به خبرنــگاران گفت :عاملین تعرض به
نوجوان زرین دشــتی در شهریور ماه امسال پس
از شناسایی و دســتگیری در شعبه چهارم دادگاه
کیفری یک اســتان فارس مستقر در شهرستان
داراب محاکمه و پس از رســیدگی دقیق به این
پرونده مهــم ،عامالن تعرض به اشــد مجازات
محکوم شدند.
موسوی افزود :یک نفر از سه متهم این پرونده
که عامل اصلی تعرض به این نوجوان  ۱۶ســاله
بود در دادگاه از باب آدم ربایی به  ۱۰سال حبس
و به لحاظ تعرض به اعدام محکوم شد و دو متهم
دیگــر نیز هر کدام به  ۱۰ســال حبس تعزیری،
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پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری
استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه شاکی به جایگاه رفت و گفت:
روز حادثه من در حال رد شــدن از داخل پارک
بودم که این مرد جوان بیبهانه به ســمتم آمد و
برای عرض اندام شروع به فحاشی کرد و درگیر
شدیم .بعد از آن یکی از دوستانش دست هایم را
از پشــت گرفت و او ضرباتی را به چشم من زد
که چشمم تار شد.
پس از آن وکیل شــاکی به جایگاه رفت و با
تأیید حرفهای موکلش گفت :شاهرخ طوری به
چشم موکلم ضربه زده که پزشکی قانونی اعالم
کرده چشــم او بر اثر پارگی آســیبدیده یعنی
بریدگی با چاقو نبوده و ضربات مشــت به چشم
موکلم آسیب زده است.
سپس شاهرخ به جایگاه رفت و با رد اتهامش
گفــت :من هیچ ضربهای به شــاکی نــزدم .او
دستهای من را گرفته بود و چند باری به دیوار
کوبید من اص ً
ال شــرایط ضربه زدن نداشتم .بعد
از آن شــاهین به جایگاه رفت و عنوان کرد :من

اتهامــم را قبول ندارم ،چون اصــ ً
ا ضربهای به
شاکی نزدم.
قاضی از او پرســید چطور در اعترافاتی که با
خط خودت در دادســرا و نزد بازپرس نوشــتهای
به حضــور در درگیــری اعتراف کــردهای که
متهــم جواب داد :من معنــی کلمات را به خوبی
نمیدانســتم و تحت فشــار مطالبی را نوشــتم.
همانطور که خود شاکی هم اعالم کرده شاهرخ
ضارب اصلی بوده است.
پس از وی شــاهرخ دوباره به جایگاه رفت و
در حالی که مدعی بود شــاکی با شــاهین تبانی
کرده اســت ،گفت :من شاهدی دارم که میتواند
بگوید من این مرد را نزدهام .ســپس شــاهد با
اجازه قضات به جایگاه رفت و گفت :من شــاهد
درگیری بودم .شاهرخ به هیچ عنوان ضربهای به
شــاکی نزد بلکه او بود که شــاهرخ را محکم به
دیوار میکوبید .من شــهادت میدهم که شاهرخ
نقشی در نقص عضو شاکی نداشته است .با پایان
یافتن جلسه دادگاه قضات برای صدور حکم وارد
شور شدند.

رئیس پلیس فتا اســتان از شناســایی خانمی جوان که با انتشار تصاویر
خصوصی دوســت صمیمی خود در بستر یکی از شبکههای اجتماعی برای
شاکی ایجاد مزاحمت میکرد ،خبر داد.
ســرهنگ امیر حسین ســلیمانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :خانمی  30ساله با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس؛
مدعی شــد فردی ناشــناس در فضای مجازی با انتشار تصاویر خصوصی
وی در یکــی از شــبکههای اجتماعی ،قصد بدنام کــردن وی را دارد که
رســیدگى به این پروندهبهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیسفتا
قرار گرفت.
وی گفت :پس ازحضور شــاکیه ،پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضایی
تشکیل و با جمعآوری مدارک و مستندات مربوطه توسط کارشناسان پلیس
فتا ،سرانجام متهم شناسایی و به این پلیس احضار شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد :در ابتدا متهم که دوست صمیمی شاکیه
بود منکر ارتکاب جرم خود شــد؛ ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات
احصاء شده توسط کارشناسان این پلیس لب به اعتراف گشود و دلیل اقدام
خود را کینه و مشکالتی که از قبل داشته است ،عنوان کرد.

سرهنگ ســلیمانی افزود :برابر قانون هرگونه توهین ،اهانت و یا پخش
تصاویر شــخصی افراد در فضای مجازی جرم محســوب شــده وعواقب
جبران   ناپذیری بــرای فرد به همراه دارد ،بنابراین رعایت اخالق در فضای
سایبر و به خصوص شبکههای اجتماعی امری مهم محسوب می شود.

کشف  87كيلو گرم موادمخدر در فیروزآباد

فرمانده انتظامي فیروزآباد از كشــف  87كيلوگــرم موادمخدر و توقيف
یک دستگاه خودرو در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :ماموران انتظامي شهرســتان فیروزآباد بــا همکاری اطالعاتی
مأموارن انتظامی اســتان بوشــهر و شهرســتان مهر از تردد خودرو حامل
مواد مخدر در جاده عسلویه  -فیروزآباد ،مطلع شدند.
وي با بیان اینکه در این خصوص یک خودرو پراید شناسایی و مأموران
دستور ایست دادند ،افزود :راننده با بی توجهی به دستور ایست پلیس اقدام
به فرار کرده که ماموران پس از طي مســافتي تعقيب و گريز و تیراندازی
به سمت الســتیک خودرو ،خودرو متوقف شد .فرمانده انتظامی شهرستان
فیروزآباد با اشــاره به دستگیری یک متهم در این خصوص ،گفت :ماموران
در بازرسي از اين خودرو ،مقدار  87كيلوگرم تریاک كشف کردند.

کشف کاالی قاچاق در کوار

فرمانــده انتظامــي شهرســتان کوار از توقیف ســواری پژو و کشــف
 ۲۶۴ثوب پوشاك و  216عدد نوشیدنی خارجی قاچاق به ارزش یک ميليارد
و  900میلیون ريال خبر داد.
ســرهنگ ســیدرحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان داشت :ماموران پلیس آگاهی در راستای اجراي طرح مبارزه با
قاچاق کاال و ارز هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به يک سواری پژو
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بیشتر توقیف کردند.
وی ادامه داد :ماموران در بازرسی به عمل آمده از خودرو موفق به کشف
 ۲۶۴ثوب پوشاك و  216عدد نوشیدنی خارجی قاچاق شدند.
فرمانده انتظامي کوار با بیان اینکه ارزش کاالهای کشف شده از سوی
کارشناسان یک ميليارد و  900میلیون ريال تعیین شده است ،تصریح کرد:
در این خصوص راننده دســتگیر و پس از تشــکیل پرونــده برای اقدامات
قانونی به مرجع قضایی معرفي شد.

جلوگیری از ورود  ۸۰۰قبضه سالح جنگی به کشور در  ۵۵روز اخیر

فرمانــده مرزبانــی کشــور از کشــف قریب به
 ۸۰۰قبضــه ســاح جنگــی در  ۵۵روز گذشــته
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ســردار احمدعلی گودرزی در
بازدید از نمایشگاه کشفیات سالح و مهمات مرزبانی
اســتان کرمانشاه در قصرشــیرین با حضور در جمع
خبرنــگاران گفت« :در جریان اغتشاشــات اخیر که
منشــا آن کشــور خبیث آمریکا و رژیم کودککش
اسرائیل اســت ،دشــمنان با اغفال تعدادی از افراد

فریب خورده داخلی و حامیان آنان در خارج از کشور
با هدف برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه قصد
ورود ســاح و مهمات به داخل کشور را داشتند که
مرزبانان کشــورمان با اشراف اطالعاتی و همکاری
مرزنشینان غیور توانستند مقادیر قابل توجهی سالح
و مهمات را در مرزهای کشور کشف کنند».
وی با بیان اینکه «مرزبانان در  ۵۵روز گذشــته
حــدود  ۸۰۰قبضــه ســاح جنگی را که نســبت
به مدت مشــابه بــا افزایش  ۴۰درصــدی روبه رو

بوده اســت ،کشــف کردند» ،افزود« :در این رابطه
 ۱۶قاچاقچی ســاح و مهمات با همــت مرزبانان
دستگیر شدند».
بر اساس اعالم سایت پلیس ،گودرزی با تاکید بر
مقابله جدی مرزبانان با قاچاقچیان سالح و مهمات
خاطرنشــان کــرد« :وارد کردن هر نوع ســاح و
مهمات به کشور و بیتوجهی به قانون حمل اسلحه
جرم محسوب میشــود و مرتکب به مجازات های
تعیین شده ،محکوم خواهد شد».

دستگیری فروشنده مواد مخدر به دانشآموزان
مرد جوانی که قصد داشــت به دانشآموزان
شرق تهران مواد مخدر بفروشد ،با حضور بموقع
پلیس دستگیر شد.
به گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگزاری
تســنیم ،اواســط آبان ماه جاری مدیــر یکی از
دبیرســتانهای شهرک رضویه شــرق تهران با
مرکز فوریتهای پلیســی  110تماس گرفت و
گفت :مرد جوانی در نزدیکی این مدرســه تردد
میکند که به نظر میرســید مواد فروش است و
قصد اغفال دانشآموزان را دارد.
با اعالم ایــن خبر ،مامــوران کالنتری 169
مشــیریه برای تحقیقات ابتدایــی راهی مکان
مورد نظر شدند ،اما این در حالی بود که مرد جوان
قبل از رسیدن تیم پلیسی از مهلکه گریخته بود.
تحقیقات ابتدایی و بازبینی دوربینهای مداربسته

حکایت از آن داشــت ،مرد جوان سوداگر مرگ
است و قصد داشــته به دانشآموزان مواد مخدر
بفروشد.
بدینترتیــب اقدامــات اطالعاتــی ماموران
کالنتــری  169با دســتور بازپرس دادســرای
ناحیــه  24کلید خورد و هویت متهم فاش شــد
که ماموران پلیس در ادامــه با تحقیقات محلی
مخفیگاه این ســوداگر مرگ را نیز ردیابی کردند
امــا پی بردنــد وی چند وقتی میشــود به آنجا
مراجعه نکرده است.
تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه گشت
پنهان ماموران کالنتری  169مشیریه متهم را در
نزدیکی مدرسه مذکور مشاهده کردند و بالفاصله
وارد عمل شــدند ،اما مرد جوان پس از مشاهده
ماموران پلیس پا به فرار گذاشت .متهم در جریان

کشتی مسافربری در بالی گرفتار آتش شد
کشــتی حامــل  ۲۷۱سرنشــین در نزدیکــی بالــی در اندونــزی دچار
آتش سوزی شد.
به گزارش ایســنا ،یک کشــتی مســافربری حامل  ۲۷۱سرنشین دیروز
(چهارشنبه) در آبهای نزدیکی جزیره بالی در اندونزی آتش گرفت.
به گفته مقامات امــدادی ،تاکنون هیچ گزارش مبنی بــر تلفات این حادثه
گزارش نشــده و تالشها برای تخلیه مســافران ادامه دارد.این کشتی حامل
 ۲۳۶مسافر و  ۳۵خدمه بود که در تنگه بالی آتش گرفت.
گزارشها حاکی از آن اســت کــه دهها امدادگر ،ملوانــان نیروی دریایی و
ماهیگیران محلی در تالش بودند تا مردم را از داخل کشتی تخلیه کنند .همچنین
گزارشی در مورد مجروح شدن سرنشینان گزارش نشده است.
بــه گزارش واشــنگتن پســت ،مقامات محلی بــا بیان اینکــه تمرکز بر
تخلیه سرنشــینان اســت ،اعالم کردند :بررســی علت وقوع حادثه در دست
انجام است.

کشف «شامپو هروئین» در فرودگاه
فرمانده پلیس فرودگاههای کشــور از کشــف  ۱۴کیلوگرم هروئین که در
بطریهای شامپو جاساز شده بود ،خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار محسن عقیلی با اشــاره به فعالیت شبانهروزی
کارکنان پلیس فرودگاههای کشــور برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر از طریق
خطوط هوایی ،گفت :کارکنان پلیس فرودگاه بندرعباس موفق شدند فردی را که
با اجیر کردن چند نفر قصد انتقال موادمخدر به کشــورهای حوزه خلیج فارس را
داشت شناسایی و بازداشت کنند.
وی ادامه داد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه بندرعباس با
بهرهگیری از تجهیزات کمک بازرسی اقدام به بررسی از چمدان این فرد کرده
و در جریان آن تعداد  ۱۳بطری شــامپو که در آن موادمخدر هروئین به شــکل
ماهرانهای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
عقیلی افزود :در رصد انجام شده از سوی ماموران پلیس مشخص شد متهم
با یک دستگاه خودرو سواری به فرودگاه رفته است .در همین راستا نیز خودروی
مذکور در پارکینگ فرودگاه مورد بازرســی قرار گرفته که تعداد  ۱۳عدد شامپو
از آن کشف شد .این فرد بنا داشت تا بطریها را به افراد مختلف بدهد تا انتقال
آن را انجام دهند.
براساس اعالم سایت پلیس ،وی میزان مواد مخدر کشف شده را  ۱۴کیلوگرم
هروئین اعالم کرد و گفت :در این رابطه پنج نفر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل
شــدند .برای این افراد پروندههای جداگانه تشکیل شده و آنان برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

تعقیب و گریز چند دقیقهای پشــت یک خودرو
پنهان شــد و ســاحی که همراه خود داشت را
مسلح کرد ،اما با فنون رزمی قبل از شلیک گلوله
توسط ماموران دستگیر شد.
مامــوران پلیس در بازرســی بدنــی از متهم
یــک قبضــه کلتکمــری ،چاقــو ،موادمخدر،
 15تیرجنگی کشــف و وی را به کالنتری 169
مشــیریه منتقل کردند؛ مرد جــوان بالفاصله در
اتاق بازجویی هدف تحقیقــات قرار گرفت و به
جــرم خرید و فروش مواد مخدر و حمل ســاح
اعتراف کرد.
به گزارش تســنیم ،متهم پس از اعترافاتش
برای انجــام مراحل قانونی راهی به جرم فروش
مواد مخدر به دادســرای ناحیه  24منتقل شد و
تحقیقات همچنان ادامه دارد.

پروانه ساختمانی بنام مهدی قاسمی واقع در شهرستان
بوانات ،شهر مزایجان ،خیابان شهید شیری به مساحت
 386متر مربع به شماره ملک ثبتی  383/854و
شماره پروانه ساخت  44مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مناقصه

نوبت اول1401/08/19 :
نوبت دوم1401/8/26 :
شــهرداری داراب در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 117
شورای اسالمی شــهر نســبت به واگذاری امور تنظیف ،حمل و
جمع آوری زباله و خدمات شــهری منطقــه  2بصورت حجمی از
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط و دارای گواهی
صالحیت از اداره کار اقدام نماید .لذا از شــرکتهای واجد شرایط
دعوت بعمل می آید با توجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد مناقصه
به و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
 -1قیمت پایه ماهیانه مبلغ  6.500.000.000ریال و ساالنه 78.000.000.000
ریال می باشد.
 -2ارائــه وجه الضمــان و ســپرده شــرکت در مناقصه مبلغ
 3.900.000.000ریال می باشــدکه باید بصــورت ضمانتنامه بانکی یا
واریز فیش نقدی بحســاب  0105801087000نزد بانک ملی شعبه
داراب ارائه گردد.
 -3مدت اجرای پیمان  :یکسال شمسی
 -4برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه هــرگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
 -5هزینه درج آگهی بعهده برندگان مناقصه می باشد
 -6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -7سایر جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 -8مهلت دریافت اســناد مناقصه تا تاریــخ  1401/8/26مهلت
پیشــنهاد قیمت تا ســاعت  12مورخ  1401/9/6تاریخ گشــایش
پیشنهادها مورخ  1401/9/6راس ساعت  14می باشد.
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سال بیست و    هفتم

شماره 7626

شناسایی  ۸۱۰۰هکتار زمین در اختیار دستگاهها برای خانهسازی

شرط فروش سهام عدالت

ادارات نه پروژهها را میسازند ،نه زمینها را پس میدهند!

وزارت راه  و  شهرســازی از شناســایی  ۸۱۰۰هکتــار
زمین مازاد در اختیار ادارات و دســتگاههای دولتی برای اجرای طرح
نهضت ملی مسکن خبر داده که  ۳۱۰۰هکتار آن به نام این وزارتخانه
سند خورده اما هنوز نیمی   از زمینهای شناسایی شده که ادارات برای
پروژههای تعطیل و متوقف خود در اختیار گرفته بودند به خانهسازی
برای مردم اختصاص داده نشده است.
به گزارش ایســنا ،روند انتقال اراضی مازاد ادارات و دستگاههای
دولتی به طرح نهضت ملی مســکن تقریبا با کندی ادامه دارد .طبق
قانــون باید وزارتخانهها ،موسســات و دســتگاههای دولتی ،اراضی
مــازاد خود را دو  ماه بعد از الزماالجرا شــدن قانــون جهش تولید و
تامین مســکن مصوب  ۱۷مرداد  ۱۴۰۰به طرح نهضت ملی مسکن
اختصــاص میدادنــد ،اما طی بیش از یک ســال گذشــته بخش
قابل   توجهی از دستگاهها به این تکلیف عمل نکردند .در سال جاری
رییسجمهور دســتور داد تا پایان شهریور مساله انتقال اراضی دولتی

تعیین  تکلیف شود که به همین لحاظ در ماههای اخیر موضوع انتقال
این اراضی تسریع شده است.
ماده  ۱۰قانون جهش تولید و تامین مســکن ،ادارات ثبت اسناد و
امالک را مکلف کرده در صورت امتناع دستگاهها از واگذاری اراضی
خود ،بعد از اعالم وزارت راه  و  شهرســازی ظرف یک   ماه نســبت به
انتقال سند این زمین  ها به وزارت راه  و  شهرسازی اقدام کند.
طی سال  های گذشــته اراضی دولتی به  منظور اجرای پروژههای
وزارتخانه ،دستگاهها ،ادارات و ارگان های دولتی واگذار شده است ،اما
بسیاری از این پروژهها سالهاست که شکل اجرایی به خود نگرفته و
حاال دســتگاهها تمایلی به پس دادن این زمینها ندارند .به  طور مثال
مرداد امســال اعالم شــد در یکی از مراکز استانها زمینی شناسایی
شــده که  ۳۰۰هکتار اســت؛ در حالی که در آن شهر و مرکز استان
یک متر زمین برای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد.
از حدود یک ســال قبــل روند انتقال زمینهــای دولتی به طرح

نهضت ملی مســکن آغاز شــده که بنا به گفته تقی رضایی ـ معاون
امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مسکن  ۸۱۰۰هکتار اراضی
دولتی شناســایی شده اســت .اوایل ماه جاری این عدد حدود ۷۰۰۰
هکتار بود.
رضایی با اشاره به دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
به مسئولین کاداکس استانها برای کمک به شناسایی زمینها گفت:
تاکنون مجموع اراضی شناسایی شــده به  ۸هزار و  ۱۰۰هکتار رسیده
اســت .همچنین از حدود  ۴۱۳۴هکتار اراضی شناسایی شده اولیه ،تا
امروز سند بالغ بر  ۳۱۰۰هکتار زمین منتقل شده است.
وی در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه  و  شهرســازی افزود :از
میزان  ۸۱۰۰هکتار حدود  ۱۳۰۰هکتار اراضی دارای مشکالتی بودند
که مانع انتقال سند میشد و به همین دلیل از دور خارج شدند.
معاون امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد:
در حال حاضر  ۳۷۰۰هکتار زمین برای انتقال و اخذ ســند در برنامه
قرار دارد و سایر اراضی هم در در فرایند اداری قرار دارند تا به مرحله
انتقال سند برسند.
رضایــی تاکیــد کرد :تاکنون ســند بالــغ بر  ۵۰درصــد اراضی
شناسایی شــده منتقل شده و مابقی اراضی نیز به ترتیب به مرحله اخذ
سند خواهند رسید.
وی یادآوری کرد :کارگروهی مشــترکی از ســازمان ثبت اسناد و
امالک کشور و ســازمان ملی زمین و مسکن تشــکیل شده که در
ادارات ثبت به پیگیری و رفع مشکالت این حوزه مشغولند.
معاون امــاک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن گفت:
بیشترین انتقال سند از ســوی وزارت جهاد  کشاورزی انجام شده که
بالغ بر  ۱۸۸۰هکتار است.
وی دســتگاه دولتی دوم را وزارت علوم با  ۵۵۳هکتار زمین انتقال
داده و وزارت نفت را ســومین دســتگاه دولتی بــا  ۱۶۴هکتار زمین
اعالم کرد.
رضایی همچنین خاطر نشان کرد :استان ایالم دارای بیشترین اخذ
ســند زمین بر اساس ماده  ۱۰قانون جهش تولید مسکن بوده و پس
از آن استانهای ایالم ،البرز و اصفهان قرار دارند.

تخصیص  ۳.۳میلیارد دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی
از ابتدای ســال جاری تاکنون سه میلیارد و  ۳۴۰میلیون دالر ارز
برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
به گزارش ایســنا ،طبق اعالم بانک مرکزی ،تامین ارز مورد نیاز
واردات کاالهای اساســی و ضروری کشــور همواره از اولویتهای
بانک مرکزی بوده ،و در این بین کاالهای حوزه سالمت اعم از دارو
و تجهیزات پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
در این راستا و به منظور مساعدت و تسریع در تامین اقالم مرتبط با
بهداشت و سالمت جامعه ،تفاهمنامهای در تاریخ  ۲۸فروردین امسال

بین بانک مرکزی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر
دســتگاههای ذیربط به امضا رســید ،و بر آن اساس بانک مرکزی
متعهــد به اختصــاص و تامین ارز از محل منابع خــود به کاالهای
اعالمی   وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گردید ،که تاکنون
از این محل برای ثبت ســفارشهای اعالمی   وزارت بهداشــت ۱.۳
میلیارد دالر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
همچنین با توجه به حساســیت و فوریــت تامین کاالهای حوزه
بهداشــت و درمان ،تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه

بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کســب  و  کار بخش تعاون ایران در تابســتان ۱۴۰۱
گویای آن اســت که شــرایط محیط کسب  و  کار این بخش نســبت به فصل مشابه سال
گذشته با شیب مالیم بهبود یافته است.
به گزارش ایسنا ،امروزه بهبود فضای کسب  و  کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه
اقتصادی هر کشور به   شمار میرود و هرچه محیط کسب  و  کار شرایط بهتری داشته باشد،
بهره مندی از فرصتهای کارآفرینی بیشــتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت
برای جامعه است.
محیط کســب  و  کار شــامل مجموعه عواملی اســت که بر عملکرد یا اداره بنگاههای
اقتصادی موثر هســتند ،اما تقریب ًا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند .عواملی نظیر
قوانین و مقررات ،میزان بارندگی و فرهنگ   کاری در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشــته
کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
بر اســاس ماده  ٤قانــون بهبود فضای کســب  و  کار ،اتاقها موظفنــد جهت اطالع
سیاســتگذاران از وضعیت محیط کسب  و  کار کشور ،شاخص های ملی محیط کسب  و  کار
در ایران را تدوین و به طور ســاالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها ،بخش ها و
فعالیت های اقتصادی ،اقدام و آنها را سنجش و اعالم کنند؛ بر همین اساس اجرای طرح
پایش شاخص   های ملی محیط کسب  و  کار با همکاری اتاق   های تعاون ،بازرگانی و اصناف
از بهمن ماه سال  ١٣٩٥به اجرا درآمده است.
نتایج حاصل از پایش ملی محیط کســب  و  کار بخش تعاون ایران در تابســتان ،۱۴۰۱
مناسب ترین و نامناسب ترین مولفه   های محیط کسب  و  کار بخش تعاون در فصل تابستان
را مورد ارزیابی قرار داده است.
به موجب این گزارش ،رقم شاخص ملی بخش تعاون  ۵.۷۷محاسبه شده (نمره بدترین
ارزیابی  ۱۰است) که نشان میدهد شرایط محیط کسب  و  کار نسبت به فصل بهار با شیب
مالیم بهبود یافته اســت .این در حالی است که شــاخص ملی بخش تعاون در تابستان
 ۱۴۰۰رقم  ۵.۴بوده است.
دالیل این تغییر ،فصل برداشــت محصوالت کشاورزی ،رونق گردشگری پس از طی
محدودیتهای دوران کرونا و رشــد فصلی فعالیتهای امالک و مســتغالت در تابستان
گزارش شــده و به اعتقاد فعاالن بخش تعاون وضعیت محیط کسب  و  کار تعاون همچنان
مطلوب نیست.
مطابق گزارش اتاق تعاون ایران ،نامناسبترین مولفه محیط کسب  و  کار بخش تعاون
در تابســتان امســال ،غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت،
دشواری تأمین مالی از بانکها ،بیثباتی سیاستها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی
ناظر بر کســب  و  کار بوده و مناسبترین مولفههای محیط کسب  و  کار بخش تعاون ،نحوه
اســتقبال مشــتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول ،محدودیت دسترسی
به حاملهای انرژی نظیر گاز و برق و گازوئیل و محدودیت دسترسی به آن بوده است.
برآورد فصلی شــاخص ملی محیط کســب  و  کار بخش تعــاون در بخشهای عمده
اقتصادی نیز بیانگر آن اســت کــه بخش خدمات ،بهترین محیط کســب  و  کار و بخش
کشاورزی بدترین محیط کسب  و  کار را داشتند و بهترین محیط کسب  و  کار بر اساس رشته
فعالیت به فعالیت امالک و مســتغالت و بدترین محیط کســب  و  کار به فعالیت حرفهای،
عملی و فنی اختصاص داشته است.
بــی تردید تامین مالی یکــی از دغدغههای فعاالن اقتصادی بــوده و بانکداری خرد
میتواند عاملی مهم و کارگشــا در جهت کم اثرکردن مشقات و دشواری   های تامین مالی
به  شمار آید.
کمک به تامین منابع مالی تعاونیها با توجه به بنیه ضعیف می تواند آنها را به اهرمهای
محکم و قویتری برای حل مشکالت بزرگتر اقتصاد ملی تبدیل کند.
به گزارش ایســنا ،محیط کسب  و  کار شامل مجموعه عواملی میشود که بر عملکرد یا
اداره بنگاه اقتصادی موثر است که قوانین و مقررات ،فرهنگ کار و میزان بارندگی در هر
منطقه جغرافیایی از جمله این عوامل به شمار می   روند.

صورت میگیرد ،که از این محل نیز تاکنون بالغ بر  ۲.۰۴میلیارد دالر
تخصیص ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی با لحــاظ فوریت و ارجحیت در تامین ارز کاالهای
حوزه بهداشت و درمان ،درخواستهای ارز ثبت شده توسط متقاضیان
را ظرف  ۲۴ساعت در سامانه مربوطه تایید کرده و در مسیر همکاری
مســتمر خود با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی همواره در
تامین ارز کاالهای این حوزه و در نتیجه ایجاد امنیت و آرامش جامعه
از این منظر ،اهتمام ویژه معمول میدارد.
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مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه در مورد شرط فروش سهام عدالت توسط مشموالن
گفت :زمان فروش سهام عدالت توسط مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود
انتخاب کرده بودند به تصمیم نهایی شورای عالی بورس بستگی دارد.
به گزارش ایسنا ،پیمان حدادی در نشست خبری که دیروز برگزار شد ،در مورد فعالیت صندوق
تثبیت بازار سرمایه توضیح داد :یکی از اهداف اصلی این صندوق حفظ ثبات در بازار سرمایه است
به همین دلیل صندوق تثبیت هر روز اقدام به خرید و فروش سهم نمیکند.
وی ادامه داد :هیات امنای صندوق تثبیت از وزیر اقتصاد ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه ،رئیس سازمان بورس و رئیس صندوق توسعه ملی تشکیل شده و اینکه صندوق
تثبیت چه ســهمهایی را خرید و فروش کند براســاس آییننامهای اســت که توسط هیات امنا
تصویب شده است.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه ادامه داد :بنابراین زمانی که در برخی از شاخصهای
بازار تغییراتی ایجاد شــود یا در بازارهای جهانی یا بازار ارز نوساناتی صورت بگیرد صندوق تثبیت
وارد بازار میشــود .در حال حاضر این صندوق در  ۵۱۰نماد ســهم دارد که این ســهام صرفا از
نمادهای بزرگ تشــکیل نشدهاند ،اما نقدشــوندگی سهام ،سایز سهام و نوع فعالیت بازارگردان از
اهمیت زیادی برخوردار است.
حدادی در مورد ســرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اظهار کرد :این صندوق
به  صورت غیرمستقیم اقدام به خرید سهم میکند خرید این صندوق هم از طریق صندوق تثبیت
انجام میشود .این اقدام توسط خود سازمان بورس هم انجام میشود .وی از انتشار گزارشهایی
در مورد فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه در ماههای آینده خبر داد.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه در مورد میزان دارایی این صندوق اظهار کرد :میزان
دارایی صندوق تثبیت در اواخر ســال قبل  ۶۰۰۰میلیارد تومان و در حال حاضر  ۱۲هزار میلیارد
تومان است.
راهاندازی بورس بینالملل پیشنهاد دبیر قبلی مناطق آزاد بود
حدادی در ادامه در مــورد راه اندازی بورس بینالملل اظهار کرد :راه اندازی این بورس حدود
دو ماه قبل در شــورای عالی بورس مطرح و تصویب شد از شــرایط راه اندازی بورس بینالملل
این است که حداقل  ۶۰درصد سهام از سهامداران خارجی متشکل شود و معامالت ارزی باشد.
وی ادامه داد :تاکنون به غیر از یک بانک داخلی هیچ نهاد دیگری درخواست سرمایه گذاری در این
راستا را ارائه نکرده است ،اما سازمان بورس از هر نهاد داخلی و بینالمللی که مایل به سرمایه گذاری
در این بخش است دعوت میکند و در کمترین زمان اقدامات اجرایی انجام میشود.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه راه اندازی بورس بینالملل به درخواست
دبیر ســابق مناطق آزاد بود ،ادامه داد :نهادهای خارجی از کشــورهای حوزه خلیج فارس به دبیر
سابق اعالم آمادگی کردند ،اما آینده این بازار هنوز مشخص نیست.
آخرین وضعیت بازگشایی نمادهای سهام عدالت
مشــاور رئیس ســازمان بورس در امور ســهام عدالــت در مورد آخرین وضعیت بازگشــایی
نمادهای ســرمایه گذاری استانی اظهار کرد :در خردادماه شــورای عالی بورس ،سازمان بورس
را مکلف کرد تمهیداتی برای برگزاری مجامع شــرکتهای مذکور بیندیشــد .ســازمان بورس و
شــرکت ســپردهگذاری مرکزی هم مقدمات برگــزاری مجامع را انجام دادنــد و اکنون آمادگی
برگزاری هستند.
حدادی ادامه داد :اما نهادی که باید در نهایت مجوز برگزاری یا بازگشایی نمادها را صادر کند
شــورای عالی بورس است که تاکنون این اقدام را انجام نداده است .امیدواریم این موضوع تا ماه
آینده به جمع بندی برسد.
به گفته وی ،اینکه مشــموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب
کرده بودند بتوانند اقدام به فروش سهام خود کنند هم به تصمیم شورای عالی بورس بستگی دارد.
مشــاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام عدالت در مورد ســود سال  ۱۴۰۰این سهام نیز
گفت :میزان ســود سال  ۱۴۰۰دو برابر سال  ۱۳۹۹خواهد بود و اولین مرحله آن در پایان آذرماه
پرداخت میشود.

مصالح ساختمانی روی دست دالالن مانده است؟
رکود بخش ساخت و  ســاز در کنار سرعت نسبتا
پایین طرح نهضت ملی مســکن ظاهرا به انباشــت
تولید مصالح ســاختمانی روی دســت شرکتها و
دالالنی که از سال قبل تا پایان بهار امسال بر طبل
گرانی میکوبیدند منجر شده است .قیمت سیمان در
تابســتان نســبت به بهار  ۱۵درصد افت کرد و نرخ
آهن و فوالد ثابت ماند.
به گزارش ایســنا ،بررسیها از حوزه ساخت و  ساز
حاکــی از آن که برخی ســازندگان در پاس کردن
چکهای مصالح ساختمانی دچار مشکل شدهاند .با
این حال هنوز شرکتها و دالالن مصالح طی تماس
با مدیران پروژهها آنها را به خرید اقساطی نهادههای
ساختمانی ترغیب میکنند.
به نظر میرســد رکود بازار مسکن ،دامن بخش
ساخت و  ساز را گرفته است .بهار امسال تولید مسکن
در تهران نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۱
درصد و در کل کشور  ۱۳درصد کاهش یافته است.
عمده پروانههای ســاختمانی که در پاییز و زمستان
سال گذشــته صادر شد مربوط به طرح نهضت ملی
مســکن بود؛ پروژهای که با توجه بــه کمبود منابع
به تدریج کندتر پیش رفته است.
اگرچــه برخــی کارشناســان معتقدنــد رونــق
ساخت و  ساز میتواند به رشــد قیمت مسکن منجر
شود ،اما در مقابل ،عدهای دیگر میگویند که عرضه
مســکن منجر به کاهش فشــار تقاضا میشود و در
بلندمدت به نفع مردم اســت؛ چرا کــه هزینههای
مســکن سنگینترین وزن را در ســبد خانوار دارد و

تامین خانه میتواند هزینههــای خانوادهها را تا حد
قابل   توجهی پایین بیاورد و تورم را کاهش دهد.
وزارت راه و   شهرســازی از اجرایــی شــدن یک
میلیون واحد نهضت ملی مسکن سخن میگوید ،اما
طبق اعالم ســازمان ملی زمین و مسکن برای ۵۰۹
هــزار واحد پروژه تعریف شــده و  ۱۹۴هزار واحد به
مرحله فونداسیون رسیده است .مسئوالن وزارتخانه
میگوینــد باید به این تعــداد واحدهای خودمالکی،
نوســازی روســتایی و غیره را هــم اضافه کرد که
مجموع تولید مســکن در کشــور را به یک  میلیون
واحد میرساند.
اما فضــای کلی نشــان میدهد امیــدواری به

وعده وزارت راه  و  شهرســازی مبنی بر ساخت چهار
میلیون واحد مســکونی کمرنگ شده است .به  دلیل
عدم  توانایی متقاضیــان در تامیــن آورده ،افزایش
هزینهها نســبت به ســال گذشــته و ورود نکردن
سیســتم بانکی به این طرح برای تامین وام واحدها،
پروژهها دچار کندی در اجرا شدهاند.
سنگینتر شــدن رکود مسکن نســبت به سال
گذشــته اثر منفی بر صنایع جانبی این بخش داشته
اســت .اگرچه عواملی همچون کســادی معامالت
مســکن ،نوســانات ارزی ،قیمتگذاری دستوری،
قطعی برق در بعضی مقاطع و مشــکالت صادرات
ســیمان و فوالد ،مشکالتی را برای صنایع سیمان و

فوالد ایجاد کرده اما ســازندگان مهمترین عامل در
کســادی بازار نهادههای ساختمانی را کاهش شدید
ساخت مسکن میدانند .البته از زمانی که سیمان در
بورس کاال عرضه  شده این صنعت دچار تحول  شده
و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
از ســوی دیگر توفیق برنامههــای دولت در رفع
محدودیت  هــای برق کارخانجات ســیمان و فوالد
منجر به مازاد تولید نهاده  های ســاختمانی شده که
دســت  کم از این نظر نگرانیهــا بابت تورم مصالح
ساختمانی کاهش پیدا کرد و بازار به آرامش رسید.
قیمــت نهادههای ســاختمانی شــهر تهران در
تابســتان  ۱۴۰۱کاهش  ۳.۴درصدی را در مقایسه
با بهار تجربه کرد .این در حالی است که فصل بهار،
نهادههای ساختمانی در پایتخت رشد  ۲۶.۳درصدی
قیمت را در مقایسه با زمستان  ۱۴۰۰به ثبت رسانده
بود .در بین گروههای اجرایی ،بیشترین تورم فصلی
مربوط به «نقاشی ساختمان» با  ۹.۹درصد افزایش
و کمترین تورم به گروه «سیمان ،بتن ،شن و ماسه»
با منفی  ۱۵.۴درصد مربوط شد .قیمت گروه «آهن،
میلگرد و پروفیل» نیز  ۰.۴درصد در مقایســه با بهار
کاهــش یافت .قیمت هر کیلوگــرم میلگرد در حال
حاضر بیــن  ۱۶تا  ۱۷هزار تومان و قیمت هر پاکت
سیمان تیپ  ۵تقریبا  ۵۵هزار تومان است.
تابســتان  ۱۴۰۱تــورم نقطه  به  نقطــه مصالــح
ســاختمانی شــهر تهران  ۲۹.۳درصد بــوده که در
مقایسه با فصل قبل ( ۴۳.۴درصد) معادل  ۱۴.۱درصد
کاهش داشته است.

برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی طرحی معرفی شد ،اما جزئیات مشخص نیست
درپی محدود شــدن دو پلتفرم خارجی طــی هفتههای اخیر و
تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسبوکارهای اینترنتی ،یک طرح
حمایتی برای این کســبوکارها از ســوی دولــت در    نظر گرفته و
اعالم شد که حمایتهای مالیاتی بخشی از آن است ،هنوز جزییات
این حمایتها مشــخص نیست؛ چراکه به گفته رییس سازمان امور
مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود ،جزییات
آن اعالم خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،دهــم آبان ماه بــود که وزیــر ارتباطات و
فناوری اطالعــات و وزیر امور اقتصــادی و دارایی ،طرح حمایت
از کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشــور که در ششمین جلسه
کارگروه ویــژه اقتصاد دیجیتال ،برای حمایت از کســبوکارهای
فضای مجازی تدوین و به تصویب شــده بــود را رونمایی کردند.
آیین نامه حمایت از کسبوکارهای دیجیتال که  ۱۴ماده و  ۳۰نوع
حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایتهای تبلیغاتی از ســکوها

و کسبوکارهای مشــمول ،خدمات پستی ،حمایت   های مالیاتی را
شامل میشود.
آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضیح داده اســت،
در بخش مالیات مقرر شــد کســبوکارهایی که ســابقه مالیاتی
ندارند تا ســقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین
کسبوکارهایی که سابقه مالیاتی دارند ،از تخفیف مالیاتی برخوردار
شــوند .همچنین هزینه راهاندازی و توسعه کســب  و  کار به  عنوان
هزینه مالیات پذیرفته شده است.
بر این اســاس ،موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه
برای کسبوکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت میکنند و
آنها تا دو ســال از پرداخت مالیات ،معاف شدهاند .در این آیین  نامه
سه  بند به بخش معافیت و حمایتهای مالیاتی اختصاص دارد.
طبق این آیین نامه ،تخفیف مالیاتی برای کسبوکارهای مشمولی
که دارای پرونده مالیاتی هستند ،در نظر گرفته شده و بر این اساس،

اگر کســبوکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در
پلتفرمهای داخلی از تخفیفهای مالیاتی برخوردار خواهند شد.
در یکــی دیگر از بندهــای بخش مالیات به قبــول هزینههای
راهاندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به   عنوان «هزینه
قابل قبول مالیاتی» اشاره شــده است .طبق اعالم وزیر ارتباطات،
وقتی هزینههای مربوط به توســعه و راهاندازی پلتفرمهای مشمول
حمایت ،بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته شده است ،یعنی
میتوان آن را از بدهیهای مالیاتی پلتفرم کسر کرد.
جزییات در آینده اعالم میشود
در این راســتا ،داوود منظور  -رییس سازمان امور مالیاتی  -در
مورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسبوکارها به ایسنا،
گفت :این موضوع درحال بررسی است .سازمان امور مالیاتی جزئی
از کارگروهی اســت که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که
آماده شود ،جزییات آن اعالم خواهد شد.
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سرمربی فجر شهید سپاسی مطرح کرد :باید با هر شرایطی وفق یابیم
ایســنا :سرمربی تیم فجرسپاســی ضمن ابراز
تاســف از نتایــج اخیر تیمش ،نوید بازگشــت به
روزهای خوب را به هواداران این تیم شیرازی داد
و تاکید کرد که برای کسب موفقیت باید بازیکنان
خود را با هر شرایطی وفق دهند.
تنهــا نماینده شــیراز در لیگ یــک فوتبال
باشگاه   های کشور ،در  ۱۰هفته نخست رقابت   ها
عملکردی درخشان داشت ،اما در ادامه دچار افتی
فاحش شــد و بد اقبالی هم به این افت اضافه شد
تا از صدر جدول فاصله بگیرد.
فجرسپاســی پس از اینکه در هفته یازدهم با
دریافــت یک گل دیرهنگام ،دو امتیاز با ارزش در
دیدار با نماینده خوزستان را از دست داد ،در هفته
دوازدهم پیروزی خانگی مقابل نماینده ساوه را با
شکســت عوض کرد و سپس شکستی سنگین و
ناباورانه را در شــمال کشور تجربه کرد .همچنین
با خروج نماینده مشــهد از رقابت   ها ،سه امتیاز و
 ۱۱گل زده فجری   ها نیز کســر شــد تا نماینده
شیراز هفت امتیاز ازصدرنشین عقب بیفتد!
سرمربی تیم فجر شهیدسپاسی شیراز ،در گفت  و
گو با ایسنا ،علت شکست سه بر صفر در شهر بابل
را بیشــتر مرتبط با کیفیت بسیار بد زمین مسابقه
دانست و با یادآوری اینکه فجر بیشتر روی زمین
بــازی میکند ،گفت :بازی ما مبتنی بر پاس   های
کوتاه و بــازی ترکیبی اســت ،ولــی در زمینی
مثــل بابل نمی   توان اینگونه بــازی کرد .با توجه
به همین وضعیت چمن   های طبیعی در استان   های
شــمالی ،برخی تیم   ها به بــازی در زمین چمن
مصنوعــی رو آورده اند که به نظر کار عاقالنه ای
هم هست .چون چمن مصنوعی هر چه که باشد،
بهتر از اینگونه زمین   های گل آلود است.
مهدی رجب زاده ادامه داد :فکر می   کنم الزم
بود کــه روی چنین زمینی ،تغییــر روش بدهیم.
یعنی به طور کلی بایــد در لیگ یک خودمان را

آمــاده کنیم تا در زمین   های خــراب هم بتوانیم
بازی کنیــم و نتیجه بگیریــم .از این بابت حتی
تیم دریــای بابل هم ضرر می   کنــد ،اما در حق
تیم   هایی میهمان ،اجحاف بیشــتری می   شــود،
به خصوص تیم   هایی که اساسا روی زمین فوتبال
بازی می   کنند .این زمین   ها قابلیت را از بازیکنان
می   گیرد .دنبال بهانه جویی نیســتم ،ما قطعا باید
خیلی کار کنیم تا بازی روی چنین زمین   هایی را
هم یاد بگیریم.
ستاره سابق لیگ برتر فوتبال ایران افزود :روز
شــنبه در بابل ،بچه   های ما نتوانســتند آنطور که
باید و شــاید ظاهر شوند .ما یک هفته قبل هم در
زمین خودمان شکســت خورده بودیم و کمی   در
روحیه بچه   هایمان اثر منفی گذاشته بود .در طول
هفته گذشــته خیلی تالش کردیم که بچه   ها را
از نظــر روانی آماده کنیم ،امــا ظاهرا در این امر
موفق نبودیم.

رجب زاده با اشاره به اینکه شاگردانش پس از
دریافت گل دوم ،احساســی عمل کرده اند ،گفت:
در نیمــه دوم تغییراتی دادیم کــه روش بازی را
عوض کنیم .بیشــتر هم بازی را در اختیار گرفتیم
و موقعیت گل خوبی هم داشــتیم که اســتفاده
نکردیم ،هرچند همان یک گل می   توانســت ما را
به بازی برگرداند ،اما این اتفاق نیفتاد.
وی همچنین نسبت به داوری بازی هم گالیه مند
بود و گفت :فکر میکنــم داور خیلی تحت تاثیر
داد و فریادهــای بازیکنان حریف قرار می   گرفت.
بهتر بود داور با تجربه تری برای این بازی انتخاب
می   شــد چــون در زمین   های اینچنینــی ،مقدار
درگیری   ها بیشــتر است .در یک صحنه هم فکر
می   کنم روی بازیکن ما خطای پنالتی اتفاق افتاد
که داور به ســادگی از آن گذشــت ،اما پنالتی که
برای حریف اعالم شد کامال درست بود.
سرمربی فجری   ها در فاصله یک هفته مانده به

 ۴برد برای ایران
در آخرین روز دور گروهی والیبال ساحلی قهرمانی آسیا

آغاز جام جهانی و تعطیالت نیم فصل لیگ یک،
درباره کیفیت این رقابت   هــا گفت :رقابت   ها در
این فصل لیگ یک بســیار نزدیک است و فاصله
چندانی بین تیم   ها وجود ندارد .مخصوصا شش تیم
باالی جدول کیفیــت نزدیک به هم دارند و فکر
می   کنم یکی از ســال   های لیگ یک باشــد که
صعود برای تیم   ها خیلی سخت و پیچیده خواهد
بــود .ما هم تمام تالشــمان را می   کنیم که جزو
تیم   های مدعی باشیم .یکی دو هفته است خوب
نتیجه نگرفته ایم ولی باید بگویم تیم خیلی خوبی
داریم و بازیکنانی شایســته که باید تالش کنیم
خودمان را با شرایط تطبیق دهیم.
رجب زاده درباره مسائل مالی تیم فجر سپاسی
شیراز نیز گفت :خوشــبختانه مشکل مالی حادی
تاکنون وجود نداشــته و فکــر می   کنم تا قبل از
نیم   فصــل هــم پرداختی   های مقرر بــه بچه   ها
انجام شود.
مدیرعامل باشگاه فجر شــهید سپاسی نیز در
گفت و گوی کوتاهی با ایسنا ،در خصوص مسائل
مالی گفت :اینگونه نیست که مشکل مالی وجود
نداشته باشد .بدهی   های زیادی داریم و باید برای
رفع این مساله خیلی تالش کنیم.
محمدحسین مفتاحی درباره نگرانی همیشگی
هواداران فجرسپاسی در خصوص نقل و انتقاالت
نیم فصل و احتمال جدا شدن مهره   های کلیدی،
افزود :تمام تالشــمان این اســت که این اتفاق
نیفتد و بعید می   دانم بازیکنی جدا شــود .حتی در
صدد هستیم که ضمن مشورت با آقای رجب زاده
سرمربی یکی دو بازیکن دیگر هم جذب کنیم تا
با تیم تقویت شده ای به نیم فصل دوم برویم.
به گزارش ایسنا ،تیم فوتبال فجرشهید سپاسی
که با  ۲۰امتیاز در رتبه ســوم جــدول قرار دارد،
روز جمعه  ۲۷آبان ماه در ورزشگاه حافظیه شیراز
پذیرای تیم شهرداری همدان خواهد بود.

پیروزی ملیپوش ایران مقابل مرد شماره  ۲اسنوکر جهان
حسین وفایی موفق شد در رقابتهای قهرمانی انگلستان مرد
شماره  ۲اسنوکر جهان را شکست دهد.
به گزارش ایسنا ،حسین وفایی ،ملی پوش اسنوکر ایران که در
رقابتهای اســنوکر قهرمانی انگلستان شرکت کرده است ،در دور
اول این مســابقات به مصاف مارک ســلبی مرد شماره  ۲اسنوکر
جهان رفت و موفق شد با نتیجه  ۶بر  ۴به پیروزی برسد.

وفایی با این پیروزی موفق شــد به جمع  ۱۶اســنوکرباز برتر
این مسابقات راه پیدا کند .با این پیروزی ملی پوش اسنوکر ایران
میبایســت با جک لیزووســکی در مرحله یک هشــتم به رقابت
بپردازد.
وفایی درحالی مقابل این اسنوکرباز انگلستانی به پیروزی رسید
که در رتبه  ۲۰جهان ایستاده است.

سهرابیان بدون رقیب جدی در انتخابات فدراسیون
قایقرانی

تنها دو نفر برای انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی کاندیدا شده اند.
به گزارش ایسنا ،ثبت نام از کاندیداهای انتخابات فدراسیون قایقرانی به پایان رسید و تنها
دو نفر کاندیدای انتخابات شدند.
علیرضا ســهرابیان رییس فدراســیون قایقرانی به همراه علی اصغر محمودی که در
تربیت بدنی نیروی دریایی سپاه فعالیت می کند ،در انتخابات ثبت نام کرده اند.
ســهرابیان هفتم اســفند  ۹۷به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد و چهار ماه دیگر
دوره چهارساله ریاست او به پایان می رسد.
با توجه به اینکه به غیر از ســهرابیان ،گزینه شاخص دیگر وارد انتخابات نشده است.
او کار راحتی برای ریاست دوباره فدراسیون دارد.

فان خال:

هواداران حق دارند جام جهانی را تحریم کنند

سرمربی تیم ملی فوتبال هلند به حمایت از ایده تحریم جام جهانی از سوی هواداران
پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر ،لوییس فان خال ،سرمربی هلند روز چهارشنبه
گفت هوادارانی که جام جهانی قطر را تحریم کردند در این کار حق داشتند.
فان خال که تیمش در اولین دیدار باید در جام جهانی به دیدار ســنگال برود ،گفت:
من فکر میکنم حق با هواداران اســت که جام جهانی را تحریم کردند .با این حال من
روی عملکرد تیم خودم متمرکز هســتم .امیدوارم که ما آنقدر فوقالعاده بازی کنیم که
در پایان مسابقات ،وقتی در فینال هستیم همه ببینند که ما چقدر خوب هستیم.
برخی از هواداران به ویژه در اروپا جام جهانی امسال را تحریم کردند؛ زیرا رفتار قطر
با کارگران مهاجر و زنان در کانون توجه قرار گرفته است.
فدراسیون فوتبال هلند اخیراً از درخواست جیانی اینفانتینو ،رییس فیفا برای تمرکز بر
فوتبال در طول مسابقات انتقاد کرد.
ً
فــان خال در ادامه افزود :ما نباید فراموش کنیم که فرهنگ کامال متفاوتی در اینجا
در قطــر وجود دارد .ما همچنین میتوانیم به فرهنگ خودمان نگاه کنیم و ببینیم که آیا
اوضاع در کشــور خودمان واقع ًا عالی است یا خیر .االن خانواده من و دوستانم برای پیدا
کردن یک مکان در قطر با مشکالت زیادی روبهرو هستند.
فان خال  ۷۱ساله اعالم کرده است که پس از جام جهانی از هدایت تیم ملی فوتبال
هلند کنارهگیری خواهد کرد.

 ۱۷تیم به جام جهانی بسکتبال صعود کردند

بــا پایان پنجره پنجم انتخابیهای جام جهانی بســکتبال  ،۲۰۲۳حضور  ۱۷تیم در
این مسابقات قطعی شد.
به گزارش ایســنا ،رقابتهای پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بســکتبال  ۲۰۲۳در
حالی در قارهها و منطقههای مختلف فیبا به پایان رسید که تا پایان این مرحله ۱۷ ،تیم
از قارههای مختلف صعود خود به این مسابقات را قطعی کردهاند.
در پنجره پنجم این مســابقات تیمهای ملی چین و استرالیا موفق شدند به ترتیب با
پیروزی برابر ایران و قطر ،صعود خود را از منطقه آسیا  -اقیانوسیه به جام جهانی ۲۰۲۳
قطعی کنند؛ اتفاقی که باعث شــد تا تنها یک سهمیه دیگر از گروه  Fانتخابیهای قاره
آسیا  -اقیانوسیه باقی بماند.
تک سهمیه باقی مانده میتواند به یکی از دو تیم ایران و قزاقستان برسد که همه چیز
به نتایج دو تیم در پنجره ششــم انتخابیها بستگی دارد .پنجره پنجم اسفند ماه برگزار
میشود و ایران با چین و ژاپن دیدار میکند.

به گزارش ایسنا ،رقابتهای اسنوکر قهرمانی انگلستان از  ۱۲تا
 ۲۰نوامبر با حضور  ۳۲ورزشــکار درحال برگزاری است .وفایی در
مرحله انتخابی این مســابقات نمایندگان پاکستان و انگلستان را با
نتیجه  ۶بر  ۴شکســت داد تا جواز حضور در رقابتهای قهرمانی
انگلســتان را کســب کند .این مســابقات پس از قهرمانی جهان
دومین مسابقه مهم دنیای اسنوکر به شمار میآید.

ســومین روز مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا با  ۱۳دیدار در بندرعباس پیگیری شد و
هر چهار نماینده ایران برابر حریفان به پیروزی رسیدند.
به گزارش ایســنا ،مرحلــه گروهی بیســت و دومین دوره مســابقات والیبال ســاحلی قهرمانی
مردان آســیا که از دوشــنبه ۲۳ ،آبان در بندرعباس آغازشــده بود ،دیشــب (چهارشــنبه  ۲۵آبان)
به پایان رسید .در آخرین روز مرحله اول این رقابتها چهار تیم ایران موفق به شکست حریفان شدند
تا تیمهای اول تا ســوم کشورمان به عنوان صدرنشــین گروههای خود به مرحله حذفی صعود کنند.

ایران صفر  -تونس ۲

تیمملی با شکست به استقبال جام جهانی رفت

تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه با تونس تن به شکست  ۲بر صفر داد.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی فوتبال ایران از ساعت  ۱۶:۳۰دیروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم
ملی تونس رفت که این دیدار در نهایت به برتری  ۲بر صفر نماینده آفریقا در جام جهانی ختم شــد.
نعیم اسلیتی در دقیقه  ۸۵از روی نقطه پنالتی و علی عبدی در دقیقه  ۸۹برای تونس گلزنی کردند.
این دیدار بدون حضور رســانهها ،تماشــاگران و دوربینهای تلویزیونی برگزار شــد و مصاف دو تیم
بــرای جلوگیــری از لو رفتن تدابیر تاکتیکی قبل از جام جهانی ،از هیچ شــبکهای به نمایش درنیامد.
تیــم ملــی ایران در حالی در آخریــن دیدار خود به شکســت  ۲بر صفر تن داد کــه پنج روز بعد
( دوشــنبه ۳۰ ،آبان) در نخســتین دیدار خود در جام جهانی به مصاف تیم ملی انگلیس خواهد رفت.
تونس نیز روز یکم آذر به مصاف دانمارک میرود.

ارزشمندترین بازیکنان جام جهانی

طارمی   و محمدی در ترکیب آسیاییها

دو بازیکن تیمملی ایران در ترکیب با ارزشترین بازیکنان آسیایی جام جهانی قرار دارند.
به گزارش ایســنا ،ســایت ترانســفر مارکت به معرفی ترکیب با ارزشترین بازیکنــان پنج قاره
پرداخت و در ترکیب آســیایی نام دو ایرانی دیده میشــود .مهدی طارمی   بــا ارزش  ۲۰میلیون یورو
در نــوک خط حملــه و میالد محمدی با ارزش  ۲میلیون یورو در ســمت چپ خــط دفاعی ترکیب
بــا ارزشترین بازیکنان آســیایی جام جهانی قرار گرفتند .در این ترکیــب  ۶بازیکن ژاپنی ۲ ،بازیکن
کرهای و یک بازیکن استرالیایی نیز حضور دارند.

دعوت قاسمپور ،عموزاد و یزدانی
به اردوی تیم ملی برای جام جهانی آمریکا

اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام جهانی از  ۳۰آبان آغاز میشود.
به گزارش ایســنا ،اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگســاالن برای حضور در رقابت  های جام جهانی
آمریکا از روز  ۳۰آبان در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
 ٥٧کیلوگرم :رضا مومنی  -محمدرضا اسدی  -امیرمحمد نوازی
 ٦١کیلوگرم :ابراهیم الهی
 ٦٥کیلوگرم :رحمان عموزاد  -محمدرضا باقری  -عباس ابراهیم زاده
 ٧٠کیلوگرم :امیرمحمد یزدانی  -علی اکبر فضلی  -محمد بخشی
 ٧٤کیلوگرم :محمدصادق فیروزپور
 ٧٩کیلوگرم :محمد نخودی  -علی سوادکوهی  -مصطفی قیاسی
 ٨٦کیلوگرم :علیرضا کریمی  -رضا سلیمانیان
 ٩٢کیلوگرم :کامران قاسم پور -امیرحسین فیروزپور -محمد مبین عظیمی  -عرفان علیزاده
 ٩٧کیلوگرم :امیرعلی آذرپیرا  -دانیال شریعتی نیا
 ١٢٥کیلوگرم :امیررضا معصومی  -امیر رضا صحرایی
مدیر تیم های ملی :محســن کاوه  /ســرمربی :پژمان درســتکار  /مربیان :احسان امینی  -بهنام
احسانپور  -اباذر اسالمی  -مصطفی آقاجانی  /بدنساز :عباس خدایاری

کوچ تاملبرانگیز  ۲معاون وزارت ورزش به پاراالمپیک در کمتر از یکسال
دو معــاون وزیــر ورزش و جوانان در شــرایطی
کــه هنــوز حضــور آنهــا در ایــن وزارتخانــه به
یک سال نرســیده در اقدامی   قابل تامل با ثبت نام در
انتخابات کمیته ملی پاراالمپیک خبرســاز شدهاند ،اما
سوال اینجاست که اگر سودای جدایی در   سر داشتند؛
چرا از همان ابتدا به بدنه وزارت ورزش اضافه شدند؟
بــه گزارش ایســنا ،مجمع انتخابــات کمیته ملی
پاراالمپیــک  ۲۲آذر برگزار میشــود و  ۲۱نامزد برای
تصدی پست ریاست ،نایب رییس ،بازرس ،خزانه  دار و
هیات اجرایی ثبت نام کردند .در بین ثبت نام کنندگان
نام محمد پوالدگر ،معاون توســعه ورزش حرفهای و
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برای تصدی پســت
ریاســت و نایب رییس مردان کمیته ملی پاراالمپیک و
مریم کاظمی   پور ،معاون توســعه ورزش بانوان وزارت
ورزش و جوانان برای تصدی پست نایب رییس بانوان
کمیته ملی پاراالمپیک به چشم می   خورد.
 ۱۸دی ماه ســال گذشته بود که پوالدگر از سوی
وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون توســعه ورزش
قهرمانی و حرفه منصوب شد و در حکم ابالغی حمید
ســجادی به پوالدگر آمده بود؛ با توجه ویژه به قانوان
اهــداف و وظایــف وزارت متبــوع ،در رعایت اصول
"عدالت محــوری"" ،انقالبیگــری"" ،مردمداری"،
"پاکدستی و فسادســتیزی" و "قانونمداری" دولت
سیزدهم در سازماندهی امور فدراسیونها ،هیات   های
ورزشــی و باشگاه   های ورزشــی موجبات ارتقا سطح
کمــی   و کیفی فعالیت   هــای ورزشــکاران ،مربیان و
خصوصا قهرمانان را در عرصه   های ملی ،آســیایی و
جهانی را فراهم کنید.
حال ســوال پیش آمده این اســت که طی حدود
 ۱۰مــاه گذشــته معاونــت پوالدگــر چه میــزان از
اهداف تبیین   شــده از ســوی وزیــر ورزش و جوانان
توســط معــاون این وزارتخانه محقق شــده اســت
که حاال ســودای ریاســت کمیته ملی پاراالمپیک را
در  سر دارد؟
بر کسی پوشــیده نیست که معاونت توسعه ورزش

قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان یکی از
پرمشغلهترین و حساسترین جایگاههای مدیریتی در
ورزش ایران اســت که همواره با مسائل و چالشهای
بســیار زیادی روبرو بوده است ،از رســیدگی به امور
فدراسیون   های المپیکی گرفته تا تیم   های پرطرفداری
نظیر استقالل و پرسپولیس و تیم   های ملی...
موضوع دیگر اینکه با توجه به مشــغله بسیار زیاد
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش
و جوانان آیا بهتر نیســت کــه پوالدگر از معاونت این
وزارتخانه اســتعفا دهد و تمرکز خود را برای حضور در
کمیته پاراالمپیک اختصاص دهد یا اینکه قید ریاســت
کمیته ملی پاراالمپیک را بزند و در سمت فعلیاش به
بهترین نحو فعالیت کند؟ آیا پوالدگر تمام وقت خود را
تا  ۲۲آذرماه سال جاری به حوزه قهرمانی ورزش کشور
اختصاص میدهد یا رایزنی برای تصدی پست ریاست
کمیته ملی پاراالمپیک جزء جدانشــدنی برنامه   های او
خواهد بود؟
این در حالی اســت که  ۱۱فدراســیون ورزشــی
رئیــس ندارنــد و برخــی از آنهــا ماههاســت کــه
بالتکلیــف ماندهانــد .در این وضعیــت خاص به نظر

میرســد بهتر اســت معاونت قهرمانــی تمام وقت
خود را به سروســامان دادن به فدراسیونها معطوف
کنــد و یا کال مســیر خــود را به ســمت پاراالمپیک
عوض کند.
در ســوی دیگر نیز مریــم کاظمی   پــور ،معاون
توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانــان
بــه عنوان یکی از حســاسترین معاونت   های وزارت
ورزش و جوانان برای تصدی پست نایب رییس بانوان
کمیته ملی پاراالمپیک اقدام کرده است .کاظمی   پور نیز
از  ۷دی ماه ســال گذشته از سوی سجادی به عنوان
معاون در حوزه بانوان کار خود را آغاز کرد و حال پس
از گذشت بیش از  ۱۰ماه وی نیز قصد حضور در پست
نایب رییســی بانوان کمیته ملــی پاراالمپیک را دارد.
در حکــم وزیر ورزش و جوانــان برای کاظمی   پور
نیز آمــده بود :انتظار اســت ضمن توجه بــه قوانین
و مقــررات مربوطــه و بهرهگیــری از نظــرات
صاحب   نظران و دستاندرکاران در زمینه برنامهریزی
جهت عمومی   کــردن و نهادینه کردن ورزش در بین
خانوادهها و بانوان کشــور ،حضــور عزتمند بانوان در
صحنههــای بینالمللی با رویکــرد عفاف و حجاب و

نمایــش توانمندیهای زنان ایرانی در فرهنگ غنی و
پویای اسالمی   و توجه به سیاستهای دولت مردمی   و
انقالبی سیزدهم در راســتای افزایش سهم بانوان در
ورزش کشور تالش کنید.
حال سوال این است که طی بیش از  ۱۰ماه گذشته
چه میزان از اهداف خواسته شده از سوی وزیر ورزش
و جوانان محقق شــده کــه کاظمیپور تصمیم گرفته
به جای فعالیت در ســمت معاون توسعه ورزش بانوان
وزارت ورزش و جوانان برای تصدی پست نایب رییس
بانوان کمیته ملی پاراالمپیک اقدام کند؟
ایــن در حالی اســت که ورزش بانــوان در برخی
رشتهها با مشکالت حل نشــدهای دست و پنجه نرم
میکند .در فوتبال ،نایب رئیس بانوان این فدراســیون
درگیر پرونده قضایی است و در فدراسیون حضور ندارد
که به تبع آن تیم ملی فوتســال زنان تعطیل اســت.
زنان آلیش کار بارها نســبت به کمتوجهیها معترض
بودنــد .همچنین برای اخذ مجوز برای حضور زنان در
مسابقات بینالمللی ژیمناستیک اقدامی   عملی نشده و
سازوکار حضور زنان در رشته بوکس هم تعیین تکلیف
نشــده تا همچنان شاهد فعالیتهای زیرزمینی در این
رشته و برخی رشته   های رزمی   باشیم.
در بدنســازی زنان نیز فعالیت  هــای بادی فیزیک
و بــادی بیلدینــگ ممنوع اعالم شــد و قــرار بود
فعالیت های زنان در مچاندازی ،پاورلیفتینگ و فیتنس
چلنج بررسی شود ،اما همچنان نتیجهای در بر نداشته
است.
دیگر نکتــه مهم اینکه اساســا برنامه زمان بندی
حضور پوالدگر و پورکاظمی   در وزارت ورزش و جوانان
چند ماهه بوده اســت که آن   ها پس از گذشت حدود
 ۱۰مــاه ،تصمیم گرفته اند قید ادامه فعالیت در وزارت
ورزش و جوانــان را بزنند و در کمیته ملی پاراالمپیک
کار خود را دنبال کنند؟ اگــر هم تصمیم دارند در هر
دو پســت فعالیت کنند و در واقع دو هندوانه را با یک
دست بلند کنند که اساسا این کار جای سوال دارد و به
آن ایراد اساسی وارد است.

شانس اول قهرمانی در جام جهانی از نگاه ماتئوس
اسطوره فوتبال ژرمنها بر این باور است که تیم ملی فوتبال آرژانتین
با حضور مسی شانس اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام  جهانی ۲۰۲۲
قطر است.
به گزارش ایســنا و به نقل از کیکر ،تا آغاز جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
تنهــا  ۴روز دیگر باقی مانده اســت و به همین خاطر بازار پیشبینیها
داغ داغ است.
لوتار ماتئوس اســطوره فوتبال ژرمنها درباره مدعی اصلی کســب

عنوان قهرمانی در جام جهانی قطر سخن به میان آورد.
ماتئوس گفت :اگر قرار باشــد که تنها یک تیــم را به عنوان نامزد
اصلی کســب عنوان قهرمانــی در جام جهانی انتخــاب کنم ،آن تیم
آرژانتین اســت .به نظرم آرژانتین در شرایط بسیار خوبی به سر میبرد.
مســی بسیار آماده است و میتواند زمینهســاز قهرمانی تیمش در جام
جهانی باشد.
تیم ملی فوتبال آرژانتین با تیمهای عربســتان ،لهستان و مکزیک

همگروه است و در نخستین بازی خود به مصاف عربستان خواهد رفت.
آرژانتین در شــرایط بسیار خوبی پا به جام جهانی میگذارد .این تیم در
ســه سال اخیر هیچ شکستی را تجربه نکرده است و این باعث میشود
تا با شرایط روحی بسیار خوبی پای به جام جهانی بگذارد.
این آخرین جام جهانی مســی اســت و هواداران این بازیکن امید
زیــادی دارند که مســی قهرمانی در جام جهانی را به هم کلکســیون
افتخارات خود اضافه کند.
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انگارنهراگنا

واکنش رئیس سازمان صدا و سیما
به تحریم پرس تی وی

رئیس سازمان صدا و سیما به تحریم به تحریم پرس تی وی
از سوی غرب واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا ،پیمان جبلی در حاشــیه جلســه هیات
دولت درباره تحریم پرس تی وی توســط اتحادیه اروپا ،تاکید
کرد :بار اول نیســت که غرب ادعــای آزادی بیان دارد و آن را
به عنوان یک امتیاز مطرح میکند ،اما خالف آن عمل میکند.
با وجود اینکه رقبای شــبکه پرستیوی بســیار قدرتمند بوده
و از پشــتیبانی بســیاری برخوردار     اند و در یک عرصه نابرابر
رقابت میکننــد ،اما همین حضور حداقلی را به لحاظ امکاناتی
هم نمیتوانند تحمل کنند .شبکههای برون مرزی ایران چون
تجربــه و آمادگی الزم را دارنــد ،حتما از این وضعیت و چالش
عبور خواهند کرد و صدای جمهوری اســامی   به مردم جهان
رسیده و خواهد رسید.
وی درباره برنامههای صداوسیما برای جذب مخاطب ،گفت:
با نیروی تازه نفس که در صداوسیما جذب شده اند ،برنامه   های
جدید و ایده   های جدید به تدریج روی آنتن می   روند.
رئیس ســازمان صــدا و ســیما همچنین اعــام کرد که
 ۲۳سریال را در مرحله نگارش فیلمنامه و پایان نگارش فیلمنامه
و پیش تولید داریم که به تدریج آماده می   شــود .مجموعه   های
تلویزیونی جدیدی هم در مرحله پخش است.

نامزدهای جوایز گرمی   ۲۰۲۳
معرفی شدند

شــصت و پنجمین دوره جوایز موســیقی گرمی   فهرســت
نامزدهای خود را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از گاردین« ،بیانســه» با کســب
 ۹نامزدی ،در مجموع تاکنون  ۸۸بار نامزد این جایزه در عرصه
موســیقی شده و در کنار «جی زی» به صورت مشترک از این
حیث رکورددار هستند.
آلبــوم جدید این خواننده  ۴۱ســاله با عنوان «مقاومت» در
شاخه بهترین آلبوم سال نامزد جایزه شده و آهنگ «روح من را
بشکن» از این آلبوم در دو شاخه بهترین آهنگ و بهترین ضبط
سال نامزد دریافت جایزه گرمی   شده است.
«بیانسه» تاکنون موفق به کســب  ۲۸جایزه گرمی   شده و
در صورت کســب چند جایزه در دوره آتی این جوایز از رکورد
 ۳۱جایزه کسب شده توسط «جورج سولتی» عبور خواهد کرد.
او هماکنون به صورت مشــترک با «کوئینسی جونز» در رتبه
دوم پرافتخارترین هنرمندان در تاریخ جوایز گرمی   قرار دارد.
اما «کندریک لومار» هم توانســت در هشت شاخه از جمله
بهترین آلبوم ،آهنگ و ضبط سال نامزد جایزه گرمی    ۲۰۲۳شود
و در شــاخه موسیقی رپ با «دی جی خالد» و «فیوچر» رقابت
خواهد داشــت و «اَدل» خواننده انگلیســی هم در هفت شاخه
نامزد کسب جایزه نام گرفت.
«هری اســتایلز»« ،دی جی خالد»« ،فیوچر»ِ    « ،د دریم»،
«رندی مریل» و «مری جی بالیژ» نیز هر کدام در شش شاخه
فرصت کسب جایزه گرمی   را دارند.
«مری جــی بالیژ»»« ،لیزو»« ،کندریــک لومار»« ،هری
اســتایلز»« ،کولد پلــی»« ،برندی کارالیــل» و «آبا» دیگر
هنرمندانی هســتند که با جدیدترین آثارشــان با «بیانسه» و
«اَدل» برای کســب جایزه گرمی   بهترین آلبوم ســال رقابت
خواهند کرد.
مراســم شــصت و پنجمین دوره جوایز گرمی   روز  ۵فوریه
 ۱۶( ۲۰۲۳بهمن) برگزار میشود.
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وزیر ارشاد:

از آزادی بیان در حوزه فرهنگ دفاع میکنیم

محمدمهدی اســماعیلی با بیان اینکه دولت
مردمی   بدون لکنت و با صراحت از ماموریت   های
انقالب اسالمی   در حوزه فرهنگ نظیر گسترش
آزادی بیان دفاع می   کند ،گفت :وزارت فرهنگ
در دوره جدید از هرگونه تفکری که موجب ارتقا
و استحکام پایه   های تفکر انقالب اسالمی   شود،
حمایت می   کند و با تمرکــز بر مأموریت بزرگ
انقــاب اســامی   در حوزه فرهنگ ،پشــتیبان
آزادی   بیان و اندیشه خواهیم بود.
به گزارش ایســنا بــه نقل از مرکــز روابط
عمومی   و اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،محمدمهدی اسماعیلی  -وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی -در «ضیافت هفته کتاب با
اصحاب نشــر» با بیان اینکــه وزارت فرهنگ
در دوره جدید به مشــکالت و دغدغههای حوزه
نشر و کتاب اشــراف کامل دارد ،گفت :ناشران
حوزههــای مختلف در این ضیافت نقطه نظرات
و پیشــنهادات سازندهای ارائه کردند که تشکیل
کمیتهای برای جمعبندی پیشــنهادات اصحاب
نشر در راستای پیشــبرد اهداف متعالی صنعت
نشر الزامی   است.
او با اشاره به اینکه دولت مردمی   از روز نخست
به دنبال تحقــق خودکفایی کاغذ بوده اســت،
خاطرنشــان کرد :در این راستا از هیچ کوششی
دریغ نشــده و تاکنون با مساعدت شخص آقای
رییس جمهور ،معاون اول رییسجمهور و ســایر
اعضای هیات دولت دستاوردهای خوبی به دست
آمده است.
اســماعیلی در ادامه به اهتمــام ویژه دولت
مردمی   بر حل و فصل موضوعات فرهنگی اشاره
کــرد و افزود :هیچ مانعی برای پیشــبرد اهداف

فرهنگــی در دولــت مردمی   وجود نــدارد؛ زیرا
جایــگاه حوزه فرهنگ در این دولت به واســطه
شــخصیت فرهنگــی رییس جمهــور مکتبی و
انقالبی ارتقا پیدا کرده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در بخش
دیگری از ســخنان خــود تاکید کــرد :انقالب
اسالمی ،انقالبی فرهنگی است؛ زیرا رهبران آن
همگی از اهالی فکــر ،فرهنگ و کتاب بودند و
همگی پیش از آن که کنشــگر سیاسی باشند،
کنشگر فرهنگی بودند.
او افــزود :دولت مردمی   در حــوزه فرهنگ
به دنبال تغییر ریلگذاری بر اســاس مولفههای
گفتمــان انقالب اسالمی   اســت تــا حکمرانی
فرهنگ و هنر و اقتضائات آن بر همین اســاس
تحقق یابد.
اســماعیلی با اشــاره به اینکه دولت انقالبی
بــدون لکنت و بــا صراحــت از ماموریتهای
انقالب اســامی   در حوزه فرهنگ دفاع میکند،
گفــت :وزارت فرهنگ در دوره جدید از هرگونه
تفکــری که موجب ارتقا و اســتحکام پایههای
تفکــر انقالب اسالمی   شــود ،حمایت میکند و
با تمرکز بر مأموریت بزرگ انقالب اســامی   در
حوزه فرهنگ ،پشــتیبان آزادی بیان و اندیشــه
خواهیم بــود تا با تمرکز بــر مدیریت فرهنگی
به ساز   وکاری مشخص برای ارتقای بنای رفیع
تمدن اسالمی   برســیم و خوشــبختانه تاکنون
چندین گام بــزرگ در این خصوص برداشــته
شده است.
او در ادامــه تصویب آیین نامه بند ز تبصره ۹
الیحه بودجه را گام بزرگی برای مدیریت بودجه
نهادهــا عنوان کرد و گفت :آییننامه این الیحه

که به تصویب و تایید نهایی هیات دولت رسیده
اســت ،گام نخست ضابطهمند شدن فعالیتها و
برنامههای فرهنگی نهادها و سازمان   های دولتی
به شمار میرود.
اســماعیلی در پایــان تصریح کــرد :البته با
تحقــق کامل اهداف آییننامه بنــد ز تبصره ۹
الیحــه بودجه به دنبال متمرکز شــدن تمامی  
فعالیتهای فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی   نیســتیم بلکه به دنبال آن هســتیم تا
تمامی   فعالیتهــای فرهنگــی نهادهای دولتی،
تحت سیاســتگذاری واحــد و یکپارچه انجام
شــود که این مســئله مســتلزم دســتورالعمل
اجرایی در چارچوب سیاســت گذاری واحد برای
سرمایه   گذاری نهادهای مختلف در حوزه فرهنگ
محسوب میشود.
نیاز ســاالنه نشر کشــور به کاغذ،
 ۶۰هزار تن است
همچنین یاســر احمدوند ،معــاون فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی   در این مراسم
با بیان اینکه بیش از  ۱۰۰۰ناشر ،کاغذ دریافت
کردند ،گفت :این میزان دو تا سه درصد نیاز نشر
است ،امیدواریم ،میزان بیشتری کاغذ در اختیار
داشته باشیم از ســوی دیگر تالش برای تولید
کاغذ داخلی با اهتمام جدی وزیر محترم فرهنگ
و ارشاد اســامی   و حمایت رئیس جمهوری آغاز
شده است.
او یادآور شــد :حــدود یکهزار تــن کاغذ
مازندران در اختیار ناشران قرار گرفته است ،همه
ناشــران میتوانند برای بهرهمندی از این کاغذ
ثبتنام کنند.
احمدوند با بیان اینکه آیین شــکرانه استمرار

دلیلی عجیب برای تنوع در موسیقی نواحی ایران
یک پژوهشگر موســیقی نواحی معتقد است که «یکی از
دالیل تنوع در موسیقی نواحی ایران این است که ثبت نشده
و یکجاهایی هرکسی بر مبنای سلیقه و عالقهاش یک مقام
جدید به وجود آورده اســت ».او میگوید« :خیلی از تفاوتها
و اختــاف نظرها بر روی مقامها دلیلــش همین روند انتقال
است».
به گــزارش ایســنا به نقل از ســتاد خبــری پانزدهمین
جشنواره موســیقی نواحی ایران ،ســومین نشست پژوهشی
پانزدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران صبــح
دیروز  ۲۵آبانماه برگزار شد.
ســخنران بخش نخســت این نشســت غفور محمدزاده
(خواننده و پژوهشــگر موســیقی شــرق و جنوب خراسان)
پژوهش خود را با محوریت «شیوههای آوازخوانی در جنوب و
شرق خراسان» ارائه داد.
محمدزاده توضیح داد :وقتی نام موسیقی تربت جام میآید،
خیلیهــا اصرار دارند که بگویند ،این یک موســیقی عرفانی
است .درست است که موسیقی تربت جام عرفانی هم هست،
اما یک موســیقی تکبعدی نیست .این موسیقی از آنجا که با
زندگی و آیینهای مــردم در ارتباط بوده ،چیزهای زیادی در
آن نهفته است .ما موسیقی عاشقانه هم داریم.
او ادامه داد :بخشی از موســیقی ما شامل مناجاتخوانی،
نعت حضرت رسولا( ...ص) ،منقبتخوانی که شامل آوازهایی
برای بزرگان دین و ائمه اطهار به ویژه امام رضا(ع) میشــود،
هست و البته موسیقی محرم هم در این منطقه اجرا میشود.
در واقع هم آثار مذهبی مثل منظومه «شهر عجایب» در نعت
حضرت علی (ع) اجرا میکنیمو هم اثری تغزلی و عاشــقانه
مثــل «لیلی و مجنون» داریــم .پندنامهخوانی ،صلواتخوانی
و ذکرخوانــی هــم بخــش دیگــری از موســیقی منطقه
تربت جام است.
غفور محمدزاده با اشاره به موسیقی حماسی تربت جام هم
توضیح داد :مردم منطقه تربت جام در شبهای بلند زمستان
همیشــه اجرای شــاهنامهخوانی داشــتند ولی رفتهرفته این
شاهنامهخوانی به ســمت دوبیتیخوانی رفت .متاسفانه خیلی
چیزهای در موســیقی این منطقه رو به فراموشــی است و با
رفتن اســاتیدی مثل زندهیادان پورعطایی و درپور موســیقی
منطقه تربت جام ضربه سنگینی خورد.
این پژوهشــگر درباره سهم زنان در موسیقی تربت جام نیز

بیان کرد :آیینهای ســوگ و سور مثل ختنهسوران ،ازدواج و
پیوند مشخصا توسط زنان اجرا میشود که برای هر کدام مقام
وجود دارد .مثال مقام حنابندان یکی از اینهاست .البته در کنار
اینها موسیقی سوگ هم داریم که در بیرجند اجرا میشود.
او پس از اشــاره به نقش موســیقی در حلقههای ذکر نیز
گفت :موســیقی کار یا کارآواها نیز بخش مهمی از موسیقی
تربت جام اســت .متاســفانه بحث ترانههــای کار یک بحث
مغفــول و مظلومی در موســیقی منطقه اســت؛ در حالی که
کارآواها مبحث بســیار مهمی هســتند .کارآواها بیشتر از این
جانب ضربه خوردند که هیچگاه مکتوب نشدند و شفاهی نقل

مسکن قوم تالش هدف ماست.
او ادامــه داد :مــا در موســیقی تالــش ایــران دو بخش
ســاز و آوازی داریم که البته هر کدام شامل بخشهای دیگر
هم میشــود .مثال بخش آوازی شــامل آوازهای شــالیزار،
آوازهای زنان (الالییها) و مولودی اشــعار میشــود .بخش
سازی هم که دنیای خودش را دارد.
فریدی که پژوهشاش با تکیه بــر «واژگان» بود ،اضافه
کرد :وقتی که برای تحقیق وارد این منطقه شــدم و شروع به
کار کردم ،پژوهشهای دیگران هم چراغ   راه بنده بود .مثال در
یک بخشی از این پروژه کتاب دایرهالمعارف محمدرضا درویشی

شــدند .در واقع هر جا به ادبیات شفاهی تکیه کردیم ،آن کار
را از بین بردیم.
محمدزاده با اشاره به اینکه شاهنامهخوانی نکته قابل  توجه
موسیقی تربت جام است ،افزود :فلکخوانی بخش دیگر قابل
اهمیت موسیقی تربت جام است که در آن روایتگر از بازی دنیا
و سرنوشت گله میکند.
بخش دوم این نشست پژوهشی به سخنرانی آرمین فریدی
(پژوهشگر موسیقی تالش و گیالن) با موضوع «مقامهای موسیقی
تالشــی و ابهامزدایی از واژگان پرکاربرد» اختصاص داشــت.
این پژوهشگر در ســخنانی گفت :چراغ جشنواره موسیقی
نواحی سالهاســت که روشــن بوده اســت و امیدوارم تداوم
داشته باشد .اینکه بنده مشخصا درباره موسیقی تالش صحبت
میکنم ،مراد از آن منطقهای اســت که طی  ۵۰سال پیش در
ذهن محققان بوده است .در واقع اینجا رشتهکوههای تالش و

بســیار برایم راهگشا بود .یا پژوهشهایی که آقایان هوشنگ
جاوید و جهانگیر نصریاشــرفی در مسیر به   شدت موثر بود.
این پژوهشــگر همچنیــن مطرح کرد :در مســیر پژوهش
برای یافتن موضوع درســت باید اشراف زیادی به موضوع و
آدمها داشــته باشــیم و از طرفی به مبحث کارکرد هم باید
خیلــی توجه داشــت .بنده در این مســیر تمام تالشــم این
بود کــه کمترین تاثیر تغییردهندگی را داشــته باشــم .مثل
یک   دوربین عکاسی عمل کردم و تنها به ثبت وقایع پرداختم.
فریــدی یــادآور شــد :به قطعیــت میتوانــم بگویم که
یکی از دالیل تنوع در موســیقی نواحی ایران این اســت که
ثبت نشــده است و یکجاهایی هرکســی بر مبنای سلیقه و
عالقــهاش یک مقام جدیــد به وجود آورده اســت .خیلی از
تفاوتهــا و اختالف نظر بــر روی مقامها دلیلش همین روند
انتقال است.

آبادونخوانی بانوان کرمانی در جشنواره موسیقی نواحی
دومین شب از پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
در حالــی کار خود را آغاز کرد کــه «آبادونخوانی» بانوان
کرمانی به آن حال و هوای دیگری بخشید.
به گزارش ایســنا به نقل از ســتاد خبــری پانزدهمین
جشــنواره موســیقی نواحی ایران ،تاالر فخرالدین اســعد
گرگانی شــامگاه  ۲۴آبانماه بار دیگــر میزبان عالقمندان
موسیقی اقوام بود؛ اجرایی که با میزبان  ۱۴ساله این رویداد
یعنی هنرمندان کرمانی آغاز شد.
گروه «آبادونخوان» کرمان با اجرای خواهران رجایینژاد
اولیــن گروهی بود که روی صحنــه رفت .طوطی ،مهناز و
شــهناز رجایینژاد که اولین تجربه اجرای صحنهای خود را
پشــت سر گذاشتند ،بخش عمده اجرای خود را به آوازهایی
که در عروسیهای محلی خوانده میشوند اختصاص دادند و
آنها را به صورت همخوانی اجرا کردند .مضمون قطعات این
گروه مربوط به سالیان بســیار دور است که از قدیم توسط
بزرگترها در مجالس عروسی خوانده میشده و سینه  به سینه

نقل شده است.
پس از آن ،نوبت موســیقی کردی بود و موسیقی فولک
کردی توســط گروهی از ســنندج حال و هوای متفاوتی به
سالن بخشید .فرید رحیمی   (خواننده و سرپرست گروه) پیش
از اجرای گروه در ســخنان کوتاهی گفت :آنچه هماکنون
برایتان اجرا میکنم ،مقام بســیار قدیمی   کردی محســوب
میشود .آنچه که میخوانم یکی از بندهای موسیقی کردی
به نام « ُگلی» هست که در مایه حجاز اجرا میشود و آن را
در یک فرم قدیمی   برایتان میخوانم.
اجــرای «حیران» و یک ملودی شــاد بخش دیگری از
این برنامه بود.
عــارف طهماســبی (نرمهنی) و محمد عباســی (دف و
تنبک) نیز این اجرا را همراهی کردند.
علی احمدی از کرمانشاه برای اجرای مور     لکی به روی
صحنه آمد تا چند آوای باســتانی ســرزمین کهن ایران را
اجرا کند.

پس از آن نوبت گروه علی   آباد کتول بود که مخاطبان را
مهمان موسیقی کتولی کند .علیاکبر اصالنی کتولی (آواز)
به همــراه نعمت اصالنی کتولی (نــی) قطعات «هوایی»،
«راستهمقام» و «کلهکش» را اجرا کردند.
بخشــی دیگری از این برنامه با حضور بخشــی حسین
ولینژاد (دوتار نواز مطرح شــمال خراسان) بر روی صحنه
همراه بود .او اجرایش را با صلوات بر پیامبر اکرم(ص) آغاز
کرد و در مدح ایشان قطعهای نواخت.
ســپس گروهنوازی آغاز شــد و گروه بخشــی با اجرای
محمد علیآبادی و شــایان علیــزاده او را همراهی کردند.
اجرای قطعات «نوایــی»« ،شــاخعطایی» و «هرایی» با
استقبال مخاطبان همراه شد.
در نهایت گروه ســرنا و دهل کرمانشــاه روی صحنه
آمدند .اســتاد نوخاص صیادی (دهل) و اردشیر طهماسبی
(سرنا) قطعات شادی را برای مخاطبان اجرا کردند تا دومین
شب از اجراهای جشنواره به پایان برسد.

توزیع کاغذ داخلی برگزار خواهد شد ،گفت :نیاز
ایــران با این میزان تولید ،تا پایان ســال مرتفع
نمیشود ،امیدواریم سال آینده عالوه بر کارخانه
مازندران ،کارخانه کاغذ پارس و کارخانه زاگرس
فارس نیز در مدار تولید قرار گیرند .در این زمینه
نیاز کاغذ کشــور با تولید این سه کارخانه پاسخ
داده خواهد شد.
او ادامه داد :نیاز ســاالنه نشر کشور به کاغذ،
 ۶۰هزار تن است که این سه کارخانه توان رفع
نیاز ناشران را دارند.
رونمایی از سامانه جامع ناشران
همچنین در حاشیه این مراسم با حضور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی   از سامانه جامع ناشران
رونمایی شد.
در ســامانه جامع ناشران  ۱۴فرایند مربوط به
امور ناشران ،از جمله  ۴نوع ثبتنام ،صدور پروانه
نشــر ،تمدید پروانه نشــر ،تغییر نام ،تغییر مدیر
مسئول ۴ ،نوع انتقال ،انحالل نشر و رسیدگی به
تخلفات پیشبینی شده است که سرویس صدور
پروانه نشر ،پیش از مهلت اتصال به پنجره واحد
مجوزهای دولتی در شهریورماه سال جاری آغاز
بکار کرد و قرار اســت از این پس همه خدمات
به ناشران در این ســامانه به شکل الکترونیک
ارائه شود.

تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

یار مهربانم»
«من ِ

برای هفته کتاب و کتابخوانی

تا جايى كه يادم هست دروازه ورود به وادى كتابخوانى ام،
كتاب   هاى رنگين كمانى «قصه   هاى خوب براى بچه   هاى
خوب»از زنده ياد مهدى آذر يزدى بود .مجموعه داســتانى
جذاب از منابع وزين ادبى كشــور كه بيش از شــش دهه
پيش از اين توسط زنده  ياد عبدالرحيم جعفرى پايه گذار و
مدير باتدبير انتشــاراتى اميركبير كه آن روزگار در خيابان
ناصر خسرو فعاليت داشت منتشر شده بود و تا دهه شصت
به نســل ما رســيد و چراغ ادبيات و تاريخ كشورمان را در
ذهن ماجراجوى كودكان و نوجوانان روشن كرد.
كتاب   هاى درســى ابتدايــى آن ايام هــم چيزى جز
قيل  و   قال مدرسه و درس   هاى تكرارى بازمانده از روزگار
دور براى ما تازگى نداشت.
كم كم ذهن به وادى كتاب   هاى متنوع تر رفت البته با
راهنمايى معلم شايسته «محمد رضا آل ابراهيم» كه عمر
اين نويســنده و پژوهنده ادبى و فرهنگى دراز باد ،معلمى
كه رسالت معلمى را خوب مى دانست و تنها به درس   هاى
تكرارى كتاب   هاى درسى كه حاصل نظر جمعى بود اكتفا
نمى كرد و ذهن دانش آموزان را به وادى فراخ تر ادبيات،
تاريخ و جامعه هدايت مى كرد.
روزهاى نوجوانى من جالب بود و آن اشتياق كتاب   هاى
رنگ و رو رفته از گذر زمان در كتابخانه شــخصى معلمان
انديشــمندى چون «محمــد رضا آل ابراهيم» و «ســيد
نورالديــن ناظمى» اين دو معلم انديشــمند مأخذى براى
پرسش   هاى دانش آموزان جستجوگر بودند و اقيانوس آثار
آموزان دلداده كتاب
ادبيات داستانى و شعر در اختيار دانش
ِ
قرار مى دادند.
نســل ما اينگونه مســير مطالعه را طى نمود تا به آثار
بزرگان جهانى چون«صد ســال تنهايى گابريل گارســيا
ماركز»« ،بينوايان ويكتور هوگو»« ،پيرمرد و دريا» ارنست
همینگوی« ،هكلبرى فين» مــارک تواین با ترجمه   های
دلنشــين زنده  ياد نجــف دريابندرى و «سووشــون» بانو
سيمين دانشــور تا «كليدر» محمود دولت آبادى و دهها
اث ِر ارجمند ديگر ذهن ما را به وادى كتاب رهنمون كردند.
امــا امروز همه ايــن كتاب   ها و ديگر آثار شايســته با
اشــاره كليدى بر صفحه تلفن همراه قابل مطالعه اســت
و نه مســافتى براى طى كردن و خريد كتاب الزم اســت
نه هزينه زيادى!
آمار اســتفاده از اينترنــت و فعاالن فضــاى مجازى
كشــور هم گواه حضــور پررنگ نســل امــروز در اين
وادى پرنشــيب و فراز اســت ،اما قصه پرغصه ى كمبود
ِ
ســرانه مطالعــه ما ايرانيــان همچنان رونــق آمار منفى
در حــوزه فرهنگ كتابخوانى محســوب مى شــود؛ آمار
تكان دهنــده اى كــه نيــاز به اعــام عددى نيســت و
با نگاهى به اطراف به طور عيان خواهيم ديد و همان َم َثل
عاميانه تعبير مى شود «كه حاجت به بيان نيست!»
و اينكــه هنــوز هم مى تــوان با گســترش فرهنگ
كتابخوانى و تأكيد بر انديشــيدن بر بسيارى از مشكالت
اجتماعى فائق آمد و اين يگانه همدم ماندگار را در ســبد
روزمره زندگى قرار داد تا روش و منش   هاى بهتر زيستن
را از واژه   ها بياموزيم ،ايدون باد.

