با عصر آنالین ما را دنبال کنید
زبان و فرهنگ خود را
دریابیم
اسماعیل  عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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محبی پور معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس خبر داد

شهردار شیراز اعالم کرد؛

شـهردار شـیراز در جلسـه شـورای معاونین شـهرداری گفت :اجرای طرح
پیونـد بهمنظـور تکریم شـهروندان ،ارباب رجـوع و دیدار با اقشـار مختلف
مـردم در دسـتور کار قـرار گیرد.به گزارش پایگاه اطالعرسـانی شـهرداری
شـیراز ،محمدحسـن اسـدی در جلسـه شـورای معاونیـن شـهرداری بـا
تشـریح رویدادهـای اخیـر مدیریـت شـهری ،به بررسـی برنامههـای کالن
در حـوزه شـهری پرداخت.شـهردار شـیراز تصریـح کـرد :اجـرای طـرح
پیونـد بهمنظـور تکریـم شـهروندان و مالقـات مردمی مدیـران بـا اقشـار
مختلـف مردمـی در دسـتور کار قـرار گیرد.در این جلسـه علاوه بر بحث و
بررسـی پیرامـون مسـائل پروژههـای شـهری ،زمـان افتتـاح و بهرهبرداری
تعـدادی از پروژههـای خـرد و کالن در ابعـاد مختلـف شـهری قطعـی
شـد.به گفتـه اسـدی؛ کلنگزنـی پروژههـای محرومیتزدایـی در نقـاط
مختلـف شـیراز بـه منظـور خدماتدهـی بـه جامعـه هـدف در مـاه جاری
صـورت خواهـد گرفت.

چاپ سوم «ظلمت شب
یلدا» اثر امین فقیری
در کتابفروشیها

غول کشی ژاپنی ها
در قطر
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تکریم ارباب رجوع با اجرای طرح پیوند
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بوستان جنت شیراز
نخستین مکان تجمعات قانونی
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 ۱۲عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
در شمار یک درصد دانشمندان
برتر جهان
4
عدم توجه به جلو؛ علت  42درصد
از تصادفات رانندگی در فارس
رییس انجمن انبوهسازان:

یک سال زمان را در بخش مسکن از
دست دادیم
10

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

دولت برای شنیدن حرف معترض
و مخالف گوش شنوا دارد

اسالمی :

2

هر قطع نامه ای عکس العملی دارد
2

در اطالعیه سپاه پاسداران منتشر شد؛

شهادت سرهنگ داوود جعفری در سوریه
2

رای پارلمان اروپا
علیه روسیه
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شهردار شیراز تکلیف کرد؛  فعالیت شبانهروزی در فاز  ۳پروژه بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی

امیرعبداللهیان در نشست خبری با رسانههای داخلی و خارجی:

تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریمها ادامه دارد
وزیـر امـور خارجه بـا بیان اینکه تبـادل پیام میـان ایران
و آمریـکا بـرای رفع تحریمهـا از طریق اتحادیـه اروپا و
کشـورهای واسـط ادامـه دارد ،از مذاکـره تیم سیاسـی
و نظامی ایـران و اوکرایـن در کشـور ثالـث خبـر داد و
گفـت :تاکنـون هیـچ مدرکـی مبنی بـر اسـتفاده از پهپاد
ایرانـی در جنـگ روسـیه و اوکرایـن دریافـت نکردهایم.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـت خارجـی ایرنا ،نخسـتین
نشسـت خبـری حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور
خارجـه دیـروز (چهارشـنبه) بـا حضـور رسـانههای
داخلی و خارجی و اصحاب رسـانه در سـاختمان وزارت
امـور خارجـه آغـاز شـد.
وزیـر امـور خارجه در ابتدای این نشسـت گفـت :در ۱۴
مـاه گذشـته حجـم تبـادل تجـاری ایـران از قـاره اروپا تا
سـایر نقـاط جهـان بـه ویـژه همسـایگان و آسـیا از ۳۷
درصـد در کمتریـن حالت تا  ۵۷۱درصد رشـد داشـته که
بخـش عمـده ای از ایـن رشـد ،خـارج از حـوزه سـنتی
تجـارت نفـت و انـرژی بوده اسـت.
وی بـا تشـریح تحـوالت جدیـد در محیط داخلـی ایران،
بـه ارایـه دیدگاه هـای وزارت امـور خارجـه در ایـن
خصـوص پرداخـت و اظهـار داشـت :توطئـهای کـه بـر
اسـاس اسـناد دقیـق و موجـود در دسـتگاه دیپلماسـی
کشـور بـا هـدف ایجاد جنـگ تروریسـتی ،جنـگ داخلی
و در نهایـت تجزیـه جمهـوری اسلامی ایران در
هشـت هفتـه گذشـته بـا سـوء اسـتفاده از احساسـات
مردمی دنبـال میشـد ،شکسـت خـورد.
وزیـر امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه در هشـت هفتـه
گذشـته دخالتهـای خارجـی در اوج خود قرار داشـت،
افـزود :مـا در دسـتگاه دیپلماسـی بـه طـور مسـتمر بـا
همسـایگانی کـه تروریسـم از آن کشـورها بـه سـمت
ایـران هدایـت میشـد ،در تمـاس بودیـم.
امیرعبداللهیـان بـا یـادآوری غائلـه زاهدان و مشـکالت
امنیتـی کـه در برخـی از اسـتانهای غربـی روی داد،
اظهـار داشـت :بـه طـور مشـخص  ۷۶مرکز تروریسـتی
و ضـد انقلاب در اقلیـم کردسـتان فعـال شـدند و
سلاح های اسـرائیلی و آمریکایـی وارد کشـور شـد.
وی ادامـه داد :مـا در هشـت هفتـه گذشـته در دو
مرحلـه در بغـداد و تهـران بـا مقامـات عـراق ،بـا تیـم
مهمـی از مقامـات امنیتـی در دولـت مرکـزی عـراق و در
اقلیـم کردسـتان ،نشسـت های متعـددی را داشـتییم و
تصمیمـات مهمی هـم اتخـاذ شـد.
وزیـر امـور خارجـه در ادامـه بـه دخالت هـای غربی هـا
در امـور داخلـی ایران در هفته های گذشـته اشـاره کرد
و گفـت :در تماس هـای خـودم بـا مقامـات کشـورهای
جهـان از جملـه سـه کشـور اروپایـی فرانسـه ،انگلیس
و آلمـان در خصـوص آنچـه در ایـران گذشـت و انتقـاد
در محکومیـت قـوی اظهـار نظـرات سیاسـی برخـی از
ایـن مقامـات و مقامـات آمریکایـی بـه صراحـت مواضع
جمهـوری اسلامی ایران را در روزهایـی کـه پشـت سـر
گذاشـتیم منعکـس کردیم.
امیرعبداللهیـان تاکید کرد :سـه کشـور اروپایی ،آمریکا
و صهیونیسـتها در درک درسـتی از تحـوالت و وقایـع
نداشـتند و مداخلات زیـادی را در عرصههـای رسـانه
ای و اظهارنظرهـای سیاسـی به عمل آوردنـد؛ برخی از
مقامـات در ایـن کشـورها تلاش کردنـد در روزهای بعد
از اظهـارات منفـی خودشـان بـا مصاحبه هـای متفاوتی
تـا حـدودی اشـتباهات خـود را در ایـن رابطـه اصلاح
کنند .
رئیـس دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان اظهـار داشـت:
رعایـت حقـوق مـردم و حقوق بشـر در آموزههـای دینی
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و ملـی جمهـوری اسلامی ایران و در دل و روح هـر
ایرانـی وجـود دارد؛ مقـام معظـم رهبـری هم همـواره با
حساسـیت و دقـت بـه همـه مـا رعایـت دقیـق آن را در
سـایر در همـه سـطوح در جامعـه متذکـر میشـوند.
وی افـزود :در اغتشاشـات اخیـر مـن بـه مقامـات
اروپایـی کـه مدعـی دفـاع از حقـوق بشـر هسـتند بـه
صراحـت گفتـم پلیـس در ایران بـا صبـری راهبردهای،
خویشـتنداری کـرد و اینکـه بیـش از  ۵۰پلیـس و نیروی
امنیتی ما توسـط آشـوبگران و اغتشاشـگران با سلاح
گـرم و سـرد بـه شـهادت رسـیدند ،اینکـه چنـد هـزار
نیـروی پلیـس و مدافـع امنیـت مـا مجـروح شـدند و
آسـیبهای جسـمی در ایـن رابطه دیدند ،نشـان دهنده
رعایـت حقـوق بشـر و خویشـتنداری پلیـس و حافـظ
امنیـت در جمهـوری اسلامی ایران اسـت.
وی افـزود :مـا نیـاز بـه ایـن نداریـم کـه آمریـکا و اروپـا
کـه خـود در نقـض حقـوق بشـر تاریـخ طوالنـی دارنـد
و خـود در اسـتعمار ملتهـا و کشـورها تاریـخ سـیاهی
ثبـت کـرده انـد ،بخواهنـد درخصـوص حقـوق بشـر در
جمهـوری اسلامی ایران مدعـی باشـند.
امیرعبداللهیـان خاطرنشـان کـرد :جمهـوری
اسلامی ایران بـا وجـود مواضع غیرسـازندهای که سـه
کشـور اروپایـی و آمریکاییهـا در هشـت هفتـه گذشـته
داشـتهاند در مسـیر دیپلماتیـک گفتوگوهـا بـرای لغـو
تحریمهـا را بـا طـرف آمریکایـی از طریق اتحادیـه اروپا
و برخـی از واسـطهها در دسـتور کار خـود داشـت.
وی بـا یـادآور اینکـه مـا از خطوط قرمـز خود مانـع عبور
نکردهایـم ،اظهـار داشـت :در بخشـی از روزهـای
اغتشـاش در ایـران ،طـرف آمریکایـی تصـور میکـرد
مـا در نقطـه قـرار دادیـم کـه از خطـوط قرمز خـود عبور
خواهیـم کـرد امـا بـه طـرف آمریکایـی گفتیـم بـرای
رسـیدن بـه توافـق خـوب و پایـدار در چارچـوب رعایـت
خطـوط قرمزمـان آمادگـی داریـم.
قانـون جامـع حمایـت از ایرانیـان خـارج از
کشـور در دسـتور کار دولـت اسـت
رئیـس دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان اظهـار داشـت:
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور همـواره مـورد توجـه
جـدی مـا در دولـت و دسـتگاه دیپلماسـی هسـتند
ایرانیـان جمعیتـی فرهیختـه و سـفیران واقعـی مـا
در خـارج از کشـور هسـتند .آنچـه کـه برخـی اسـت
شـبکههای ماهـوارهای به نـام ایران و ایرانـی در خارج
از کشـور بـه نمایـش میگـذارد واقعیـت ایرانیـان در
خـارج از کشـور و واقعیـت جامعه بـزرگ ایرانیان خارج
از کشـور متفـاوت از ایـن تصاویـر بزرگنمایـی شـده
اسـت.
وزیـر امـور خارجـه بیـان کـرد :مـا بـرای اینکـه در
شـاخصهای خـود توجـه ویـژهای بـه ایرانیـان خـارج
از کشـور را مـورد تاکیـد قـرار بدهیـم بـه نمایندگیهـای
خودمـان در خـارج از کشـور اعلام کردهایـم که ضمن
توجـه ویژه بـه امور کنسـولی و حمایت قـوی از ایرانیان
مقیـم خـارج از کشـور ،آخریـن وضعیـت مراجعـات
ایرانیـان مقیـم خارج به کنسـولگریهای مـا را گزارش
کنند .
آژانس از مسیر فنی به مسیر سیاسی منحرف شده
است
وزیـر امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره آخریـن
وضعیـت مذاکـرات رفـع تحریم ها بـا توجه بـه قطعنامه
اخیـر شـورای حـکام گفـت :یکـی از نکاتـی کـه در
مذاکـره بـرای رفـع تحریم هـا و رسـیدن به نقطـه پایان
مذاکـرات مطـرح بـود ،حـل مسـائل اتهامی علیـه

جمهوری اسلامی ایران بود .پیشـنهاد طـرف آمریکایی
در تبـادل پیامهـا بـه ما ایـن بود که برجـام را مـورد تایید
قـرار بدهیـم امـا مسـائل فیمابیـن آژانـس و جمهـوری
اسلامی ایران در فرصتـی مناسـب در آینـده حـل و
فصـل شـود.
وی ادامـه داد :معنـی ایـن پیـام ایـن بـود کـه پیـچ و
مهرههـا و تـوان هسـتهای جدیـدی کـه بـر مبنـای
قانـون راهبـردی مجلـس در کشـور ایجـاد شـده اسـت
کامال
را بـه کنـار بگذاریـم و بعـد از اینکـه دسـت ایـران
ً
خالـی شـد ،در مورد مسـائل بیـن ایران و آژانـس اقدام
کنیـم کـه ایـن مسـاله یکـی از خطـوط قرمـز جمهـوری
اسالمی اسـت.
افـت و خیزهـای آمریـکا در پیامهـا بـه ایـران،
دیـوار بـی اعتمـادی را قویتـر خواهـد کـرد
وزیـر امورخارجـه بـا اشـاره بـه توافـق فروردیـن مـاه
امسـال میـان ایـران و آمریـکا بـرای تبـادل زندانیـان
اظهـار داشـت :در آن توافـق طـرف آمریکایی پیشـنهاد
کـرده بـود کـه بـا رسـیدن بـه توافـق برجـام یـا بـدون
برجـام تبـادل زندانیـان انجـام شـود .از نـگاه انسـانی
موضـوع را پذیرفتیـم ،اما چهل روز بعد طـرف آمریکایی
اعلام کـرد کـه اجـازه دهیـد ایـن توافـق همزمـان بـا
برجـام انجـام شـود .آن زمـان بـه طـرف آمریکایـی
گفتیـم کـه ایـن افت و خیزهای شـما در گفـت و گوهای
غیرمسـتقیم و تبـادل پیامهـا ،دیـوار بـی اعتمـادی بیـن
ایـران و آمریـکا را قـوی تـر خواهد کرد چـرا که موضوع
آزادی زندانیـان پیشـنهاد خـود شـما بـود.
وی ادامـه داد :البتـه  6مـاه گذشـت ولـی بـاز در یـک و
نیـم مـاه گذشـته دوبـاره طـرف آمریکایـی به فکـر تبادل
زندانیـان هسـتند و مـا هـم بـه عنـوان مسـائل انسـانی
موضـوع را دنبـال میکنیـم.
تیـم سیاسـی و نظامی ایران و اوکراین در کشـور
ثالث مذاکـره کردند
وزیـر امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار ایرنـا
دربـاره اینکـه خبـری دربـاره دیـدار کارشناسـان
نظامی ایـران و اوکرایـن منتشـر شـده اسـت .آیـا ایـن
خبـر را تاییـد میکنیـد؟ و جزئیـات آن چگونـه اسـت
و آیـا ایـن دیـدار ادامـه خواهـد داشـت یـا خیـر؟ گفـت:
قبلا هم اعلام کـردم ،جمهـوری اسلامی درچارچوب
همـکاری نظامـی و دفاعـی بـا روسـیه و قبـل از شـروع
جنـگ بـا اوکرایـن و زمانـی کـه موضـوع جنـگ اوکراین
مطـرح نبـود ،یکـی از اقلام همـکاری دفاعـی بیـن دو
کشـور ،فروش تعـدادی بسـیار محدودی پهپـاد ایرانی
بـه روسـیه بـود.
امیرعبداللهیـان تصریـح کـرد :تاکنـون هیـچ مدرکـی
از طـرف اوکراینـی در اسـتفاده از پهپـاد ایرانـی در او
اخیـرا تیـم سیاسـی و نظامی ایران و
کرایـن نداشـتیم و
ً
اکرایـن در یـک کشـور ثالـث با یکدیگـر گفتگـو کردند و
بررسـی های خـود را در ایـن بـاره ادامـه میدهیـم.
تضمیـن اقتصـادی و رفـع مسـایل باقیمانـده
آژانـس بایـد حـل شـود
امیرعبداللهیـان در پاسـخ به سـوالی دربـاره اظهار نظر
وزیـر خارجـه انگلیـس مبنی بـر پذیرش متن مـاه مارس
توسـط ایـران بـرای رفـع تحریم هـا ،گفـت :متنـی کـه
االن روی میـز قـرار دارد در نتیجـه گفتوگوهـای چنـد
ماهـه در ویـن و ایدههـای مختلـف در چندمـاه گذشـته
اسـت؛ مـا در سـه موضـوع همچنان بـا طـرف آمریکایی
تفـاوت نظـر و اختالف دیـدگاه داریم .طرفهـای اروپایی
بـا آمریـکا هـم نظـر هسـتند؛ امـا اتحادیـه اروپـا بـرای
دسـتیابی بـه یـک راه حـل تلاش میکند.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

زبان و فرهنگ خود را
دریابیم
ایرانیــان از دیربــاز بــرای تقویــت حــس وطــن
دوســتی و تــاش بــرای اعتــای نــام ایــران
پــرورش فرزنــدان خــود را در ایــن راســتا از
گهواره هــا آغــاز می کردنــد  .بــا تامــل در
محتــوای الالیی هــا درمی یابیــم کــه پــای
بنــدی بــه ارزش هــای اخالقــی  ،وفــاداری ،
کار و تــاش در قالــب اشــعار فولکروریــک در
الالیی هــا گنجانیــده می شــد و بــه تدریــج
کــه بچه هــا قــد می کشــیدند بــه پــای افســانه
گویــی پدربزرگ هــا بــا محوریــت قصه هــای
شــاهنامه می نشســتند  .تمامی الگوهایــی کــه در
ذهــن و زبــان کــودکان برجســته می شــدند بــه
بــاال رفتــن اعتمــاد بــه نفــس آنهــا و آمادگــی
پیــدا کــردن بــرای تــاش و کوشــش و عــرض
انــدام در عرصه هــای گوناگــون زندگــی یــاری
می رســانید  .زورخانه هــا نقــش مهمــی در
ورزیدگــی بدنــی و تربیــت روح جوانــان ایفــا
می کردنــد  .وســایلی کــه در زورخانه هــا مــورد
اســتفاده قــرار می گرفــت پیونــد معنــاداری
بــا مبــارزه و سلحشــوری داشــت  .میــل،
شــباهت زیــادی بــه گــرز داشــت و کبــاده
کشــی تمرینــی بــرای حمــل و پرتــاب کــردن
تیــر از چلــه کمــان داشــت  .ســنگ در واقــع
همــان ســپر بــود و تعییــن جایــگاه مرشــد کــه
اشــعاری ارزشــمند و حــاوی پیام هــای اخالقــی
را بــر زبــان مــی آورد و جایــگاه مخصوصــی
داشــت بــا نواختــن ضــرب  ،تمریــن اعضــای
زورخانــه را نظــم مــی داد و احتــرام بــه افــراد
پیشکســوت و صاحــب تجربــه نردبانــی بــرای
پیمــودن مراتــب تواضــع و فروتنــی بــود .
کمــک بــه افــراد نیازمنــد و دفــاع از کســانی
کــه در معــرض زورگویــی قــرار می گرفتنــد
و حمایــت از مظلــوم بخــش مهمــی از مــرام
پهلوانــی را تشــکیل مــی داد  .در گذشــته های
دور کــه ارتــش وجــود نداشــت  ،زورخانه هــا
بــه عنــوان کانــون کســب آمادگــی جســمانی
بــرای نبردهــای غیرمنتظــره نقــش مهمــی در
آمــوزش اصــول مبــارزه داشــتند  .در جریــان
مســابقاتی کــه هــر ســاله بــه مناســبت های
گوناگــون برگــزار می شــد  ،مدعیــان زورمنــدی
و پهلوانــی بــا رعایــت تمامی قواعــد متعــارف
در آن زمــان بــا یکدیگــر رقابــت می کردنــد و
نفــر اول موفــق می شــد بازوبنــد یــا کمربنــد
پهلوانــی را تــا نوبــت بعــدی مســابقات بــا خــود
داشــته باشــد .
در گذشــته پهلوانــان از رهگــذر حضــور در
زورخانــه درآمــدی نداشــتند بلکــه اغلــب
کســانی بودنــد کــه هــر کــدام بــه کســب و
کاری اشــتغال داشــتند  .تعزیــه گردان هــا نیــز
وضعیــت مشــابهی داشــتند  .بــه ایــن معنــا کــه
کســی از راه تعزیــه خوانــی روزگار نمی گذرانیــد
و مداحــان و تعزیــه خوان هــا صرفــا از روی
عشــق و عالقــه و بــر اســاس نــذر و نیــازی
کــه داشــتند در ایــام عــزا بــه ســراغ لباس هــای
مخصــوص تعزیــه می رفتنــد و افــراد خــوش
صــدا نیــز نوحــه خوانــی می کردنــد و طــرب
انگیــزان و طنــازان نیــز در ایــام نــوروز و
جشــن های ایرانــی بــرای شــاد کــردن مــردم
بــه ایفــای نقــش در آیین هــا می پرداختنــد .
بــه پرســه رفتــن و دلجویــی از کســانی کــه
بســتگان خــود را از دســت داده بودنــد و
همچنیــن شــرکت در جشــن عروســی بــا
مشــارکت بــاال صــورت می گرفــت و مشــارکت
همــگان در برگــزاری مراســم و تامیــن هزینه آن
پیــش از برگــزاری توســط شــرکت کننــدگان در
مراســم موجــب می شــد کــه خانــواده عــروس
و دامــاد و همچنیــن خانــواده ای کــه عضــوی را
از دســت داده بــود در تنگنــای تامیــن هزینــه ی
پذیرایــی از عــزاداران و یــا ســوری ها دچــار
مشــکل نشــوند .
وقتــی بــه مقایســه ی آنچــه هــم اکنــون در
جریــان اســت و آنچــه در گذشــته رایــج بــوده
می پردازیــم بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه
آن چیــزی کــه نقــش نــخ تســبیح را بــرای
فرهنــگ مانــای ایرانــی ایفــا می کــرده بــا
آغشــته شــدن بــه مطامــع مــادی و قــرار
گرفتــن در معــرض اســتفاده ی ابــزاری بــه چــه
روزی افتــاده اســت .
ایــن روزهــا کــودکان مــا ســوپرمن  ،جومونــگ ،
جــک غــول کــش و ســیندرال را بهتــر از
رســتم و ســهراب و اســفندیار و مــاه پیشــونی
می شناســند  .قهرمانانــی کــه رنــگ و بــوی
ایرانــی ندارنــد و متعلــق بــه ایــن ســرزمین
نیســتند .
زبــان فارســی نیــز در محاصــره ی ســایر
زبان هــا رو بــه فراموشــی مــی رود بــه
طــوری کــه حتــی برخــی از تحصیلکرده هــای
دانشــگاهی نیــز قــادر بــه فهــم آثــار برجســته
نثــر و نظــم بــزرگان ایــن دیــار نیســتند .
پراکندگــی دیدگاه هــا و ناهمخوانــی دغدغه هــا
و چنــد قطبــی شــدن جامعــه آفتــی اســت کــه
گســترش آن می توانــد مــا را از داشــته های
خــود بیــش از گذشــته دور کنــد مگــر ایــن کــه
بــه خــود آییــم و از پراکندگــی پرهیــز کنیــم و
زبــان و فرهنــگ خــود را دریابیــم.
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رئیسی در جلسه هیأت دولت:

دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد
رئیـس جمهور اظهار داشـت :دولت برای شـنیدن
حـرف معتـرض و مخالـف گـوش شـنوا دارد ،امـا
اعتـراض بـا آشـوب و اغتشـاش تفـاوت دارد.
اغتشـاش هـم مانـع گفتگـو و هـم مانـع هـر نـوع
توسـعه یافتگـی اسـت و مـردم انتظـار دارنـد بـا آن
برخـورد قاطـع شـود.
بـه گزارش ایسـنا ،سـید ابراهیم رئیسـی در جلسـه
دیـروز چهارشـنبه هیـأت دولـت بـا گرامیداشـت
هفتـه بسـیج و یـاد و خاطـره شـهدای بسـیجی،
روحیـه بسـیجی را برخـورداری از اخلاص ،تدبیر،
عقالنیـت ،انگیـزه ،روحیـه خدمـت و مقاومـت و
اتـکا بـه خداوند در برابر شـدائد ،مشـکالت و موانع
دانسـت و بـر حفـظ و ارتقـای روحیـه انقالبـی و
بسـیجی در همـکاران دولـت تاکیـد کـرد.
رئیسـی گفت :بسـیج حرکـت سـازمانیافته ،منظم
و بـا اندیشـه و انگیـزه انقالبـی و عمـل صالح برای
پیشـبرد اهـداف انقلاب و گرهگشـایی از زندگـی
مـردم اسـت و دولـت بایـد در تمـام عرصههـای

خدمـت بسـیجی عمـل کنـد.
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد :امـروز که دشـمن به
صـورت هدفمنـد به جنـگ ترکیبـی با داشـتههای
انقلاب اسلامی آمده و نشـاط ،امیـد و اعتمـاد
جامعـه و سـرمایه اجتماعـی مـا را هـدف گرفتـه،

راه مقابلـه بـا شـیطنتها ،فتنههـا و توطئههـای او
پرهیـز از هـر گونـه تاخیـر در انجام امـور مربوط به
رفـاه و آسـایش مردم و کار و تلاش مضاعف برای
حل مشـکالت اسـت.
«لـزوم حرکـت مسـئلهمحور دسـتگاههای

اجرایـی» و «تامیـن نیازهـای مـردم بـه ویـژه توجـه
بـه معیشـت آنهـا» از دیگـر تاکیـدات رئیسـی بـه
همـکاران دولـت بـود.
رئیـس جمهـور در بخـش دیگـری از سـخنانش
ناامنـی را خـط قرمـز دولـت دانسـت و گفـت:
امنیـت و آرامـش زیربنـای رشـد و پیشـرفت کشـور
و فعالیتهـای علمـی ،اقتصـادی و کسـب و
کارهـای مـردم اسـت کـه دسـتگاههای مسـئول
بایـد بـه آن توجـه ویـژه داشـته باشـند.
رئیسـی افـزود :دولت برای شـنیدن حرف معترض
و مخالـف گوش شـنوا دارد ،اما اعتراض با آشـوب
و اغتشـاش تفـاوت دارد .اغتشـاش هـم مانـع
گفتگـو و هـم مانـع هر نوع توسـعه یافتگی اسـت و
مـردم انتظـار دارنـد بـا آن برخـورد قاطع شـود.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه دسـتهای پنهـان
بـرای اخلال در بـازار ارز ،از دسـتگاه های مرتبـط
خواسـت تدابیـر اتخـاذ شـده در ایـن زمینـه را بـا
سـرعت و دقـت اجرایـی کننـد.

اسالمی :

ایـران انحرافـی از برنامـه صلح آمیز داشـته اسـت،
وجـود نـدارد .از ایـن رو ،طـرح دوبـاره ایـن مباحث
جایگاهی نـدارد.

رییـس سـازمان انـرژی اتمی اظهـار کـرد :ایـران
میخواهـد بـه ایـن رفتـار بـا اسـتاندارد دوگانـه
پایـان دهـد .مـا در چارچـوب قانـون راهبـردی
ظرفیـت هسـتهای مـان را پیـش میبریـم و بارهـا
هـم گفتیـم صـدور قطعنامـه یا اسـتفاده ابـزاری از
قطعنامـه در شـورای حـکام نمیتوانـد نتایجـی بـه
دنبـال داشـته باشـد.
اسلامی تاکید کـرد :هـر قطعنامـهای حتمـا
عکسالعملـی دارد و پیشتـر و از آنجایـی کـه در
ایـن قطعنامـه بـاز بـه مسـایلی پرداختـه شـده کـه
ل و فصـل
اساسـا موضوعیـت نـدارد و قبلا حـ 
شـده ،اعلام کـرده بودیـم اگـر قطعنامـهای صادر
شـود بـه آن واکنش نشـان میدهیم ،از ایـن روز با
حضـور بازرسـان آژانـس برخـی اقدامات هسـتهای
انجـام شـد از جملـه گازدهی بـه زنجیرههای جدید

در نطنـز و شـروع تولیـد اورانیـوم  ۶۰درصـد در
فـردو.وی اعلام کرد کـه تولید اورانیـوم  ۶۰درصد
در فـردو بـرای اولیـن بـار و بـا همـان ماشـینهای
نسـل جدیـد ( )۶-IRانجـام میشـود.
رییـس سـازمان انـرژی اتمی گفـت :مـا همـواره
گفتهایـم کـه بـا آژانـس بـرای رفـع ابهامـات
همـکاری کـرده و میکنیـم .مـا انتظـار نداریـم
یـک بخشـی از آنچـه در سـند  ۲۰۱۵برجـام کـه
یـک بسـته جامـع و ملاک عمل اسـت بـه فراخور
مطـرح شـده و کاری مـوازی دوبـاره شـکل گیـرد.
مـا همـه مسـایلمان را بـا آنهـا در سـند ۲۰۱۵
تعییـن تکلیـف کردیـم و اگـر طرفهـای مقابـل
اراده الزم را داشـته باشـند و ایـن منطـق را بپذیرنـد
کـه بـه سـند  ۲۰۱۵برگردنـد ،ما هم آمـاده تعامل و
همـکاری بـا آنهـا هسـتیم.

حضور شرکتهای روسی عالقهمند به
توسعه زیرساختهای ارتباطی در ایران
معـاون وزیـر توسـعه دیجیتـال ،ارتباطـات و
رسـانههای جمعـی روسـیه روز سـه شـنبه بـا وزیـر
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات دیـدار و در تهـران
گفتوگـو کـرد.
به گزارش ایسـنا ،الکسـاندر شـویتوف ،معاون وزیر
توسـعه دیجیتـال ،ارتباطـات و رسـانه های جمعـی
روسـیه روز سـه شـنبه بـا عیسـی زارع پـور وزیـر
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در تهـران دیـدار و
گفـت وگـو کردند.
در ایـن دیـدار وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات
بـا اشـاره بـه توافقـات انجـام شـده در سـفرش بـه
روسـیه کـه در تابسـتان گذشـته انجام شـد ،گفت:
بخشـی از توافقات انجام شـده در آن سـفر اجرایی
و بـه عقـد قـرارداد بـا شـرکت های ایرانـی منجـر
شـده اسـت کـه جـای خوشـحالی دارد .امـا هنـوز
بخـش دیگـری اجرایـی نشـده و نیاز بـه هماهنگی
و پیگیـری دارد.
زارع پـور تحقیـق و توسـعه روی موضوعـات
مـورد توافـق طرفیـن را از دیگـر موضوعـات بـرای
همـکاری مشـترک بـا طـرف روسـی عنـوان کـرد
و گفـت :در ایـران شـرکت های دانـش بنیانـی
داریـم کـه ظرفیت هـای خوبـی بـرای شـروع
همکاری هـای مختلف بـا طرف های روسـی دارند
کـه امیـدوارم در این سـفر بـا آنها و توانایی هایشـان
آشـنا شـوید.
طبـق اعالم وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعات،

وی همچنیـن بـا اشـاره به همکاری های مشـترک
بیـن دو کشـور در حوزه هـای مختلـف کاری ایـن
وزارتخانـه از توسـعه زیرسـاخت های ارتباطـی تـا
همکاری هـای فضایـی ،گفـت :رفـت و آمدهـا
میـان دو کشـور کمـک می کنـد کـه موانـع موجود
ایـن همکاری هـا برطرف شـود و پیشـنهاد می کنم
کارگـروه مشـترک دایمی بـرای دنبـال کـردن
موضوعـات ایجـاد شـود تـا اجرایـی شـدن توافقات
سـرعت بیشـتری بـه خـود گیـرد.
الکسـاندر شـویتوف ،معـاون وزیر توسـعه دیجیتال
و ارتباطـات جمعـی روسـیه نیز ضمن ابالغ سلام
گـرم و تشـکر وزیـر توسـعه دیجیتـال ،ارتباطـات
و رسـانه های جمعـی روسـیه ،بـا اشـاره بـه رونـد

نوشآبادی:

قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران یک
اشتباه راهبردی است
رییـس فراکسـیون دیپلماسـی بیـن المللـی و
منافـع ملـی مجلس شـورای اسلامی قطع ارتباط
پارلمـان اروپـا بـا جمهـوری اسلامی ایران را یـک
اشـتباه راهبردی و در راسـتای نگاه سـلطهطلبانه
و فشـار حداکثـری دانسـت.
حسـین نوشآبـادی در گفتوگـو بـا ایسـنا در
واکنـش بـه اظهـارات اخیـر رییـس پارلمـان اروپـا
دربـاره قطـع ارتباطـات و گفتوگوهـای مسـتقیم
میـان پارلمـان اروپـا و جمهـوری اسلامی ایران
گفـت :ایـن اقـدام در راسـتای راهبـرد نظـام
سـلطه مبنـی بـر فشـار حداکثـری اسـت .آنهـا
درصددنـد بـه جمهوری اسلامی از ابعـاد مختلف
سیاسـی ،اقتصـادی ،رسـانهای و فضاسـازی و
تخریـب افـکار عمومی فشـار وارد کننـد کـه ایـن
بـار موضـوع قطـع روابـط پارلمانـی مطـرح کردند.
وی ادامـه داد :سـوال ایـن اسـت کـه کـدام یـک
از کشـورهای اروپایـی روابـط درسـتی در حـوزه
پارلمانـی بـا جمهـوری اسالمی داشـتند؟ آنهـا
بـرای ارتبـاط پارلمانـی با مـا هراس داشـته و قائل
بـه تعامـل و گفتمـان در بخـش پارلمانـی نبودنـد.
ایـن عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس بـا تاکیـد بـر اینکـه «پارلمـان

جمهـوری اسلامی ایران قدرتمنـد ،مردمـی و
مسـتقل اسـت» ،گفـت :برخلاف کشـورهای
اروپایـی داعیـهدار آزادی کـه نمایندگانشـان نیـز
مردمی نیسـتند ،پارلمـان ایـران مردمی و مسـتقل
اسـت؛ آنهـا بـرای ارتبـاط بـا نماینـدگان پارلمان
ایـران در قالب کنوانسـیونها ،معاهدههـا و روابط
پارلمانـی واهمـه داشـتند.
نوشآبـادی در پایـان تاکیـد کـرد کـه «قطـع
ارتبـاط پارلمـان اروپـا بـا جمهـوری اسلامی ایران
نشـانه یـک اشـتباه راهبـردی و در راسـتای نـگاه
سـلطهطلبانه و فشـار حداکثـری اسـت».

رو رشـد همکاری هـای دو جانبـه میـان ایـران و
روسـیه در حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
گفـت :تیمی متشـکل از شـرکت های روسـی در
ایـن سـفر همراهـی ام می کننـد و آمـاده ایـم تـا در
تهـران در مـورد موضوعـات مـورد نظـر دو طـرف
بحـث و بررسـی نهایـی صـورت گیـرد.
وی در ایـن سـفر از حضـور شـرکت های روسـی
عالقـه منـد بـه توسـعه زیرسـاخت های ارتباطـی
خبـر داد و افـزود :باتوجـه به وقـوع تحریم ها برای
کشـور روسـیه ،برنامـه ریـزی کـرده ایـم تـا ظـرف
مدت مشـخصی نسـبت بـه تولیـد تجهیـزات مورد
نیـاز خـود در داخـل کشـور اقـدام کنیـم و در ایـن
زمینـه می توانیـم از توانمندی هـای شـرکت های

ایرانـی بهـره ببریـم.
در سـفر معـاون وزیـر توسـعه دیجیتـال روسـیه و
تعـدادی از شـرکت های روسـی بـه تهـران قـرار
اسـت در موضـوع توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی،
سـرمایه گـذاری بـرای توسـعه فناوری هـای مـورد
نیـاز طرفین ،توسـعه صادرات محصـوالت فناورانه
ایـران بـه روسـیه توافقاتـی صـورت گیـرد.
همچنیـن امیـر محمـدزاده الجـوردی -معـاون
وزیـر ،رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت
ارتباطـات زیرسـاخت -در دیـدار دیگـری بـا اشـاره
به سـابقه طوالنـی همکاریهای مشـترک دوجانبه؛
بـر گسـترش ایـن همکاریها تاکیـد کرد و خواسـتار
ادامـه همکاریهـای مثمرثمـر دو کشـور در زمینـه
ترانزیـت ترافیـک مخابراتـی ،تبادل دانـش و تولید
محصـوالت صنعـت  ICTشـد.
وی افـزود :مـا می توانیـم بـا تاکیـد بـر اهمیـت
مباحثـی مثـل ترانزیـت ترافیـک مخابراتـی منطقه
ای ،تبـادل دانـش و تولیـد محصـوالت صنعـت
 ،ICTادامـه کار بـر روی پروژه هـای مشـترک
مخابراتـی دوجانبـه ،آینـده خوبـی را در زمینـه
همکاریهـای دوجانبـه رقـم بزنیـم.
توسـعه و تجهیـز شـبکه های مخابراتـی در سـطح
ملـی ،توسـعه ظرفیتهـای متقابـل مخابراتـی،
افزایـش زمینه هـای همـکاری علمـی و تخصصی
و  ...از دیگـر زمینه هـای گفتگـو در ایـن دیدارهـا
بـوده اسـت.

مرندی:

آمریکا و اتحادیه اروپا بدانند
که تکبر عواقب دارد
مشـاور تیـم مذاکرهکننـده ایـران در مذاکـرات
ویـن ،آغـاز غنیسـازی  ۶۰درصدی در تاسیسـات
فـردو را کـه در پـی قطعنامـهای انتقـادی دربـاره
ایـران در شـورای حـکام انجـام شـد ،پاسـخ ایران
بـه تحریـکات و تهدیـدات غـرب تلقـی کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مرنـدی ،مشـاورتیم
مذاکرهکننـده ایـران در مذاکـرات ویـن بـا بازنشـر
خبـر پرستـیوی دربـاره آغـاز غنیسـازی ۶۰
درصدی در تاسیسـات فـردو ،در صفحه توییترش
نوشـت :ایـران همـواره بـه تحریـکات و تهدیـدات
غـرب پاسـخ داده اسـت .آمریـکا و اتحادیـه اروپـا
بایـد بداننـد کـه تکبـر عواقـب دارد.
مرنـدی در ادامـه گفـت :امید رژیمهـای غربی به
تحریمهـا ،لیبرالهـای ایـران ،اغتشاشـگران و
تروریسـتها ،تمامـا شکسـت خورده اسـت.
او افـزود :بـا عمیقتـر شـدن بحـران جهانـی،
اهـرم فشـار غـرب رنـگ میبـازد.
اظهـارات مرنـدی در پـی ایـن مطرح میشـود که
روز گذشـته ،محمـد اسلامی ،رییـس سـازمان
انـرژی اتمـی در حاشـیه بازدیـد از بیسـتمین
نمایشـگاه محیـط زیسـت ،دربـاره واکنـش ایـران
بـه قطعنامـه شـورای حـکام گفـت :گفتـه بودیـم

شهادت سرهنگ داوود
جعفری در سوریه
روابـط عمومی کل سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی در اطالعیهای
از شـهادت سـرهنگ پاسـدار داوود جعفـری از افسـران ارشـد و
پاکباختـه نیروی هوافضای سـپاه توسـط ایادی رژیم صهیونیسـتی
بـا بمـب کنـار جـاده ای در حوالـی دمشـق سـوریه در صبـح دیـروز
(سهشـنبه) خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـپاه نیـوز ،در ایـن اطالعیـه آمـده
اسـت :صبـح روز سهشـنبه پاسـدار رشـید اسلام سـرهنگ داوود
جعفـری از مستشـاران نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران انقلاب
اسلامی در سـوریه ،توسـط ایـادی رژیـم صهیونیسـتی بـا انفجـار
بمـب کنـار جـاده ای در حوالـی دمشـق بـه شـهادت رسـید.
در ایـن اطالعیـه بـا تاکیـد بـر اینکـه بـی تردیـد رژیـم جعلـی و
جنایتـکار صهیونیسـتی پاسـخ ایـن جنایـت را دریافـت خواهـد کرد،
آمـده اسـت :بـا تبریـک و تسـلیت شـهادت ایـن افسـر مومـن،
مخلـص ،فـداکار و پاکباختـه بـه خانـواده معظم و آحـاد فرماندهان
و کارکنـان نیـروی هوافضـای سـپاه و رزمنـدگان جبهـه مقاومـت
اسلامی؛ آیینهـای تشـییع ،تدفیـن و خاکسـپاری شـهید عالیقـدر
متعاقبـا بـه آگاهـی ملـت شـریف ایـران رسـانده خواهـد شـد.
ً

سه انفجار در قدس اشغالی
منابـع خبـری از وقـوع سـه انفجـار از جملـه یکـی در ورودی شـهر
قـدس اشـغالی و زخمی شـدن چندیـن شهرکنشـین صهیونیسـت
خبـر دادند.

هر قطع نامه ای عکس العملی دارد
رییـس سـازمان انـرژی اتمی گفـت :بارهـا اعلام
کردیـم صـدور قطعنامـه یـا اسـتفاده ابـزاری از
قطعنامـه در شـورای حـکام نمیتوانـد نتایجـی بـه
دنبـال داشـته باشـد.
محمـد اسلامی در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا تاکیـد بر
اینکـه برنامـه توسـعه صنعـت هسـتهای ایـران در
چارچـوب پادمـان جامـع اسـت و ایـن حـق قانونـی
ماسـت و مطابـق قوانیـن آژانـس طرحهـای
توسـعهای خـود را پیـش میبریـم ،افـزود :مـا ایـن
برنامـه را بـا وجـود تحریمهـای بیسـت سـاله پیش
میبریـم.
وی بـا بیان اینکـه در مذاکـرات برجامی جمعبندی
ایـن بـود کـه مطالعات ادعایـی در قالب پـی ام دی
کنـار گذاشـته شـود ،گفـت :در مذاکـرات و اسـناد
نهایـی نوشـتند کـه شـواهدی کـه نشـان دهـد
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کـه فشـار و قطعنامـه سیاسـی چیـزی را تغییـر
نمیدهـد و صـدور قطعنامـه واکنـش جـدی دارد
و بـه همیـن خاطـر تولیـد اورانیـوم  ۶۰درصـد در
فـردو از روز گذشـته آغـاز شـده اسـت.
هفتـه گذشـته ،در جلسـه شـورای حـکام
پیشنویـس قطعنامـهای انتقـادی کـه از سـوی
آمریـکا و تروئیـکای اروپا[آلمـان ،فرانسـه و
انگلیـس] دربـاره همکاریهـای ایـران بـا آژانـس
تهیـه شـده بود ،پـس از یک رایگیری صادر شـد

بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه الجزیـره دیـروز (چهارشـنبه) بـه نقـل
از رادیـو ارتـش رژیـم صهیونیسـتی اعلام کـرد کـه در پـی انفجـار
س در ورودی قدس اشـغالی ۱۲
یـک بمـب در یـک ایسـتگاه اتوبـو 
شهرکنشـین مجـروح شـدند.
شـواهد اولیـه حاکـی از آن اسـت کـه ایـن بمـب در یـک کیـف
جایگـذاری شـده بـود.
رسـانههای همچنیـن حـال دو تـن از مجروحـان را وخیـم اعلام
کردهانـد و ظاهـرا یکـی از آنهـا کشـته شـده اسـت.
اسـکای نیـوز عربـی نیـز در ایـن بـاره اعلام کـرد کـه پلیـس رژیـم
صهیونیسـتی بـرای تحقیقـات و یافتـن عاملان ایـن انفجـار
ورودیهـای قـدس را بسـته اسـت.
تلویزیـون اسـرائیل نیز از وقـوع دو انفجار دیگر در شـهرک "راموت"
در قـدس غربـی خبـر داد کـه دسـتکم  ۶زخمی برجـای گذاشـته
است.
منابـع خبـری اعلام کردنـد کـه درپـی انفجارهـای صبـح دیـروز
جلسـهای میـان رؤسـای نهادهـای امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی و
در رأس آنهـا بنـی گانتـس ،وزیـر جنـگ و رئیـس شـاباک درحـال
برگـزاری اسـت.
طبـق ایـن گـزارش ،نیروهـای پلیـس و ارتـش رژیـم صهیونیسـتی
در قـدس بـه حالـت آمادهبـاش درآمـده و در جسـتوجوی عامالن
انفجار هسـتند.
ایتامـار بـن گویـر عضـو تنـدرو ِکنسـت اسـرائیل کـه گفتـه میشـود
یکـی از اعضـای اصلـی کابینه دولـت بنیامیـن نتانیاهـو خواهد بود
نیـز در واکنـش بـه انفجارهـای قـدس اذعـان کـرد" :انفجـار در
قـدس مـا را بـه زمـان انتفاضـه لعنتـی بازگردانـد".
شـبکه خبـری آی  24اسـراییل از دسـتگیری سـه فلسـطینی در
ارتبـاط بـا ایـن عملیـات خبـر داد.

رای پارلمان اروپا علیه روسیه
قانونگـذاران اتحادیـه اروپـا روز چهارشـنبه بـه اتفـاق آراء روسـیه را
"دولـت حامی تروریسـم" معرفـی کردنـد.

بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنـا از رویتـرز ،اعضای پارلمـان اروپا در
نشسـتی روسـیه را بـه دلیـل آنچه بـه زعم خودشـان "نقـض قوانین
بینالمللـی و حملـه بـه اهـداف غیرنظامـی در اوکرایـن از جملـه
زیرسـاختهای انـرژی" خواندنـد" ،دولـت حامی ترورسـیم" معرفـی
کردند.
گفتنـی اسـت که این رای و سـند هیچگونـه الزام قانونـی به همراه
ندارد.
ایـن اقـدام تا حد زیادی نمادین اسـت ،زیـرا اتحادیه اروپـا چارچوب
قانونـی برای حمایـت از آن ندارد.
در مجمـوع  ۵۹۶نماینـده پارلمـان اروپـا در ایـن رای گیری شـرکت
کردنـد کـه از ایـن تعـداد  ۴۴۹نماینـده بـه عنـوان موافـق و ۵۸
نماینـده مخالـف و  ۴۴نماینـده نیـز رای ممتنـع دادنـد.
دویچـه ولـه در ایـن بـاره نوشـت :قانونگـذاران اتحادیـه اروپـا طبق
خواسـت ه ولودیمیـر زلنسـکی رییـس جمهـور اوکرایـن دربـاره ایـن
مسـاله رای گیـری کردنـد.
در ایـن میـان ،دولت بایـدن تاکنون در برابر چنیـن اقدامی مقاومت
کـرده و از دالیـل آن به پیامدهای ناخواسـته و حقوقـی آن در قانون
این کشـور اشـاره کرده است.
اتحادیـه اروپـا در حـال حاضـر چارچـوب و ابـزاری بـرای اعمـال در
برابـر "دولتهـای حامی تروریسـم" نـدارد .در اصـل ،هیـچ عواقـب
قانونـی سـخت و سـریعی پـس از ایـن انتخـاب وجـود نخواهـد
داشـت .پارلمـان اروپـا نفـوذ محـدودی در سیاسـت خارجـی ایـن
اتحادیـه دارد.
الزم بـه ذکـر اسـت از زمـان آغـاز درگیری هـا در اوکرایـن اتحادیـه
اروپـا تاکنـون تحریمهای متعـددی از جمله تحریمهـای اقتصادی
و تحریـم نفـت و گاز علیـه روسـیه اعمـال کرده اسـت.
قانونگـذاران چهـار کشـور تاکنـون روسـیه را بـه عنـوان
حامی تروریسـم معرفـی کردهانـد کـه لیتوانـی ،لتونـی ،اسـتونی و
لهسـتان بـوده انـد.
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بوستان جنت شیراز نخستین مکان تجمعات قانونی
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اعالم کرد که بوستان جنت به
عنوان نخستین مکان جهت برپایی تجمعات و راهپیمانی های ...

اعالم آمادگی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
جهت برگزاری مناظرههای دانشگاهی در کشور

نشست بررسی راهکارهای تفاهم در عملیاتی کردن
پروژه خط  ۳مترو شیراز
عصرمردم:
شـهردار کالنشـهر شـیراز در جلسـ ه بررسـی راهکارهـای تفاهـم بـا یکـی از
شـرکتهای پیمانـکار بـرای عملیاتـی کـردن پـروژه خـط  ۳متـرو ،به بحث و بررسـی
پیرامـون مباحـث سـازهای ،معمـاری و تهاتـر پرداخـت.
محمدحسـن اسـدی در جلسـهای کـه بـه منظـور بررسـی راهکارهـای تفاهـم در
عملیاتـی کـردن پـروژه خـط  ۳مترو شـیراز داشـت ،بـه بحـث پیرامون مسـائلی نظیر
ارزش آوردههـای تهاتـر بـرای انجـام ایـن پـروژه پرداخـت.
علیرضـا اسـکندری رئیـس کمیسـیون اقتصـاد و سـرمایهگذاری شـورای
اسالمی شـهر شـیراز نیـز در این جلسـه بر تسـریع در روند سـازهای در صـورت انعقاد
قـرارداد پـروژه تاکیـد کرد.در این جلسـه که در سـاختمان شـهید سـلیمانی شـهرداری شـیراز برگـزار و امیـر یقطین رئیس
سـازمان مدیریـت حملونقـل ریلـی و غالمعبـاس کاظمی مدیـرکل املاک و مسـتغالت شـهرداری شـیراز و مدیـران
شـرکت پیمانـکار نیـز حضـور داشـتند ،رایزنـی و مذاکراتـی پیرامـون اجـرای سـازه ،سـیویل ،ورود تیبـیام و معمـاری
ایسـتگاههای خـط  ۳متـرو کـه در امتـداد خـط یـک بـوده و از پـل معالیآباد تـا ایسـتگاه راهآهن صـورت میگیـرد ،انجام
شـد تـا پـس از تصویـب شـورای اسالمی شـهر تفاهـم بـا ایـن شـرکت پیمانـکار منعقـد شـود.

انجام  ۱۷۰پرواز بالگردهای اورژانس فارس
عصرمردم:
از ابتـدای سـال تاکنـون بالگردهای اورژانس فـارس  ۱۷۰پرواز امـدادی انجام داده
اند.
رئیـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـای پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی
و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز در ایـن زمینـه گفـت :از ابتـدای سـال ۱۴۰۱
تاکنـون بالگردهـای اورزانـس فـارس طـی  ۱۷۰پـرواز امـدادی ۱۷۳ ،مددجـو را بـه
مراکـز درمانـی اسـتان و یـک عضـو پیوندی را بـرای پیونـد در زمان طالیـی ،منتقل
کـرده اند.
دکتـر «محمدجـواد مرادیان» افـزود :اورژانس فـارس دارای پنج فرونـد بالگرد فعال
و مسـتقر در شـهرهای شـیراز ،آبـاده ،داراب ،الر و جهـرم اسـت که در صورت نیاز فـوری بیمار به مراکز درمانی پیشـرفته
تـر ،طـی فرآیندی تعریف شـده و اسـتاندارد آماده خدمت به مردم اسـتان اسـت.
او بـا تاکیـد بـر کمبـود َپـد تخصصـی بالگرد در اسـتان و بیان ایـن موضوع که در حال حاضر سـاخت پدهـای تخصصی و
اسـتاندارد بالگـرد در اسـتان بـرای فـرود بالگردها بسـیار ضروری اسـت ،اضافه کـرد :خیرین حوزه سلامت در تمام نقاط
اسـتان می تواننـد بـا مشـارکت و همراهـی در راسـتای سـاخت پـد بالگرد کمک کننـد تا مـردم از خدمات اورژانـس هوایی
در کمتریـن زمـان و بـا کیفیـت باالتر بهره مند شـوند.

شهدوست معاون حملونقل و ترافیک شهرداری :

دومین مانور رفع مشکالت ترافیکی در شیراز اجرا میشود
عصرمردم:
معـاون حملونقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز گفـت :دومین مانور رفع مشـکالت
ترافیکـی معابـر کالن شـهر شـیراز در آینـده نزدیـک برگـزار میشـود .هادی
شهدوسـت شـیرازی از اجـرای دومیـن مانـور رفـع مشـکالت ترافیکـی معابـر کالن
شـهر شـیراز در آینـده نزدیـک خبـر داد.او افـزود :در مرحلـه نخسـت ایـن مانـور ٧٠
کیلومتـر خطکشـی محـوری انجـام و  ١٠نقطـه حادثهخیـز شـهری اصلاح شـد.
معـاون حملونقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز بیان کـرد :در مرحله نخسـت مانور
ترافیکـی بیـش از  ٢هـزار برداشـت از  ٧٠معبر برابر شـاخصهای ۱۸گانـه ترافیکی
شـامل خـط کشـی عابـر پیـاده ،تابلـو و عالئـم ترافیکـی ،ایسـتگاههای اتوبـوس،
اصالح هندسـی و...در مناطق ۱۱گانه شـهرداری توسـط کارشناسـان بررسـی و ارزیابی شـده است.شهدوسـت شـیرازی
گفـت  :مسـتندات بررسـی شـده در قالـب یک گـزارش کامل و برنامـه عملیاتی در دو حـوزه مناطق و معاونـت حملونقل
و ترافیـک احصـا و عملیـات اجرایـی از ابتـدای مهـر ماه آغاز شـد.او عنوان کـرد :بخشـی از اقدامـات در کوتاهمدت قابل
اجـرا نیسـت و نیازمنـد اخـذ مصوبـات الزم در مراجع مرتبـط و تامین اعتبار اسـت.معاون حملونقل و ترافیک شـهرداری
شـیراز تصریـح کـرد :بخـش عمـدهای از اقدامـات در حـوزه ایمنسـازی معابـر شـامل خط کشـی ،نصـب تابلـو و عالئم،
آشکارسـازی تابلوهـا و اصلاح هندسـی معابـر انجـام شـده کـه بر ایـن اسـاس ۷۰کیلومتـر از معابـر در مناطـق محدوده
مرکـزی و  ۱۰نقطـه حادثهخیـز شـهری اصالح شـده اسـت.
آغاز طرح اصالح نقاط حادثهخیز شهری از نیمه دوم آذرماه جاری
معـاون شـهردار شـیراز از آغـاز طـرح اصلاح نقـاط حادثهخیـز شـهری از نیمـه دوم آذرمـاه همزمـان با هفتـه حملونقل
خبـر داد و اضافـه کـرد :نقـاط حادثهخیـز بر اسـاس بازدیدهـای میدانی مشـترک معاونـت حملونقل و ترافیـک ،پلیس و
مناطـق ١١گانـه شـهرداری احصـا و بر اسـاس معابـر پرحادثـه در اولویت اصلاح قرار خواهد گرفت.شهدوسـت شـیرازی
خاطرنشـان کـرد :نقـاط پرحادثـه بـه ترتیـب بـا آرام سـازی ،نصـب تابلـو و عالئـم ترافیکـی ،اصلاح هندسـی و نصـب
دوربینهـای نظـارت تصویـری اصلاح و ایمـن سـازی خواهد شـد.

نشست بررسی راهکارهای تفاهم در عملیاتی کردن پروژه خط  ۳مترو شیراز
شــهردار کالنشهر شیراز در جلسه بررســی راهکارهای تفاهم با یکی از شرکتهای
پیمانکار برای عملیاتی کردن پروژه خط  ۳مترو ،به بحث و ...

اعالم آمادگی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی جهت برگزاری مناظرههای
دانشگاهی در کشور
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کشور با اشاره به جایگاه این نهاد ...

محبی پور معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس خبر داد

استاندار فارس در جلسه با
برخی کارآفرینان استان:

بوستان جنت شیراز نخستین مکان تجمعات قانونی

برای مهاجرت معکوس به روستاها،
نیاز به کارآفرینی داریم

عذرخواهی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یک عذرخواهی واقعی بود نه رسانه ای
خانه احزاب فارس در شیراز به زودی راه اندازی می شود
نمره امنیت فارس  17شد

احمد  رضا سهرابی

معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس
اعلام کـرد که بوسـتان جنت بـه عنوان نخسـتین مکان
جهـت برپایـی تجمعـات و راهپیمانی هـای قانونـی در
شـیراز تعیین شـده اسـت.
اسـماعیل محبی پور در نشسـتی با حضـور خبرنگاران در
اسـتانداری فـارس یـادآور شـد :پیشـنهاد  6مـکان جهت
برپایـی تجمعـات در شـیراز از ابتـدای سـال جـاری در
دسـتور کار قـرار گرفـت که بـا بررسـی ها و پی گیری های
انجـام گرفتـه ،در شـورای تأمیـن اسـتان بوسـتان جنـت
بـه عنـوان نخسـتین مـکان مورد تأییـد قرار گرفته اسـت.
او در همیـن رهگـذر خاطرنشـان کـرد کـه درخواسـت
کننـدگان تجمعـات می تواننـد جهـت ارایـه درخواسـت
خـود و دریافـت مجـوز بـه فرمانـداری مراجعـه کننـد.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری بـر این
نکتـه هـم تأکیـد کـرد کـه هر صنفـی کـه اعتـراض دارد
بایـد مدیـر مربوطـه هـم جهـت پاسـخگویی در آن تجمع
حضـور یابد.
محبی پـور ایـن را هـم گفـت کـه پی گیـری شـکل گیری
و راه انـدازی «خانـه احـزاب» در فـارس نیـز در آسـتانه
نتیجه بخشـی اسـت و بـه زودی خانـه احـزاب فـارس در
شـیراز ایجـاد می شـود.
یک عذرخواهی واقعی
معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس با
اشـاره بـه عذرخواهـی اخیر مدیـرکل سیاسـی و انتخابات
اسـتانداری در پـی حضـور چنـد مأمـور جهت دسـتگیری
یـک دانشـجو در کتابخانـه خوارزمـی دانشـگاه شـیراز
تأکیـد کـرد کـه ایـن عذرخواهـی واقعـی بـوده و یـک
عذرخواهـی رسـانه ای نیسـت.
محبـی پـور تصریـح کـرد :موضـوع یـاد شـده بـه منظـور
پیشـگیری و عـدم تکـرار بـا حساسـیت از طریق دسـتگاه
قضایـی پی گیـری کردیـم.
او افـزود :بـه نیـروی انتظامـی هـم تأکید شـده اسـت در
اماکـن بـا حساسـیت بـاال ،از نیروهـا و یگان هـای توجیه
شـده اسـتفاده شود.
خسارت های جانی ومالی ناآرامی ها به فارس
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس
بـا اشـاره به حـوادث و ناآرامی های اخیر در کشـور گفت:
بـه اسـتان فارس نیـز در این زمینه آسـیب هایی وارد شـد
امـا در عیـن حـال جـزو اسـتان هایی بـود کـه کمتریـن
خسـارت ها و ناآرامی هـا را داشـت.
محبی پـور شـمار شـهدای امنیـت را در فـارس  20تـن
برشـمرد و گفت 13 :شـهید در حرم شـاهچراغ 5 ،شهید
در شـهر شـیراز و دو شـهید در بیـرم از جملـه شـهدای
فـارس در ناآرامی هـای اخیـر هسـتند.
او بـرآورد خسـارت های مسـتقیم و مـادی ایـن ناآرامی ها
بـه دسـتگاه های دولتـی و مدیریـت شـهری در فـارس
را افـزون بـر  20میلیـارد تومـان ارزیابـی کـرد و گفـت:
از جهـت تلفـات و خسـارت هایی کـه دشـمن بـر اسـتان
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ایسـنا :معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی کشـور بـا اشـاره بـه جایـگاه ایـن نهـاد در
عرصههـای علمـی و فرهنگـی ،از برنامهریـزی بـرای برگـزاری مناظرههایـی بـا
حضـور دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاهها در نقـاط مختلـف کشـور خبـر داد و بـر
لـزوم فراهـم کردن بسـتر بیان عقاید ،نظـرات و اعتراضات جامعه دانشـگاهی درون
محیـط دانشـگاه ،تاکیـد کـرد.
دکتـر جمـال رحیمیـان چهارشـنبه دوم آذرمـاه در آییـن اختتامیـه سـومین و رونمایی
از پوسـتر چهارمین دوره جشـنواره سراسـری دانشـجویی "شـعر باران" که به میزبانی
جهاددانشـگاهی فـارس در شـیراز برگـزار شـد ،گفـت :مقولـه فرهنـگ از مهمتریـن
پدیدههـای یـک جامعـه محسـوب میشـود و هرچـه بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد،
پر بار تر و متناسب با تمدن یک جامعه رشد پیدا خواهد کرد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه مقـام معظـم رهبـری ،فرهنـگ را بـه هـوا تعبیـر فرمودنـد و ایـن بـه آن معناسـت کـه اگـر فرهنـگ
نباشـد ،حیـات انسـان بـا مخاطـره مواجـه میشـود ،گفـت :علیرغـم اهمیـت مقوله فرهنـگ و پرداختـن به آن و بـا وجود
تاکیـدات فـراوان در ایـن زمینـه ،همـواره فرهنـگ و اختصـاص اعتبـارات بـه آن در همـه دولتهـا و در خلال تدویـن
قوانیـن و بودجهریزیهـا ،مـورد بیمهـری و کممهـری قـرار گرفتـه اسـت.
رحیمیـان بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه که اگـر اهمیت مقولـه فرهنـگ را بپذیریم پس ضروری اسـت کـه دولـت و مجلس نگاه
ویـژهای در تدویـن قوانیـن و اختصـاص اعتبـارات مناسـب بـه ایـن مقولـه داشـته باشـند ،گفـت :امیـدوار هسـتیم و بایـد
رایزنـی و تلاش کنیـم تـا اکنـون کـه دولت و مجلس در حال تدوین برنامه  ٥سـاله هفتم توسـعه هسـتند ،شایسـته شـان
و جایـگاه مقولـه فرهنـگ ،اعتبـارات الزم را اختصـاص داده و توجـه بـه آن را در راسـتای تاثیر یک سـرمایه گـذاری برای
تمـدن نوین اسلامی بدانند.
او بـه عملکـرد جهـاد دانشـگاهی در بیـش از  ٤دهـه فعالیـت در حـوزه فرهنـگ ،آمـوزش و پژوهـش اشـاره و تصریـح
کـرد :بـه جـرات میتـوان گفـت کـه در بخـش فرهنـگ ،جهاددانشـگاهی زمینـه سـاز و بسترسـاز رشـد و بـروز اسـتعداد
نسـل جـوان در عرصههـای مختلـف بـود ه اسـت؛ بسـیاری از هنرمنـدان و شـعرا و ادیبان مطرح کشـور سـابقه حضور در
جهاددانشـگاهی یـا جشـنوارهها و رویدادهـای ایـن نهـاد را دارنـد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی کشـور اظهـار کـرد :وظیفـه خـود میدانیـم کـه در دانشـگاهها بـرای نسـل جـوان بـا
اسـتعداد و بـا نبـوغ ،زمینـه فرهیختگـی و توانمنـدی بیشـتر را فراهـم کنیـم.
رحیمیـان همچنیـن بـا اشـاره بـه اهمیـت پرداختن به مسـائل مختلـف درون محیط دانشـگاه اضافـه کـرد :مناظرههایی
در سـطح دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه بـا محوریـت جهاددانشـگاهی و بـا هـدف فرهنـگ سـازی و بررسـی مسـائل بـا
رویکـرد علمـی و بـا اعمـال معیـار اخلاق و انصـاف در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت تـا مسـائل مبتال بـه جامعـه در ابعاد
مختلـف مـورد بحـث قـرار گیرد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی کشـور همچنیـن بـا بیـان اینکـه دوره یازدهـم مناظـرات دانشـجویی در مراکـز
جهاددانشـگاهی و سـایر واحدهـای دانشـگاهی آغـاز شـده اسـت ،از برگـزاری نخسـتین دوره مناظـرات اسـاتید در
دانشـگاه تهـران از آذرمـاه جـاری خبـر داد.رحیمیـان بـا بیـان اینکـه جشـنواره شـعر باران بـه عنوان یـک رویـداد ادبی که
بـا همـت جهاددانشـگاهی فـارس آغـاز شـده ،حرکتی ارزشـمند اسـت ،گفت :اگر قرار اسـت در کشـور جایی متولی شـعر
دانشـجویی باشـد ،بـه حتـم فـارس حـرف اول را میزنـد و خوشـبختانه از سـالها قبـل جهاددانشـگاهی فـارس در ایـن
مقولـه ورود داشـته و در ادامـه هـم بایـد مـورد حمایـت قـرار گیـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن مراسـم کـه به شـکل حضـوری و مجـازی برگـزار میشـد ،نفـرات برتر سـومین دوره جشـنواره
شـعر بـاران معرفـی و از آنـان تجلیـل و از پوسـتر چهارمیـن دوره جشـنواره شـعر بـاران ،رونمایی شـد.
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تحمیـل کـرد ،مـا بایـد بـه دشـمن تبریـک بگوییـم!
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری افزود:
در کنـار خسـارت های مسـتقیم ،تمام سـفرهای خارجی
تقریبـا لغو شـد و در پی توطئه دشـمن و غفلت
بـه فـارس
ً
برخی هـا در داخـل آسـیبی جـدی بـه حـوزه گردشـگری
اسـتان وارد شد.
محبی پـور گفـت :هیـچ نهـاد بین المللی این خسـارت ها
را جبـران نمی کنـد لـذا بایـد از پـول خودمـان از محـل
فـروش نفـت ،عـوارض و مالیات ایـن خسـارت ها جبران
شود.
خانواده هـا مراقـب رفتارهای هیجانـی فرزندان
با شند
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس
تأکیـد کـرد کـه خانواده هـا مراقـب رفتارهـای هیجانـی
جوانـان و نوجوانانشـان باشـند.
محبی پـور تصریـح کـرد :اگـر قـوه عاقلـه مسـئولین و
مـردم کمـک نکننـد ممکن اسـت لطمات و آسـیب هایی
بـه خانواده ها و کشـور وارد شـود کـه جبران ناپذیر خواهد
بود.
او در عیـن حـال بـا اشـاره بـه اینکـه هیجان هـا همیشـه
منفـی نیسـت و گاهـی هـم مثبـت اسـت ،تأکیـد کـرد:
مواظـب نسـلی کـه در معـرض هیجان اسـت باید باشـیم
تـا در مسـیر منطقـی اش قـرار گیـرد.
پرونده شاهچراغ در دست وزارت اطالعات
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اعلام
کـرد کـه اگرچـه اتفـاق شـاهچراغ در شـیراز افتـاد امـا به
دلیـل دسـتگیری سرشـاخه های ایـن اتفـاق در تهـران،
پـروژه در اختیـار وزارت اطالعـات اسـت.
محبی پـور افـزود :امـا اگـر قرار اسـت کسـی زنـدان برود
و یـا تنبیـه شـود در شـیراز انجام خواهد شـد.
او پیرامـون وضعیـت مجروحیـن ایـن فاجعـه هـم گفت:
 5نفـر از مجروحیـن ایـن حادثـه در بیمارسـتان هسـتند
کـه یـک نفـر از آنهـا در بخـش مراقبت های ویژه اسـت.
محبی پـور ایـن را هـم گفـت کـه در پـی تأکیـد و دسـتور

اسـتاندار فـارس ،کلیـه هزینه هـای درمانـی مجروحیـن
ایـن حادثـه رایـگان می باشـد.
آمار دانشجویان بازداشت شده؟!
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس
بـا بیـان اینکـه آمـاری از شـمار بازداشـتی های حـوادث
اخیـر اسـتان نـدارد گفـت :شـمار افراد بازداشـت شـده را
زنـدان مرکـزی و دسـتگاه قضایـی دارد!
محبی پـور گفـت :البتـه بیـش از  80درصـد افـراد
بازداشـت شـده بـا قـرار وثیقـه و یـا تعهـد آزاد شـده اند.
او پیرامون شـمار دانشـجویان بازداشـت شـده هم گفت:
آمـاری در ایـن زمینـه نـدارم اما سیاسـت ما این اسـت که
دانشجویان بازداشـتی آزاد شوند!
محبی پـور البتـه شـمار دانش آموزان بازداشـت شـده را 4
تـن اعلام کـرد و گفـت :ایـن  4دانش آمـوز بـاالی 15
سـال سـن داشـتند که بـا پی گیری هـای انجام شـده آزاد
شدند.
هشدار به برخی مهاجرین خارجی
معـاون سیاسـی ،امنیتـی ،اجتماعـی اسـتانداری فـارس
اعلام کـرد کـه حضـور برخـی مهاجریـن خارجـی در
ناآرامی هـای اخیـر ملمـوس بـود.
محبی پـور بـا بیـان ایـن کـه  30تـن از مهاجریـن خارجی
در جریـان این ناآرامی ها دسـتگیر شـدند تأکیـد کرد :هر
مهاجـر خارجـی کـه در اغتشاشـات دسـتگیر شـود ،هـم
فـرد و هـم خانـواده اش از همـه خدمـات دولتـی محـروم
و اخـراج خواهند شـد.
او تصریـح کـرد :مهاجریـن خارجـی اگرچـه مهیمـان مـا
هسـتند امـا قـرار نیسـت بـه مسـائل کشـور ورود کننـد.
نمره امنیت فارس  17شد
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس
در پاسـخ به پرسـش خبرنـگاران ،به امنیـت واقعی در این
اسـتان نمـره  17و بـه امنیت روانی نمـره  14داد!
محبی پـور تصریـح کـرد :نمـره امنیـت روانـی اسـتان در
جریـان اغتشاشـات اخیـر در حـد تجدیـدی رسـید امـا
شـرایط رو بـه بهبـودی اسـت.

بررسی چالش های واحدهای تولیدی حوزه غذا
در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس
عصرمردم:
شـورای گفـت و گـوی دولـت و بخـش
خصوصـی ،بـا حضـور اسـتاندار فارس،
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز،
مدیـر کل امـور فرآورده هـای خوراکـی
و آشـامیدنی سـازمان غـذا و دارو و
فعـاالن صنعت غذا اسـتان برگزار شـد.
چشم شیشه ای

ایـن نشسـت کـه بـا حضـور دکتـر
«فرامـرز خدائیـان چگنـی» مدیـر
کل امـور فرآورده هـای خوراکـی و
آشـامیدنی سـازمان غـذا و دارو برگـزار
شـد ،چالش هـا و دغدغه هـای حـوزه
غـذا اسـتان فـارس مطـرح و در ایـن
زمینـه هـم اندیشـی شـد.

معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز در حاشـیه ایـن نشسـت
گفـت :در ایـن نشسـت مشـکالت در
خصـوص اخـذ و درج کـد  IRCبـرای
فرآورده هـای وارداتـی و مـواد اولیـه
ارایـه و مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار

گرفت.
دکتـر «محمدجـواد راعـی» افـزود:
همچنیـن در ایـن نشسـت ضـرورت
تفویـض اختیـار صـدور کـد  IRCبـه
اسـتانها ،از جملـه اسـتان فـارس از
سـوی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
مطـرح شـد.
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دکتـر محمد هـادی ایمانیـه گفـت :خیـران حـوزه
کارآفرینـی و سـرمایهگذاری ،در فعـال شـدن
کارخانههـای راکـد یـا نیمـه راکـد اسـتان همراهـی
نماینـد ،تـا ایـن واحدهـا ،بـه چرخـه تولیـد بازگردنـد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در دیـدار بـا تعـدادی از
کارآفرینان اسـتان فـارس ،به مناسـبت هفته جهانی
کارآفرینـی ،گفـت :مسـائل و پیشـنهادات بـرای
زیـر مجموعههـای صمـت ،تعاونی هـا ،گمـرک،
بانـک و مسـکن ارائـه شـود ،تـا بـا مدیـران مربوطـه
پیگیـری الزم صـورت گیـرد.
اسـتاندار فـارس با تاکید بـر لزوم تقاضـا محور کردن
بخـش کارآفرینـی ،سـرمایه گـذاری و دانـش بنیـان
افـزود :بسـیاری از شـرکتهای نوآور و دانـش بنیان
بـدون نیازسـنجی ابتـدا محصـوالت را تولیـد و بعـد
روانـه بـازار میکننـد؛ کـه ایـن عامـل اصلـی مشـکل
دار شـدن بسـیاری از آنهاسـت.
دکترایمانیـه بـا اشـاره بـر اینکـه بایـد بـه گونـهای
عمـل شـود کـه ابتـدا نیازسـنجی بـازار انجـام و بـر
اسـاس تقاضـای موجـود ،محصـوالت تولیـد شـود،
تصریـح کـرد :بایسـتی قسـمتی از پنجـره واحـد بـه
حـوزه کارآفرینـی اسـتان اختصـاص یابـد ،تـا فعاالن
ایـن حـوزه درگیـر چرخـه طوالنـی بوروکراسـی اداری
نشـوند.
وی ،خطـاب بـه کارآفرینـان و تعـاون گـران اسـتان
گفـت :پیشـنهادات کارآمـد بـرای توسـعه کارآفرینـی
و سـرمایه گـذاری فـارس ،بصـورت ماهانه یـا فصلی
تهیـه و در اختیـار اسـتاندار قـرار داده شـود.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس بـا اشـاره بـه لـزوم
کارآفرینـی در روسـتاها ،افـزود :ایـن کار کـه نیـاز
امـروز جامعـه اسـت بـه مهاجـرت معکـوس کمـک
خواهـد کـرد.وی بـا بیـان اینکـه دفاتـر مشـاوره
کارآفرینی باعث اشـتغالزایی مفیـد در جامعه خواهند
شـد ،اظهـار داشـت :خیـران حـوزه کارآفرینـی و
سـرمایهگذاری ،در فعـال شـدن کارخانههـای راکـد
یـا نیمه راکد اسـتان همراهـی نمایند ،تـا این واحدها
نیـز بـه چرخـه تولیـد بازگردنـد.

عوارض صادرات گوجه فرنگی
کم شد
ایسـنا :رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس
از کاهـش عـوارض صـادارت گوجـه فرنگـی
غیرگلخانـهای از ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت:
عـوارض صـادرات ایـن محصـول مطابـق تعرفـه
اعالمـی در خردادمـاه هـر کیلوگـرم  ۶۰هـزار ریـال
تعییـن شـده اسـت.
مجتبـی دهقـان پـور عنوان کـرد :بیسـت و دوم آبان
مـاه بخشـنامهای از سـوی دفتـر مقـررات صـادرات
و واردات وزارت صمـت بـه مدیـرکل دفتـر صـادرات
گمـرک ابلاغ و بـر اسـاس آن میـزان عـوارض
صادراتـی از تاریـخ ابلاغ تـا پایـان آذرمـاه بـرای
گوجـه فرنگـی غیرگلخانهای  ۱۰۰درصـد قیمت پایه
صادراتـی تعییـن شـده بـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه تعرفـه جدیـد موجـب برداشـت
نشـدن گوجـه فرنگـی از مـزارع بـه دلیل نبـود تقاضا
شـد ،اظهـار کـرد :بـا هـدف حمایـت از کشـاورزان و
جلوگیـری از تصاحـب بازارهـای صادراتـی توسـط
رقبـا ،بـا پیگیریهـای انجـام شـده توسـط ایـن
سـازمان ،حمایـت اسـتاندار فـارس و دسـتور وزیـر
جهـاد کشـاورزی عـوارض صـادرات ایـن محصـول
کاهـش یافـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان
اینکـه میـزان صـادرات مجـاز گوجـه فرنگـی
غیرگلخانـهای ایـن اسـتان تـا سـقف ۲۰درصـد از
تولید هرماه مشـخص شـده اسـت ،گفـت :به منظور
تعییـن سـقف مجـاز صـادرات ماهیانه گوجـه فرنگی
غیرگلخانـهای کمیتـه ای ذیـل کارگـروه تنظیـم بازار
فـارس بـه دبیری این سـازمان تشـکیل شـده اسـت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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کمبود منابع مالی مانع بهرهبرداری از آزادراه شیراز به اصفهان نشود
دکتر محمدهادی ایمانیه اســتاندار فارس گفت :با تالش و همت مدیران ،گام به گام
به جلو حرکت می کنیم و در تالشیم کمبود منابع مانع از ...

 ۱۲عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در شمار یک درصد دانشمندان
برتر جهان
۱۲عضو هیأتعلمی دانشگاه شیراز در شمار یکدرصد دانشمندان ...

استاندار فارس در جلسه شبکه
مجمع خیرین استان:

تکمیل پروژه های نیمه تمام
با مشارکت خیرین
امکان پذیر است

دکتــر محمد هــادی ایمانیــه گفــت :بــا اکثــرا
مشــکالت پیــش روی شــما آشــنا هســتم؛ لــذا
مطالبــه گــری بیشــتری از اســتاندار داشــته باشــید،
تــا بنــده هــم خواســته های شــما را از مدیــران
اســتانی مطالبــه کنــم .نماینــدگان مــردم در مجلــس
شــورای اســامی نیز ،افــراد همــراه و دلســوزی
هســتند ،کــه بایــد از ظرفیت هــای ایشــان نیــز در
تدویــن قانــون جامــع حمایــت از خیریــن اســتفاده
کــرد.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در جلســه شــبکه مجمــع
خیریــن اســتان فــارس ،ضمــن تشــکر از اعضــای
هیــأت مدیــره ،خواســتار مطالبــه گــری بیشــتر
اعضــای مجمــع خیریــن از شــخص اســتاندار شــد
و افــزود :بــا اکثــر مشــکالت پیــش روی شــما آشــنا
هســتم؛ لــذا مطالبــه گــری بیشــتری از اســتاندار
داشــته باشــید ،تــا بنــده هــم خواســته های شــما را
از مدیــران اســتانی مطالبــه کنــم .از ظرفیــت ایجــاد
شــده در مجموعــه مدیریــت اســتان بایــد نهایــت
اســتفاده را بــرد.
اســتاندار فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه در آســتانه
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه کشــور هســتیم ،اظهــار
داشــت :نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای
اســامی ،افــراد همــراه و دلســوزی هســتند ،کــه
بایــد از ظرفیت هــای ایشــان نیــز در تدویــن قانــون
جامــع حمایــت از خیریــن اســتفاده کــرد.
دکتــر ایمانیــه بــر لــزوم تکمیــل پروژه هــای نیمــه
تمــام بــا مشــارکت خیریــن تاکیــد کــرد و افــزود:
فرآینــد ابتــدا تــا انتهــای صــدور پروانــه فعالیــت
ســمن ،بــا در نظــر گرفتــن جزییــات ،تدویــن و جهــت
تصویــب بــه شــورای اداری و برنامــه ریــزی اســتان
ارائــه شــود.
وی بــا اشــاره بــر اینکــه بیــش از ۵۰درصــد مصوبــات
مجمــع اجرایــی شــده اســت ،افــزود :مصوبــات
مجمــع کــه محقــق نشــده اســت را اعــام کنیــد تــا
جهــت رفــع مشــکالت آن اقــدام الزم انجــام شــود.
اســتاندار فــارس همچنیــن بــر لــزوم ثبــت
اطالعــات افــراد تحــت پوشــش خیریه هــا در یــک
ســامانه مشــترک تاکیــد کــرد تــا از مــوازی کاری هــا
جلوگیــری شــود.

تامین  ۱۰۰درصدی ذخیره
سوخت دوم نیروگاههای فارس
ایرنــا :مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی منطقــه فــارس از تامیــن  ۱۰۰درصــدی
ذخیــره ســوخت دوم نیروگاههــای بــرق اســتان خبــر
داد و اظهــار داشــت  :قبــل از فــرا رســیدن فصــل
ســرما و بــا اولویــت و تــاش دســته جمعــی ایــن
ذخیــره ســوخت تامیــن گردیــد.
اســداله طاهــری گفــت  :بــا انجــام تمهیــدات و
هماهنگی هــای الزم بــا نیروگاههــای اســتان
ذخیــره ســازی ســوخت دوم ایــن بخــش از صنایــع
قبــل از شــروع فصــل ســرما آغــاز و بــه ظرفیــت ۱۰۰
درصــدی رســیده انــد.
وی افــزود :در همیــن راســتا اســتاندار فــارس
بــا ارســال یادداشــتی از اقدامــات وتالشهــای
همــکاران شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه فــارس درانجــام سوخترســانی پایــدار در
ســطح اســتان بویــژه تامیــن ســوخت دوم نیروگاه هــا
قدردانــی وتشــکر کــرد.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه فــارس در ادامــه از تامیــن وتوزیــع بیــش از
دو میلیــارد و  ۶۰۰هــزار لیتــر انــواع فرآوردههــای
نفتــی در فــارس در هفــت مــاه گذشــته خبــر داد و
بابیــان رتبــه چهــارم اســتان در مصــرف فرآوردههــای
نفتــی کشــور گفــت :روزانــه حــدود  ۱۳میلیــون لیتــر
انــواع فرآوردههــای نفتــی شــامل بنزیــن  ،نفتــگاز ،
نفــت ســفید ،نفتکــوره  ،ســوخت هوایــی وگاز مایــع
در فــارس تامیــن وتوزیــع می شــود و در  ۷ماهــه
گذشــته بیــش از یــک میلیــارد و  ۴۰۰هــزار لیتــر
بنزیــن توزیــع شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه
پارســال  ۱۹درصــد رشــد داشــته اســت.
وی افــزود ،در همیــن مــدت بیــش از یــک میلیــارد
و ۲۰۰هــزار لیتــر نفتــگاز ونفــت ســفید در ســطح
اســتان توزیــع شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال گذشــته  ۱۵درصــد افزایــش داشــته اســت.
طاهــری بابیــان ایــن موضــوع کــه قاچــاق ســوخت
در دو مــاه گذشــته شــدت گرفتــه اســت اظهــار کــرد
 :تفــاوت زیــاد قیمــت ســوخت در ایــران بــه نســبت
نــرخ جهانــی عامــل مهمــی در افزایــش قاچــاق
ســوخت در کشــور واســتان می باشــد.
ایــن مقــام مســئول بــا تقدیــر از همــکاری و
هماهنگــی دســتگاههای مربوطــه درمبــارزه بــا
قاچــاق ســوخت گفــت :میــزان کشــفیات ســوخت
در اســتان در طــی ماههــای گذشــته بیــش از ۵۰
درصــد افزایــش داشــته اســت و ایــن نشــان از عــزم
جــدی اســتان بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــد شــوم
وحفــظ ایــن ســرمایه ملــی می باشــد.
طاهــری افــزود ،اجــرای دقیــق دســتورالعملهای
مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت،کنترل ونظــارت همــه
جانبــه برمصــرف کننــدگان عمــده و جــزء و مجــاری
عرضــه ســوخت ،جمــع آوری کارت هــای ســوخت
مهاجــر  ،شناســایی دقیــق مصــرف کننــدگان از
ســوی دســتگاههای متولــی ،می توانــد در کاهــش
قاچــاق ســوخت موثــر باشــد.
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

 ۱۲عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در
شمار یک درصد دانشمندان برتر جهان
باشگاه خبرنگاران جوان:
۱۲عضـو هیأتعلمی دانشـگاه شـیراز در شـمار
یکدرصـد دانشـمندان برتـر جهـان قـرار گرفتنـد.
مؤسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری ،ISC
براسـاس پردازشهایـی کـه روی دادههای مسـتخرج از
دو پایـگاه  ESIو  WoSانجـام داده اسـت ،دانشـمندان
پراسـتناد برتـر یـک درصد را شناسـایی و اسـتخراج کرده
است.
بر اسـاس شـاخصهای اسـتنادی و علمسـنجی ازقبیل
 .۱نسـبت تعداد کل اسـتنادات به مقاالت اسـتنادکننده،
 .۲تعـداد متوسـط خوداسـتنادی بـهازای هـر مقالـه،
 .۳متوسـط درصـد خوداسـتنادی یـک پژوهشـگر و
 .۴نسـبت تعـدادکل اسـتنادات (بـدون خوداسـتنادی)
بـه مقـاالت اسـتنادکننده (بـدون خوداسـتنادی) تهیـه
شـده اسـت و شـامل پژوهشـگرانی اسـت کـه براسـاس
شـاخصهای اسـتنادی و علمسـنجی در محـدودهی
نرمـال گزارش  ISCو فاقد مقالهی سـلب اعتبارشـده یا
بازپسگیـری شـده در طی بـازه زمانی دهسـاله بودهاند و
از نظـر  ISCبهعنـوان پژوهشـگر پراسـتناد برتر شـناخته
میشـوند.
در ایـن میـان ،طبـق گـزارش اعالمشـده از سـوی
مؤسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری ،ISC
 ۱۲تن از اعضای هیأتعلمی دانشـگاه شـیراز در شـمار
دانشـمندان پراسـتناد برتـر یکدرصـد قـرار گرفتهانـد.
دانشـمندان یکدرصـد برتـر دانشـگاه شـیراز طبـق

گـزارش  ISCعبارتنـد از:
دکتـر حمیدرضـا پورقاسمی اسـتاد مهندسـی منابـع
طبیعـی و محیـط زیسـت ،دکتـر سیدمحمدهاشـم
حسـینی دانشـیار علوم و مهندسـی صنایـع غذایی ،دکتر
محمدرضـا رحیمپـور اسـتاد مهندسـی شـیمی ،دکتـر
محمد رسـتگار دانشـیار مهندسـی قدرت و کنترل ،دکتر
علیرضـا سپاسـخواه اسـتاد مهندسـی آب ،دکتـر ابراهیم

فرجـاه اسـتاد مهندسـی قـدرت و کنتـرل ،دکتـر تیمـور
قنبری هاشـمآبادی دانشـیار مهندسـی نانوالکترونیـک،
دکتـر غالمرضـا کریمی اسـتاد مهندسـی شـیمی ،دکتـر
بهنـام کشـاورزی اسـتاد زمینشناسـی ،دکتـر محمدتقی
گلمکانـی اسـتاد علـوم و مهندسـی صنایع غذایـی ،دکتر
فریـد مـر اسـتاد زمینشناسـی ،دکتـر مهـرداد نیاکوثری
اسـتاد علـوم و مهندسـی صنایـع غذایـی.

ایمانیه استاندار فارس:

کمبود منابع مالی مانع بهرهبرداری از آزادراه شیراز به اصفهان نشود
عصرمردم:
دکتـر محمدهادی ایمانیه اسـتاندار فارس
گفـت :بـا تلاش و همـت مدیـران ،گام
بـه گام بـه جلـو حرکـت می کنیـم و در
تالشـیم کمبود منابـع مانـع از بهرهبرداری
آزادراه شـیراز بـه اصفهـان نشـود.دکتر
محمدهـادی ایمانیـه در حاشـیه جلسـه
بررسـی رونـد اجرایـی پـروژه ملـی آزادراه
شـیراز بـه اصفهـان ،گفـت :تلاش عمده
ای در مدیریـت اسـتان گذاشـته شـده تـا
ان شـاءالله  ۶قطعـه از آزادراه شـیراز بـه
اصفهـان تـا پایـان سـال بـه بهرهبـرداری
رسـیده و زیـر بـار ترافیـک بـرود.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـر اینکـه قطعه
هفتـم نیـز بـه نحـوی کـه بتوانـد اتصـال
 ۶قطعـه دیگـر را بـه بزرگـراه شـیراز بـه
سـپیدان فراهـم کنـد ،ان شـاءالله آمـاده

می شـود ،افـزود :طبیعتـا مشـکالتی
وجـود دارد ،لـذا برنامـه داریـم هـر هفتـه
جلسـه ای در این خصوص داشـته باشـیم
و مـوارد را پیگیـری کنیـم.وی افـزود:
بـا حضـور ریاسـت محتـرم کمیسـیون
عمـران مجلـس در ایـن جلسـه ،مسـائل
و مشـکالتی کـه قـرار بـود در تهـران حـل
شـود ،بـا ارتباطاتـی کـه توسـط ایشـان

ایجـاد شـد ،مرتفـع گردیـد.
دکتـر ایمانیـه بـا تاکیـد بـر همـت مدیـران
بـرای بـه سـرانجام رسـیدن ایـن پـروژه،
افـزود :بـا همـت مدیـران ،گام بـه گام بـه
جلـو حرکـت می کنیـم و تلاش داریـم
کمبـود منابـع مالـی مانـع بهرهبـرداری از
آزادراه نشـود .درصـورت عـدم تامین منابع
مـد نظـر قسـمتی از مطالبـات پیمانـکاران

بعـد از بهرهبـرداری پرداخـت خواهـد شـد.
نماینـده عالـی دولـت در فارس با اشـاره به
لـزوم اسـتفاده از مسـیر لپویـی بـه آزادراه،
اظهـار داشـت:در ایـن جلسـه مصـوب
کردیـم ،عملیـات تعریـض و بهسـازی۲۴
کیلومتـر از مسـیر لپویـی بـه آزادراه در سـه
قطعـه و توسـط سـه پیمانـکار ،بصـورت
همزمـان انجـام شـود تـا حداقـل بتوانیـم
در زمـان بهرهبـرداری از آزادراه از یـک
مسـیر آن اسـتفاده کنیـم.وی بـا بیـان
اینکـه شـهرداری شـیراز بـه جـد مشـغول
تملـک برخـی از مغازه هـای محـدوده
گویـم می باشـد ،افـزود :احـداث زیرگـذر
و تعریـض محـور گویـم نیـز همزمـان از
جانـب شـهرداری شـیراز در حـال انجـام
اسـت تـا ایـن محـور نیـز بـرای اسـتفاده از
آزادراه مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد.

تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام شهرداری شیراز
با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری
عصرمردم:
شـهردار کالنشـهر شـیراز بر تعییـن تکلیف
پروژههـای نیمهتمـام بـا اسـتفاده از
ظرفیتهـای سـرمایهگذاری تأکیـد کـرد.
جلسـه هیـأت مدیـره سـازمان
مشـارکتهای
و
سـرمایهگذاری
مردمی شـهرداری ایـن کالنشـهر بـا
حضـور محمدحسـن اسـدی شـهردار،
محمدرضا هاجـری و علیرضـا اسـکندری

اعضـای شـورای اسالمی شـهر ،سـعید
مصفـا و محمودرضـا صفایـی معاونیـن
شـهرداری ،حمیدرضـا اسـماعیلی رئیـس
سـازمان سـرمایهگذاری و مشـارکتهای
مردمـی و جمعـی از مدیـران شـهرداری
تشـکیل شـد.
شـهردار شـیراز در این جلسـه که با بررسـی
پروژههـای نیمـه تمـام و شـیوههای
مختلـف سـرمایهگذاری در زمینههـای

متعـدد همـراه بود ،بـرای اتمـام پروژههای
نیمهتمـام از ایـن ظرفیتهـا تعییـن تکلیف
کرد.علیرضـا اسـکندری رئیس کمیسـیون
اقتصـاد و سـرمایهگذاری شـورای
اسالمی شـهر شـیراز نیـز در این جلسـه که
بـا برآوردهای مالی و سـرمایهگذاری ارزش
پروژههـای نیمهتمـام کوچـک و بـزرگ
مقیـاس همـراه بـود ،بـر تعییـن تکلیـف
پروژههـا در ابعـاد مختلـف سـرمایهگذاری

بـا مدیـر ارشـد شـهری اتفـاق نظر داشـت.
راهکارهـای مالـی پروژههـای کوچـک
و بـزرگ مقیـاس در حوزههـای مختلـف
سـرمایهای و گردشـگری از دیگـر مـواردی
بـود کـه توسـط مدیریت شـهری در جلسـه
هیـأت مدیـره سـازمان سـرمایهگذاری و
مشـارکتهای مردمی در سـاختمان شهید
سـلیمانی شـهرداری شـیراز ،بررسـی و
احصـا شـد.

شهردار شیراز تکلیف کرد؛

فعالیت شبانهروزی در فاز  ۳پروژه بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی
عصرمردم:
شـهردار کالنشـهر شـیراز در جلسـه بـا
مدیـران شـرکت پیمانـکار پـروژه بزرگـراه
سـپهبد شـهید سـلیمانی بـر فعالیـت
شـبانهروزی بهمنظـور اتمـام فـاز سـوم آن
در زمـان مقـرر تأکیـد کـرد.
محمدحسـن اسـدی در جلسـهای کـه بـه
اتفـاق معاونیـن و مدیـران شـهرداری بـا
مدیـران شـرکت پیمانـکار پـروژه بزرگـراه
سـپهبد شـهید سـلیمانی داشـت ،بـر
فعالیـت شـبانهروزی در فاز سـوم این پروژه

بـه منظـور بهرهبـرداری در زمـان مقـرر
تاکیـد کـرد.او همچنیـن تصریـح کـرد:
افتتـاح و بهرهبـرداری سـمت شـرقی خـط
 ۲مترو شـیراز از ایسـتگاه قهرمانـان تا امام
حسـین(ع) طـی دهـه فجـر باشـد.
پـروژه بزرگـراه سـپهبد شـهید سـلیمانی
یکـی از مسـیرهای اصلـی در راسـتای
تکمیـل رینـگ شـرقی غربـی شـیراز بـوده
کـه طـی  ۳فـاز طراحـی شـده و دو فـاز از
ایـن بزرگـراه احداث و فاز سـوم نیز در حال
تکمیـل اسـت.

کاروانسرای تاریخی «میان کتل» کازرون به «بوتیک هتل» تبدیل میشود
ایسـنا :سرپرسـت معاونـت گردشـگری
اداره کل میـراث فرهنگـی ،صنایعدسـتی
و گردشـگری اسـتان فـارس برنامهریـزی
بـرای تبدیـل کاروانسـرای تاریخـی میـان
کتـل کازرون بـه بوتیـک هتـل خبـر داد.
ابراهیـم بختیـاری چهارشـنبه دوم آذر در
حاشـیه بازدیـد از کاروانسـرای تاریخـی
میـان کتـل در شهرسـتان کازرون ،گفـت:
پیشـینه ایـن کاروانسـرای تاریخـی بـه

دوره صفـوی بازمیگـردد .ایـن بنـا یکـی
از آثـار فاخـر بـا معمـاری بسـیار زیبـا و
منحصربهفـرد در اسـتان فـارس اسـت که
بـهزودی بـا تغییـر کاربـری بـه اقامتـگاه
(بوتیـک هتـل) و یکـی از جاذبههـای
اصلـی گردشـگری شـهر کازرون و اسـتان
فـارس تبدیـل میشـود.
سرپرسـت معاونـت گردشـگری اداره
کل میـراث فرهنگـی ،صنایعدسـتی و

گردشـگری اسـتان فـارس افـزود :طبـق
پیشبینیهـای انجامشـده ایـن کاروانسـرا
پـس از اتمام مرمت تحت نظر کارشناسـان
اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان و تجهیز
آن بهطـور حتـم بـه یکـی از پربازدیدتریـن
اماکـن تاریخی و گردشـگری شـهر کازرون
تبدیـل خواهـد شـد.
بختیـاری افـزود :در بازدیـد از ایـن اثر ملی
و بررسـی اسـناد و مدارک موجود مشـاهده

شـد ،ایـن کاروانسـرا مالـک خصوصی دارد
و سـرمایهگذار ایـن بنـای تاریخـی نهتنهـا
تمـام مـوارد و مسـائل زیسـتمحیطی را
رعایـت کـرده بلکـه بـا بهرهبـرداری از ایـن
اثـر بسـیاری از مشـکالت زیسـتی منطقـه
مرتفـع و مطابـق کدهـای توسـعه پایـدار
گردشـگری نسـبت بـه اشـتغال و انتفـاع
جامعـه محلی و روسـتایی اقدامـات مؤثری
انجـام خواهد شـد.

فعالیت شبانهروزی در فاز  ۳پروژه بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی
شهردار کالنشهر شیراز در جلســه با مدیران شرکت پیمانکار پروژه بزرگراه سپهبد
شهید سلیمانی بر فعالیت شبانهروزی بهمنظور اتمام فاز سوم ...
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صدور  ۷۱مجوز کار آفرینی در استان فارس
مهر:مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی فــارس گفــت ۵۷ :مجــوز ایجــاد دفاتــر مشــاوره کارآفرینــی ۴ ،
مجــوز شــتا 
ب دهنــده ۶،مجــوز کافــه کارآفرینــی و  ۴مجــوز فضــای کاری مشــترک در حــوزه کارآفرینــی فــارس
صــادر شــد.
وحیــد خداپرســت در دیــدار بــا تعــدادی از کارآفرینــان برتــر اســتان فــارس بــه مناســبت هفتــه جهانــی کارآفرینی،
افــزود :بــا توجــه بــه آغــاز هفتــه جهانــی کارآفرینــی از  ۲۵آبانمــاه و لــزوم اجــرای برنامههایــی در جهــت ترویــج
فرهنــگ کارآفرینــی ،بیــش از  ۴۰ویــژه برنامــه بــرای ایــن ایــام در ســطح اســتان پیــش بینــی و اجــرا شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فعالیتهــای حــوزه کارآفرینــی از طریــق ایجــاد دفاتــر مشــاوره کارآفرینــی ،انجمــن
کارآفرینــان و مجمــع خیریــن کارآفریــن در ســطح اســتان دنبــال میشــود ،گفــت :ایجــاد دفاتــر مشــاوره بــا
هــدف ارائــه مشــورت مبتنــی بــر دانــش ،هدایــت اســتارتاپهای کارآفریــن و حمایــت از آن و افزایــش ضریــب
موفقیــت ایــن واحدهــا در ســطح اســتان دنبــال شــده اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه  ۵۷مجــوز ایجــاد دفاتــر مشــاوره کارآفرینــی
در ســطح ایــن اســتان صــادر شــده کــه فــارس از ایــن نظــر در کشــور پیشــرو اســت ،افــزود ۴ :مجــوز شــتاب
دهنــده ۶ ،مجــوز کافــه کارآفرینــی و  ۴مجــوز فضــای کاری مشــترک در حــوزه کارآفرینــی فــارس صــادر شــده
اســت.
وی ادامــه داد :انجمــن صنفــی دفاتــر مشــاوره کارآفرینــی نیــز در اســتان فــارس تأســیس شــده کــه در ســطح
کشــور منحصــر بــه فــرد اســت.
وی اضافــه کــرد :کانــون کارآفرینــی اســتان فــارس بــا هــدف توســعه زیســت بــوم کارآفرینــی ایــن اســتان
فعالیــت خــود را از ســال  ۹۳در فــارس آغــاز کــرد و همچنیــن مجمــع خیریــن اشــتغالزا و کارآفریــن ایــن اســتان
نیــز بــا هــدف کمــک بــه کارآفرینــان فــارس از ســال  ۹۵کار خــود را شــروع کــرده اســت.
خداپرســت بــا بیــان اینکــه انتخــاب و معرفــی کارآفرینــان برتــر هــر ســاله در فــارس انجــام میشــود ،گفــت:
تاکنــون  ۱۴دوره ایــن جشــنواره در ســطح کشــور برگــزار شــده کــه  ۹۰نفــر کارآفریــن برتــر فــارس در قالــب
برگــزاری آن بــه جامعــه معرفــی و  ۲۳کارآفریــن نیــز در ســطح ملــی بعنــوان برتــر انتخــاب شــدهاند.
رئیــس اتــاق تعــاون اســتان فــارس نیــز در ادامــه ایــن نشســت گفــت :بخــش تعــاون در فــارس بــا  ۶هــزار
تعاونــی در گرایشهــای مختلــف فعالیــت دارد و بــا  ۲میلیــون نفــر عضــو  ۸۰هــزار اشــتغال مســتقیم ایجــاد
کــرده اســت.
مجتبــی محالتــی افــزود :بخــش تعــاون فــارس حــدود  ۸درصــد اشــتغال جامعــه را رقــم زده و ســهم ایــن بخــش
از اقتصــاد اســتان کم اســت.
وی ادامــه داد :ایــن موضــوع مهمی اســت کــه ارگانهــای دولتــی بخصــوص در حــوزه اقتصــادی ســهم بخــش
تعــاون را در هــر حــوزه مشــخص و جــدا کننــد.
در ادامــه ایــن دیــدار کــه بــا حضــور اســتاندار فــارس و تعــدادی از مدیــران ارشــد اســتان برگــزار شــد ،رؤســای
کانــون کارآفرینــان ،انجمــن صنفــی دفاتــر کارآفرینــی و مجمــع خیریــن اشــتغالزا و کارآفریــن اســتان فــارس
درخواس ـتها و مطالبــات خــود را از مدیریــت ارشــد اســتان فــارس بیــان کردنــد.

انباردار معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

علوم پزشکی شیراز  ۴۰۰۰دانشجوی خوابگاهی دارد
ایســنا :معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز اعــام کــرد کــه در حــال حاضــر بیــش
از  ۴۰۰۰دانشــجو در خوابگاههــای دانشــجویی ایــن دانشــگاه ســاکن هســتند.
دکتــر محمدحســین انبــاردار گفــت :ایجــاد فضــای رفاهــی و ایمــن در کنــار نهادههــای تربیتــی ،پرورشــی و
فرهنگــی ،کاری بســیار حســاس و ظریــف اســت کــه در معاونــت فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
تــاش میشــود تــا بــه ایــن نیازهــا دســت یافتــه و ایــن اهــداف را بــه ســرانجام برســانیم.
او در ارتبــاط بــا عملکــرد معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه طــی یــک ســال گذشــته اظهــار کــرد:
در یــک ســال گذشــته و بــر اســاس برنامــه ریزی هــای کارشناســی شــده ،ســعی شــده تــا همــه طرح هــا
و برنامــه ریزی هــای ایــن معاونــت ،رنــگ و بویــی فرهنگــی داشــته باشــد و همــه اهــداف راهبــردی مــا در
تمامی بخش هــا بــر اســاس تعالــی فرهنــگ اســامی انجام شــود.
بسته های تشویقی برای جوانی جمعیت
انبــاردار ،جوانــی جمعیــت را از مهمتریــن مســائل روز کشــور دانســت و افــزود :طــی ماه هــای گذشــته ،بــا
راه انــدازی کارگــروه تخصصــی مدیریــت جــوان ســازی جمعیــت و بســته های تشــویقی کــه بــا امکانــات ایــن
معاونــت نیــز ســازگاری دارد ،بــرای تشــکیل نهــاد خانــواده و نیــز دانشــجویان ،کارکنــان و اســاتیدی کــه صاحــب
فرزنــد می شــوند در نظــر گرفتــه و اجرایــی شــده اســت.
او ادامــه داد :ایــن بســته های تشــویقی شــامل اســتفاده بیشــتر از زمــان تعییــن شــده بــرای ســکونت در
خوابــگاه ،قیمــت ویــژه غــذا ،اســتفاده رایــگان از اماکــن ورزشــی ،حضــور در کالس هــای مشــاوره رایــگان و
همچنیــن ارایــه تســهیالت بانکــی  ۲۵۰میلیــون ریالــی بــه دانشــجویان دارای شــرایط اســت.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز همچنیــن راه انــدازی مجــدد خوابــگاه متاهــان
حضــرت احمدبــن موســی(ع) بــا ظرفیــت  ۸۰خانــوار و تــاش بــرای فضاســازی ،راه انــدازی اماکــن فرهنگــی،
تفریحــی و ورزشــی پردیــس صــدرا را بخشــی دیگــر از همیــن تالش هــا معرفــی کــرد.
تحقق دولت الکترونیک در مجموعه فرهنگی و دانشجویی
او از جملــه رســالت های مهــم معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی را عــاوه بــر تامیــن رفــاه و نیازهــای روزمــره
دانشــجویان ،ایجــاد شــرایط مناســب روحــی ،روانــی و بسترســازی فرهنگــی بــرای آنــان برشــمرد و گفــت:
توســعه دولــت الکترونیــک و رســیدگی بــه بخــش بزرگــی از نیازهــای دانشــجویان بــه صــورت اتوماســیون مبتنــی
بــر اینترانــت داخلــی دانشــگاه کــه از تمــام ســاختمان ها و اماکــن دانشــگاهی و همچنیــن خــارج از ایــن اماکــن
قابــل دسترســی بــوده و باعــث صرفــه جویــی در وقــت ،هزینــه و منابــع می شــود نیــز یکــی دیگــر از خدمــات
ارائــه شــده اســت و بــا آن کاربــران می تواننــد بســیاری از نیازهــای خــود ماننــد رزرو غــذا ،ورود بــه اماکــن
ورزشــی ،درخواســت تســهیالت بانکــی و بســیاری دیگــر از مــوارد را بــه صــورت غیرحضــوری تامیــن کننــد.
انبــاردار ادامــه داد :بــر اســاس آخریــن آمــار موجــود ،ماهیانــه بیــش از  ۱۳۰هــزار ُپــرس غــذا در وعده هــای
ناهــار و شــام در ســلف ســرویس اختصاصــی دانشــگاه تهیــه ،طبــخ و توزیــع شــده و همچنیــن وســایل نقلیــه
دانشــگاه ،روزانــه بــا انجــام بیــش از  ۶۰۰مســیر _ ســرویس ،جابجایــی و ایــاب و ذهــاب  ۱۰هــزار دانشــجو را
بــر عهــده دارنــد.
تداوم  ۷سال موفقیت در جشنواره بزرگ قرآن و عترت وزارت بهداشت
او کســب مقــام نخســت در بیســت و ششــمین جشــنواره بــزرگ قــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی را یکــی دیگــر از دســتاوردهای مهــم یــک ســال گذشــته در ایــن معاونــت برشــمرد و افــزود:
بــه دســت آوردن مقــام نخســت در معتبرتریــن رویــداد قرآنــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در
هفــت ســال متوالــی ،نیازمنــد بــه کاری زیربنایــی و برنامــه ریــزی بلنــد مــدت اســت کــه در مجموعــه دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز شــاهد تحقــق آن بــوده ایــم.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،کســب مقــام دوم جشــنواره بیــن المللــی
فرهنگــی و هنــری ســیمرغ را یکــی دیگــر از دســتاوردهای ایــن معاونــت معرفــی کــرد کــه بــرای بهبــود کیفــی
و ارتقــاء ،نیــاز بــه برنامــه ریــزی بیشــتر دارد.
 ۴هزار دانشجوی خوابگاهی
او ارائــه خدمــات رفاهــی بــه خوابگاه هــای دانشــجویی را یکــی از ویــژه تریــن خدمــات مجموعــه علــوم پزشــکی
شــیراز در ســطح دانشــگاه های کشــور دانســت و اظهــار کــرد :در حــال حاضــر بیــش از چهــار هــزار نفــر از
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در مقاطــع مختلــف ایــن دانشــگاه در خوابگاه هــای دانشــجویی ســکونت دارنــد
کــه همیــن موضــوع ضــرورت خدمــات رســانی منظــم و ویــژه بــه آنــان را نشــان می دهــد.
انبــاردار افــزود :از ســوی دیگــر و بــا توجــه بــه کاهــش نســبی موج هــای ســنگین بیمــاری کروناویــروس ایــن
توفیــق حاصــل شــد تــا بــا همــکاری اداره مشــاوره و ســامت روان دانشــجویان و مدیریــت امــور فرهنگــی
دانشــگاه ،طــی یــک ســال حــدود  ۸۰۰برنامــه آموزشــی بــا موضوعــات تربیتــی ،مذهبــی ،روانــی و خانــواده را
بــه صــورت حضــوری و غیــر حضــوری برگــزار کنیــم.
توسعه فرهنگ ورزش در مجموعه سالمت فارس
او بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه ورزش و تربیــت بدنــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،تــاش بــرای توســعه
ّ
کمــی و کیفــی اماکــن و امکانــات ورزشــی در دانشــگاه را یکــی دیگــر از برنامه هــای مهــم ایــن معاونــت
برشــمرد و گفــت :نوســازی و بهســازی تاسیســات اســتخر دانشــگاه در مجتمــع فرهنگــی ،رفاهــی و ورزشــی
والیــت بــا هزینــه  ۱۰میلیــارد ریــال و ســاخت زمیــن چمــن شــهدای حــرم شــاهچراغ(ع) در دانشــکده
بهداشــت دانشــگاه و بــا بودجــه ای بالــغ بــر پنــج میلیــارد ریــال ،بخشــی از ایــن برنامــه ریزی هــا بــه شــمار
می رود.
انبــاردار برگــزاری موفــق و اثرگــذار بیســت و دومیــن مهــرواره رویــش ویــژه دانشــجویان نــو ورود بــه دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز در ســال تحصیلــی جدیــد و نیــز احیــاء و راه انــدازی مجــدد «خانه هــای فرهنــگ» را
دیگــر دســتاوردهای ایــن معاونــت در یــک ســال گذشــته معرفــی کــرد.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز یــادآور شــد :ایجــاد کارگــروه مشــورتی
دانشــجویان و حضــور مســتقیم دانشــجویان فعــال در موضوعــات فرهنگــی ،صنفــی و نهادهــای دانشــجویی
در عرصه هــای تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی مدیــران ایــن معاونــت نیــز از دیگــر موفقیت هایــی اســت
کــه در مــدت یــک ســال گذشــته بــه دســت آمــده و تــاش بــرای توســعه و گســترش آن همچنــان ادامــه
دارد.
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تفاوت نشانه های افسردگی زنان با مردان

باشگاه خبرنگاران :علت بروز افسردگی در مردان و زنان تفاوت چندانی با هم ندارد و ممکن
از مســائل گوناگونی نظیر عوامل ژنتیکی ،شناختی و اجتماعی ناشی شود اما عالئم و نوع بروز
افسردگی در آن ها با هم متفاوت است که این امر دالیل گوناگونی دارد.
یکی از معضالت در افسردگی مردان این است که آن ها کمتر از زنان باور دارند که افسرده
هســتند و به همین دلیل به ســختی به پزشک مراجعه می کنند در حالی که زنان در مواجهه با
افسردگی راحت تر از مردان برای درمان به سراغ روانپزشک می روند.
تفاوت افسردگی در زن و مرد به شرح زیر است:
زنان به خود سرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان
زنان احساس غم ،بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری
دارند.
زنان بعد از هر درگیری فاصله می گیرند ولی مردان درگیری و کشمکش درست می کنند.
زنان حالت دلواپسی و ترس دارند ،مردان بدبین شده و حالت دفاعی به خود می گیرند.
زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائل صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت
درباره افسردگی شان را ضعف می دانند.
اکثــر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا ،روابط دوســتانه و روابط عاشــقانه روی
می آورند ،در حالی که عموم مردان با تلویزیون ،ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن
مسئله خود می کنند.
خوشبختانه فنون بسیاری برای رهایی از افتادن در این چرخه های فکری کشنده وجود دارد
که مثال می توان به توقف فکر اشــاره کرد که در این حالت با گفتن واژه بسه دیگه !...راه را بر
ادامه کالف سردرگم تفکر می بندید ،اما استفاده از این فنون هم کار آسانی نیست ،ذهن شناور
است و مانند جیوه راهش را برای آغاز دوباره باز می کند ،یعنی باید همیشه هوشیار باشید.

خوردن کدام غذاها در روزهای آلودگی هوا
توصیه نمی شود

مهــر :یــک متخصص طب
ســنتی ،در ارتباط با راهکارهای
تغذیه ای بــرای مقابله با آلودگی
هوا ،توصیه هایی ارائه داد.
علیرضــا یارقلــی گفــت :در
روزهایی که با آلودگی هوا مواجه
هســتیم ،بهتر اســت از خوردن
غذاهای سنگین که معده توانایی
هضم آنها را ندارد ،پرهیز کنیم.
وی ،مصرف شــیر و مایعات
را مورد تاکید قــرار داد و افزود:
خــوردن تخــم مرغ عســلی به

جلوگیری از آالیندههای سرد و خشک کمک میکند.
این متخصص طب ســنتی ادامــه داد :در روزهای آلودگی هوا ،از خــوردن غذاهایی مانند
ماکارونی ،فســت فود ،بادمجان ،گوشت گاو و گوساله پرهیز کنید چرا که این قبیل غذاها باعث
میشود غلظت خون بدن باال برود.
یارقلی ادامه داد :بهتر اســت بیشتر آش ماســت ،آش دوغ و آش سبزیجات خورده شود اما
آش رشته به دلیل سنگینی توصیه نمیشود .در مجموع هر چیزی که سرد و خشک است و بدن
را غلیظ میکند ،توصیه نمیشود.

افزایش انتقال عفونت های تنفسی در هوای آلوده

مهر :یک فوق تخصص ریه در ارتباط با افرادی که آسیب پذیری بیشتری در روزهای آلودگی
هوا دارند ،نکاتی را متذکر شد.
فاطمــه عابدینــی گفت :کودکان زیر  ۶ســال ،ســالمندان باالی  ۶۵ســال و مبتالیان به
بیماریهای مزمن (قلبی ،ریوی ،کلیوی و کبدی) ،از جمله افرادی هســتند که از آسیب پذیری
بیشتری در روزهای آلودگی هوا برخوردارند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی ،با عنوان این مطلب که انتقال
عفونتهای تنفســی در زمان آلودگی هوا افزایش مییابد ،تاکید کرد :رعایت بهداشت فردی و
جمعی ،شستن مکرر دستها ،استفاده از دستمال موقع عطسه و سرفه ،خوردن مایعات کافی ،از
جمله راهکارهای مؤثر در مقابله با آلودگی هوا و جلوگیری از انتقال عفونتهای تنفسی است.
عابدینی ،مصرف غذاهای سالم سبزیها و میوههای تازه ،خوردن یک تا دو لیوان شیر روزانه،
کاهش اســترس و استراحت کافی را برای افزایش ایمنی بدن افراد ضروری عنوان کرد و گفت:
گیجی ،خســتگی ،سردرد ،سوزش چشم و بینی و حلق ،بی حوصلگی از عالئم مسمومیت ناشی
از آلودگی هوا است.
این فوق تخصص ریه ادامه داد :افراد در صورت بروز تنگی نفس شــدید ،گیجی یا خستگی
شــدید هر چه سریعتر به نزدیک ترین مرکز درمانی و اورژانس مراجعه کنند تا اقدامات درمانی
الزم برای آنها انجام شود.
وی ،بهترین راهکار در شرایط هشدار آلودگی هوا را ماندن در منزل عنوان کرد و افزود :افراد
از هر گونه فعالیت فیزیکی و ورزش در فضای بیرون از منزل اجتناب کرده و حتی در محیطهای
بسته نیز فعالیت خود را کاهش دهند.
عابدینی از بیماران مزمن تنفسی خواست که در شرایط آلودگی هوا حتم ًا داروهای خود را به
موقع استفاده کنند تا دچار حمالت تنفسی نشوند.
این فوق تخصص ریه خاطرنشان کرد :در این شرایط وضعیت برای کودکان خطرناک است
و خروج آنها از منزل ممنوع اســت و تمامی افراد ســعی کنند از رفــت و آمدهای غیرضروری
پرهیز کنند.

روزانه  ۱۰هزار قدم بردارید!

باشگاه خبرنگاران :تازهترین مطالعات نشان میدهد
که نوشیدن بیش از حد چای سیاه و سبز مثال بیش از
پنج لیوان در روز ،به دلیل داشتن کافئین ممکن است
با عوارضی خفیف تا شدید همراه باشد.
برخی از این عوارض میتواند شامل سردرد،
عصبی شدن ،مشکالت خواب ،استفراغ ،اسهال،
تحریک پذیری ،ضربان قلب نامنظم ،لرزش ،سوزش
قلب ،سرگیجه ،صدای زنگ در گوش ،تشنج و گیجی
باشد .همچنین مصرف زیاد چای سیاه و سبز یا سایر
نوشیدنیهای کافئین دار میتواند وابستگی روانی
ایجاد کند؛ بنابراین الزم است به برخی اقدامات
احتیاطی و هشدارهای ویژه در این زمینه توجه کرد:
بارداری و شیردهی
اگر باردار یا شیرده هستید ،بیش از  ۲لیوان در روز
چای سیاه و سبز مصرف نکنید .این مقدار چای حدود
 ۲۰۰میلی گرم کافئین را تأمین میکند .مصرف بیش
از این مقدار در دوران بارداری احتماال غیرایمن است
و ممکن است با افزایش خطر سقط جنین ،افزایش
خطر ابتال به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ()SIDS
و وزن پایین نوزاد هنگام تولد همراه باشد .برای مادر
شیرده نوشیدن بیش از سه لیوان چای سیاه و سبز در
روز ممکن است تحریک پذیری کودک را افزایش
دهد و باعث افزایش حرکات بیشتر روده او شود.
کم خونی
نوشیدن چای سیاه و سبز ممکن است کم خونی را
در مبتالیان به کمبود آهن بدتر کند .بهتر است از
یک ساعت قبل غذا تا دو ساعت بعد از غذا به ویژه
ناهار ،از مصرف چای که شامل انواع چای سیاه ،سبز،
گیاهی و ...است ،پرهیز کرد.
اختالالت اضطرابی
کافئین موجود در چای سیاه و سبز ممکن است باعث
بیشتر شدن اضطراب شود.
اختالالت خونریزی
دالیلی وجود دارد که کافئین موجود در چای سیاه
میتواند باعث کندی لخته شدن خون شود ،اگرچه
این مورد در افراد نشان داده نشده است ،ولی در
صورت بروز اختالل خونریزی ،کافئین را با احتیاط
مصرف کنید.
مشکالت قلبی
کافئین موجود در چای سیاه و سبز باعث ایجاد
ضربان قلب نامنظم در افراد خاص میشود .اگر
بیماری قلبی دارید ،مصرف کافئین را محدود کنید.
دیابت
کافئین موجود در چای سیاه ممکن است قند خون را
تحت تأثیر قرار دهد .اگر مبتال به دیابت هستید بیشتر
از دو فنجان در روز چای ننوشید.
اسهال
کافئین موجود در چای سیاه و سبز ،به ویژه هنگامی
که به مقدار زیادی مصرف شود ،ممکن است اسهال
را بدتر کند.

مهر :تخم مرغ ،یکی از مواد غذایی پرمصرف است
که بسیاری از ما به تنهایی آن را در یک وعده غذایی
مصــرف میکنیم و یا به عنوان مــواد اولیه غذاهای
مختلف در برنامه غذایی به کار میبریم.
گلبن ســهراب متخصص تغذیه ،در پاسخ به این
ســوال که آیا تخممرغ آلوده به مدفــوع مرغ را باید
بشــوییم یا خیر ،گفت :گاهی اوقــات زمانیکه تخم
مــرغ را خریداری میکنیم متوجه بقایای مدفوع مرغ
روی پوســت آن میشویم ،درســت است که مدفوع
مرغ حاوی باکتری ســالمونال اســت ولی اگر پوست
تخممرغ ترک نداشته باشد و یا شکسته نباشد ،جای
نگرانی نیست.
وی با بیان این مطلب که بهتر اســت تخم مرغ را
نشــویید ،تاکید کرد :شستن تخم مرغ میتواند باعث
پخش شدن آلودگی شــود ،این عمل باکتریها را از
ســطح تخممرغ پاک میکند ولی الیــه حفاظتی و
طبیعی روی پوســت تخم مــرغ را از بین میبرد ،از
این الیه باکتریها به راحتی وارد تخم مرغ میشوند.
ســهراب ادامه داد :میتوانید آلودگی را با دستمال
کاغذی از روی تخم مرغ بردارید ولی حتم ًا دستهای
خود را با مایع حاوی مواد آنتی باکتریال بشویید.
این متخصص تغذیه افزود :میتوانید آلودگی را با
دســتمال کاغذی از روی تخم مرغ بردارید ولی حتم ًا
دســتهای خود را با مایع حاوی مواد آنتی باکتریال
بشویید.
وی با بیان این موضوع که اگر روی تخممرغ نیز
ترک داشته باشد ،باکتریهای سالمونال میتوانند به
راحتی داخل آن شوند ،ادامه داد :هیچگاه از تخم مرغ
شکسته و یا ترک خورده استفاده نکنید.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی توضیح داد :اگر تخممرغها هنگام خرید ،در
بین راه و یا در منزل دچار شکســتگی یا ترک شدند
باید ســریع آن را مصرف کرد خاطرنشــان کرد :در
صورت عدم نیاز باید محتویات تخممرغ را شکســته،
داخل ظرف تمیز در دار ریخته و حداکثر ظرف مدت
دو روز از آن استفاده کنیم.
سهراب افزود :تخممرغ اگرحین پخته شدن بشکند

مهــر :در حالی که ســرطان لوزالمعده (پانکراس)
بســیار ُکشــنده اســت ،زیرا هیچ آزمایش تشخیص
زودهنگام برای آن وجود ندارد ،اما عالئمی وجود دارد
که میتواند نشانه بیماری باشد.
در نظرسنجی اخیر ،شبکه اقدام سرطان پانکراس
آمریکا دریافت که بیشــتر بزرگساالن از عالئمی که
میتواند به آنها کمک کند بیماری را زودتر تشخیص
دهنــد ،بی اطــاع هســتند ،بنابراین این ســازمان
راهنمایی برای کمک به افراد برای آگاهی بیشــتر از

بیماریهایی که با نوشیدن چای پدید می آیند

تشنج
چای سیاه و سبز حاوی کافئین است .این نگرانی
وجود دارد که مصرف زیاد کافئین ممکن است باعث
تشنج یا کاهش اثرات داروهای مورد استفاده برای
جلوگیری از تشنج شود .اگر تا به حال تشنج داشته
اید از مقادیر زیاد کافئین یا مکملهای حاوی کافئین
مانند چای سیاه استفاده نکنید.
گلوکوم (آب سیاه)
کافئین موجود در چای سیاه و سبز ممکن است
باعث افزایش فشار داخل چشم شود .این افزایش
در طی  ۳۰دقیقه اتفاق میافتد و حداقل  ۹۰دقیقه
طول میکشد .در افرادی که سابقه ژنتیکی ابتال به
سرطان مانند سرطان پستان ،سرطان رحم ،سرطان
تخمدان ،آندومتریوز یا فیبرومهای رحمی دارند چای
سیاه ممکن است مانند هورمون استروژن عمل کند.
هورمون استروژن در این افراد میتواند احتمال ابتال
به سرطان را افزایش دهد .اگر شرایطی دارید که با
قرار گرفتن در معرض استروژن بدتر میشود از چای
سیاه استفاده نکنید.
فشار خون باال
کافئین موجود در چای سیاه ممکن است فشار خون
را در افرادی که فشار خون باال دارند ،افزایش دهد .با

این حال به نظر نمیرسد افرادی که مرتبا چای سیاه
یا سایر محصوالت کافئین دار مینوشند دچار فشار
خون باال شوند.
سندرم روده تحریک پذیر
کافئین موجود در چای سیاه و سبز به ویژه هنگامی
که به مقدار زیادی مصرف شود ،ممکن است اسهال را
بدتر کند و عالئم  IBSرا بدتر کند IBS .یا سندرم
روده تحریک پذیر با احساس ناراحتی ،درد مزمن در
ناحیه شکم ،نفخ و تغییرات در عادات رودهای بدون
هرگونه علت دیگری مشخص میشود .اسهال یا
یبوست ممکن است در افراد مبتال به صورت متناوب
دیده شوند IBS .یا سندرم روده تحریک پذیر در
اغلب بیماران منجر به شرایط خطرناک نمیشود و
آسیبی دائمی به روده بزرگ نمیرساند ،ولی میتواند
به علت عوارض جانبی باعث ایجاد اختالل در زندگی
روزمره شود .افراد مبتال به این بیماری اغلب بیش از
دیگران دچار ریفالکس معده میشوند.
 IBSیک گروه از نشانههای رودهای است که
معموال با یکدیگر همراه میشوند .عالئم و نشانهها از
شدت و طول مدت ،فرد تا فرد متفاوت است .سندرم
روده تحریک پذیر میتواند سبب آسیب روده در
بعضی موارد شود.

نحوه مصرف تخم مرغ

خطری ندارد و به راحتی میتوان از آن استفاده کرد.
وی همچنین درباره رشــتههای ســفید چسبیده
بــه زرده تخم مــرغ نیز گفت :زمانیکــه تخم مرغ
را میشــکنیم معمو ًال رشته ســفیدرنگ که به زرده
چسبیده را مشــاهده میکنیم ،زمانیکه زرده تشکیل
میشــود داخل سفیده میچرخد و در طی این فرآیند
فیبرهای پروتئینی در باال و پایین تخم مرغ تشــکیل
میشود .این متخصص تغذیه گفت :نقش این رشتهها
یا فیبرها نگه داشــتن زرده در وسط تخم مرغ است
و همانند کمربند عمل میکند ،هر چقدر این رشتهها
ضخیمتر باشد به این معنی است که تخم مرغ تازهتر
و اســتفاده از آن نه تنها مشکلی ندارد بلکه مفیدتر و
پروتئین باالتری دارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی درباره وجود لکههای خــون در تخم مرغ
اظهار کرد :گاهی اوقات لکه خون در تخم مرغ دیده
میشود ،در این مواقع ،لکه خون در تخم مرغ آزارمان
میدهد و ما را نســبت به خــوردن چنین تخممرغی
نگران میکند.

وی با بیان اینکه لکه خون در روند شــکلگیری
تخم مرغ ایجاد میشود خاطرنشان کرد :خوردن این
تخممرغها برای سالمت مشکلی ایجاد نمیکند و بر
خالف باور رایج ،این لکهها اص ً
ال نشاندهنده آلودگی
یا مشکالت دیگر در تخممرغ نیستند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شــهید بهشتی ،در واقع این تخممرغها از نظر ارزش
تغذیهای هیچ تفاوتی با تخم مرغهای دیگر ندارند.
ســهراب با اشــاره به اینکه علت به وجود آمدن
لکههای خونی بدین گونه است که در مراحل ابتدایی
شــکل گیری تخم مرغ ،تخم در حال رشد در میان
کیســهای که حاوی شــبکهای از عروق خونی است
احاطه میشود ادامه داد :زمانی که زرده به تدریج بالغ
میشود ،از کیسهی زرده به نام خط شکاف یا استیگما
جدا و آزاد میشــود ،گاهی کیسهی زرده میتواند در
طول این فرآیند پاره شده و گسستگی رگهای خونی
را موجب شــود که به درون زرده نشت کرده و حتی
موجب شود بخش آلبومین تخم مرغ حاوی لکههای
خونی شود ،این لکهها با مرور زمان روشن میشوند،

عالئم و نشانه های سرطان لوزالمعده
عالئم ارائه میدهد.
شــایعترین عالئم ســرطان پانکراس درد شکم
یا کمر ،کاهش وزن یا کاهش اشــتها و مشــکالت
گوارشی است .سایر عالئم رایج شامل زردی پوست و

چشم که به نام یرقان شناخته میشود؛ مدفوع چرب
یا آبکی؛ و دیابت تازه شروع شده است.
«جولی فلشمن» ،رئیس و مدیر عامل این سازمان،
گفت« :عالئم ســرطان لوزالمعده مبهم هســتند و

پوکی استخوان
کافئین باعث افزایش میزان کلسیم موجود در ادرار
میشود .این موضوع ممکن است استخوانها را
تضعیف کند؛ بنابراین بیش از  ۳۰۰میلی گرم کافئین
(تقریب ًا  ۳۲لیوان چای سیاه) در روز مصرف نکنید.
مصرف مکمل کلسیم ممکن است در جبران تلفات
کلسیم کمک کند.
مثانه بیش فعال
کافئین ممکن است خطر ابتال به مثانه بیش فعال را
افزایش دهد .کافئین موجود در چای سیاه همچنین
ممکن است عالئم را در افرادی که مثانه بیش فعال
دارند ،بدتر کند.
کم کاری تیروئید
نوشیدن سه لیوان چای سبز و سیاه در روز باعث
تامین کل فلوراید مورد نیاز روزانه بدن بزرگساالن
میشود .در عین حال دریافت بیش از اندازه فلوراید
(بیش از  ۳لیوان چای) ممکن است باعث کم کاری
تیروئید شود .بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،الزم به ذکر
است که مضرات استفاده زیاد از چای سیاه که عمدتا
به دلیل داشتن کافئین است ،شامل چای سبز هم
میشود.

در حالــی کــه لکههای خونی تیره نشــان دهندهی
تازگی تخم مرغ است.
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد :بعضی افراد
عقیده دارند که لکههای خون ممکن اســت به معنی
باشــد که تخم وارد مرحلهی جنینی شده و به دلیل
تخم گذاری در اواسط این فرآیند ،این مرحله متوقف
شــده اســت که البته به لحاظ علمی این مورد تأیید
نشده ولی در عین حال میتوان در صورت ایجاد این
موضوع ،لکهها را به راحتی برداشــته و تخم مرغ را
مصرف کرد.
وی همچنیــن درباره این موضــوع که میتوان
تخممرغ را برای جلوگیری از ترک خوردن در کیسه
فریزر آبپز کرد یا خیر نیــز توضیح داد :ماده اصلی
نایلونهای فریزر پلی اتیلن خطی اســت که در دسته
پلیمرهای پالستیکی نسبت ًا ایمن است که خطری را
متوجه سالمت انسان نمیکند.
ســهراب با تاکید بر اینکه مطالعــات جدیدی با
موضوع ریزپالســتیکها انجام شــده کــه این مواد
میتوانند از پوســته تخممرغ عبور کرده و وارد بدن
شــوند ،عنوان کرد :توصیه میشود برای اطمینان از
ســامت ماده غذایی که مصرف میکنیم ،آن را در
معرض مواد پالستیکی داغ و یا آب شده قرار ندهیم.
وی در پاســخ به این سوال که آیا برجستگیهای
ســفید روی پوست تخم مرغ به دلیل وجود هورمون
است یا خیر ،گفت :در حدود  ۲درصد از تمام پرندگان
تخمگذار ،تخمهایی با پوســتههای غیرمعمول دارند
که در یک درصد به شکل برجستگیها و نقاط سفید
رنگ دیده میشوند.
ســهراب تاکید کرد :این برجســتگیها به دلیل
رسوب کریســتالهای کربونات کلســیم اضافی بر
روی پوسته تخم مرغ ایجاد میشوند بنابراین مصرف
این تخممرغ ها هیچ مشــکلی برای ســامت ایجاد
نمیکند.
وی اضافه کرد :وجود برجســتگی روی پوســته
تخم مرغ هیچ ارتباطی بــه هورمون و آنتی بیوتیک
ندارد و در صورت مشاهده با خیال راحت میتوانید از
این تخممرغها استفاده کنید.

میتوانند با بســیاری دیگر از مشــکالت شکمی یا
گوارشی اشتباه گرفته شوند .درک این عالئم همراه با
عوامل خطر خاص و سابقه خانوادگی میتواند احتمال
ابتالء به این سرطان را نشان دهد».
به گفته این ســازمان ،ســرطان پانکــراس تنها
 ۱۱درصد بقای پنج ساله دارد.
بــه گفته محققان ،تشــخیص زودهنگام میتواند
گزینههــای درمانی بیمار ،از جملــه جراحی را بهبود
بخشد.

طراح :میترا چراغ پور

ایســنا :تعداد  ۱۰هزار قدم در روز هدفی ایدهآل برای افرادی است که قصد دارند به صورت
منظم فعالیت بدنی داشته باشند و از خطرات ناشی از کمتحرکی در امان بمانند.
فقدان فعالیت بدنی به معنای انجام ندادن توصیه های مرکز کنترل بیماری ( )CDCیعنی
حداقل  ۱۵۰دقیقه تمرین متوسط یا  ۷۵دقیقه تمرین با شدت باال در هفته است و سبک زندگی
کم تحرک به عنوان نوعی شــیوه زندگی تعریف می شــود که فرد میزان فعالیت بدنی منظمی
را انجام ندهد.
متخصصان معتقد هســتند که راه رفتن به میــزان  ۱۰هزار قدم در روز هدفی ایده آل برای
بهبود ســامت و کاهش خطرات ناشی از عدم فعالیت است و به گفته سازمان بهداشت جهانی
( ۶۰ ،)WHOتا  ۸۵درصــد جمعیت جهان میزان فعالیت بدنی کافی ندارند که این امر منجر
شده است نداشتن فعالیت فیزیکی به چهارمین عامل خطر مرگ و میر جهانی تبدیل شود.
افکار ســنتی بر این باور بوده که داشــتن یک رژیم سالم و انجام تمرینات هوازی ،اثر زمان
صرف شــده در بی حرکتی را جبران خواهد کرد .حتی اگر شــما  ۳۰دقیقه در روز ورزش کنید
ممکن اســت قادر به مقابله با اثرات منفی ناشــی از کمبود فعالیت در بقیه روز نباشید و به نظر
می رسد راه حل این است که کمتر در حالت نشسته باشید و بیشتر فعالیت کنید و فراموش نکنید
که هدف برداشتن  ۱۰هزار گام روزانه است.
بر اساس این مطلب که توسط ساناز کبیری تهیه شده و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی
در اختیار ایســنا قرار گرفته آمده است :هر گونه نشستن طوالنی مدت مانند پشت میز در محل
کار میتواند مضر باشــد و بر اساس مطالعات انجام شــده ،عدم فعالیت فیزیکی میتواند منجر
به مشــکالت مختلفی شــود .افزایش خطر ابتال به ســرطان های خاص ،کمک به اضطراب و
افسردگی در افراد ،برخی از بیماری های قلبی عروقی ،فشار خون و سطح کلسترول باال از جمله
مشکالتی است که بر اثر عدم فعالیت فیزیکی به وجود می آید.
همچنین باید بدانیم افرادی که بیشتر فعال هستند کمتر احتمال دارد به اضافه وزن یا چاقی
دچار شوند و بیش از حد نشستن میتواند باعث کاهش توده عضالنی اسکلتی شود.
در سراســر جهان تخمین زده شــده اســت که ســبک زندگی کم تحرک عامل  ۶درصد
بیماری های قلبی عروقی ۷ ،درصد دیابت نوع  ۱۰ ،۲درصد ســرطان پســتان و ۱۰درصد موارد
ســرطان روده است و تحقیقات نشان داده که عدم فعالیت حتی بیش از سیگار ،مسئول مرگ و
میر ساالنه خواهد بود.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

تبیان :از قدیم گفتند از محبت خارها گل میشود ،در زندگی
به مهربان بودن خودتان چه نمرهای میدهید .مهربان بودن
عالوه بر اینکه برای سالمت جسمی و عاطفی ما مفید است،
شادی و عزت نفس ما را باال میبرد ،همچنین سیستم ایمنی
بدن را تقویت و فرایند پیر شدن را کندتر میکند .در این
مطلب از نگاه محققان مزیتهای مهربانی را با هم مرور
میکنیم.
مهربانی مسری است
محققان میگویند مهربانی اثر موجی داشته و دیگران را برای
انجام کارهای نوع دوستانه تشویق میکند .وقتی که از محبت
کسی برخوردار میشوید احتمال اینکه به طور خودجوش آن را
با انجام کارهای خوب به دیگران هم منتقل کنید ،بیشتر است.
همچنین ،افرادی که فقط مهربانی دیگران را تماشا میکنند
هم حس خوبی را تجربه میکنند که به آن «تعالی روحی»
میگویند.
با تنهایی خداحافظی کن
محققان دانشگاه پزشکی سندیگو کالیفرنیا میگویند که یکی
از بهترین راهها برای مبارزه با تنهایی ،مشارکت در کارها و
رفتارهای مهربانانه است .اتفاقی که در دراز مدت میتواند
افراد را از اختالالت روحی مثل پرخاشگری و افسردگی دور
نگه دارد.
سپری مقابل نگرانی و اضطراب
در دانشگاه بریتیش کلمبیا تحقیقی انجام شد و گروهی از
افرادی که اضطراب زیادی داشتند را به انجام چند کار مهربانانه
در هفته ترغیب کردند ،بعد از یک ماه ،سطح خوشبینی همه
این افراد بسیار باال رفت ،روابط بهتری را تجربه کردند و در
موقعیتهای اجتماعی بیشتری حاضر میشدند .مهربانی باعث
باال رفتن حس لذت ،انرژی و خوشبینی میشود ،که همه این

خودت با خبری
کینه ها مسئله سازند ،خودت با خبری

سینه ها مخزن رازند ،خودت با خبری
عاشقانی که ز دلدار گرفتند پیام

ی خوش بنوازند ،خودت با خبری
نغمه ِ
مغزها تا بگریزند و فراری بروند

جمله در فکر َجوازند ،خودت با خبری

سود جویان که به مردم برسانند زیان
بدتر از خرس و ُگرازند ،خودت با خبری
قشر پر حرف که بیش از کوپنش حرف زند

بی گمان روده درازند ،خودت با خبری

آن کسانی که به زحمت بگرفتند لیسانس

در چرانیدن غازند ،خودت با خبری

تا سر برج ،کسانی که رسانند حقوق

باشــگاه خبرنگاران :ســختترین روزهــای زندگی همان
روزهایی اســت که انسان خسته میشود .نه خستگی که برای
کار زیــاد یا مشــغلههای روزمره دچارش میشــوی .نه .این
خستگی با هیچ اســتراحتی رفع نمیشود .یک چیزی فراتر از
جسم اســت و ذهن و روح انســان را درگیر میکند .گاهی با
یک اتفاق کوچک خودش را نشــان میدهــد و گاهی با یک
حرف مردم آن را برایمان به ارمغان
تصمیم اشــتباه .گاهی هم ِ
میآورد .خوب فکر کن ،حتما تــا حاال تجربهاش کرده ای! یا
خودت کســی را خسته کردی یا کسی تو را خسته کرده است.
حرف همان آدمهایی که چیزی از تو نمیدانند ،اما نصیحت ها،
ِ
کنایه ها ،قضاوتها و سوال هایشان تمامی ندارد.
انسان خسته گوشه گیر و فراری
شــاید آنها خبر ندارند که
ِ
میشــود ،از دورهمی و جمعهای دوستانه و به به آهنگهای
غمگیــن و تنهایــی رو میآورد .انســان خســته روز به روز
کم حرفتر و تنهاتر و خســتهتر میشــود و بعضیهایشان به
قدری خسته میشوند که مرگ خود خواسته را انتخاب میکنند
و به یک خواب طوالنی میروند!
امــا از چه زمانی آدمها بدون هیچ شــناختی به خودشــان
اجازه اظهار نظرهای غیرکارشناســانه در مورد زندگی دیگران
قلب جمعیت و در میان
میدهند؟ آن هم نه در خلوت بلکه در ِ
دســتهای از افرادی که شــاید آنها هم نسبت به تو غیر آشنا
هستند؟! شــاید از همان زمانی که بزرگترهایمان ،همانهایی
که سالهای ســال است ما را میشناســند و ما را بلدند و به
اصطالح «چند تا پیراهن بیشــتر از ما پاره کردهاند» ســکوت
اختیار کردهاند!
ِ
کلمات گلوله صفت!
جمالت و
در جایی خوانــدهام «در جهانی زندگی میکنیم که کلمات
بیشــتر از گلولهها آدم کشته اند!» جملهای در خو ِر تامل است.
کلمات گلوله
بــرای فهم بهترش بیایید چندتا از این جمالت و
ِ
صفــت را مرور کنیم .جمالتی که در آن روی پنهانش چاقو را
به دســت فرد یا طناب را به دور گردن فر ِد خود ُکش میاندازد
و او را به این باور میرســاند که زندگی پوچ و تُهی و خالی از
هدفی دارد و به هیچ دردی نمیخورد.

یحتمل شعبده بازند ،خودت با خبری
ازدواج از اثر شوم گرانی شده سخت
دختران ل َ ِ
نگ َجهازند ،خودت با خبری
نیک باشید عزیزانَ ،د ِر زیبایی و ُحسن

روی خوبان همه بازند ،خودت با خبری
مختلس ها که بدزدند همه پول کالن
ظاهرا ً اهل نیازند ،خودت با خبری
اعتمادی به حریصان طمعکار مباد

جملگی بنده ی آزند ،خودت با خبری
خوش به حالِ پسر و دخت ِر هر دانه درشت

چون به هر کار مجازند ،خودت با خبری
نتوان کرد تحمل ،که حضور بدشان

بوی ناجور پیازند ،خودت با خبری

حاسدان پست و دو رویان همگی پست ،ولی

صادقان نیکو و نازند ،خودت با خبری

مظلوم زبان بسته «غمین»
ظالمان بر سر
ِ
تا توانند بتازند ،خودت با خبری

 29ربیعالثانی 1444

 Nov 24، 2022سال بیست و  هفتم شماره 7632

چرا باید مهربان باشیم

موارد میتواند ما را در برابر نگرانی و اضطراب محافظت کند.
دیرتر به پیری سالم کن!
مهربانی هورمون اکسیتوسین را آزاد و باعث کاهش
رادیکالهای آزاد در عروق شده و روند پیری را کندتر میکند.

مهربانی مثل یک محافظ برای قلب است .محققان میگویند
مهربانی که در روابط دو نفر وجود دارد و همدلی و محبتی که
نسبت به یکدیگر نشان میدهند ،باعث میشود آنها قلب و
عروق سالم تری داشته باشند.

حتی مهربانیهای کوچکی مثل یک لبخند به دیگری یا
داشتن در برای دیگران ،باعث تقویت سیستم ایمنی شده
نگه
ِ
و استرس را کم میکند.
مهربانی بیشتر با قلب سالم تر

کلماتی که از راه دور هم آدم را میکشد!
دختری هنوز ازدواج نکرده است (به هر دلیلی) ،فامیلی او را
در مهمانی میبیند میگوید« :شوهر نکردی؟ می ُترشیا» حرفش
را می زنــد و میرود ،ولی روح و روان دختر را به هم میریزد و
این احساس را به او میدهد که به اندازه کافی خوب نیست!
یا خانمی زایمان میکند ،دوســتش میگوید« :شــوهرت
برای تولد بچه ،برات هیچی نخرید؟ یعنی براش هیچ ارزشــی
نداری؟» همین جمله خانم را تحریک به دعوا و با همسرش و
آشوب در زندگی مشترکش میکند.
یــا مثال جوانی از رفیقش میپرســد «کجــا کار میکنی؟
ماهانه چقدر حقوق میگیری؟ صاحبکار قدر تو رو نمیدونه!»
همین حرف جوان را که تازه اول راه اســت ،از شغلش دلسرد
میکند و احساس کمبود به او دست میدهد.
یا پدر یا مادری در نهایت خوشبختی هستند؛ اما یک نفر به
یک کاره به آنها میگوید« :چرا پســرت یا دخترت بهتون سر
نمیزنه؟ یعنی برات وقت نمیگذاره؟ برات احترام قائل نیست».
با این حرف صفای قلب پدرومادر پر میکشد و آنها را به چاله
ناامیدی هل میدهد!
در حقیقت ســواالت ما شــاید از روی کنجکاوی باشند و
حرفهای ما از ســ ِر بیفکری و نادانــی؛ «چرا نخریدی؟ چرا
توی
نداری؟ چطور زندگی میکنی؟ یه گوشواره نداری بندازی ِ
گوشــت؟ چطور این بچه یا ایــن زندگی را تحمل میکنی؟ یا
چقدر چاق شدی چقدر الغر شــدی؟ چرا موهات این رنگیه؟
چرا مدل پاهات این شکلیه؟»
در طــول روز خیلی ســؤالها را ممکن اســت از همدیگر
بپرســیم ،اما نمیدانیم چه آتشی به جان شــنونده میاندازیم
و چطــور ناامیدی را بــه رگهای مخاطــب تزریق میکنیم.
حرفهایــی که اگر قبل از مطرح کردنشــان ،به بازخورد آن و
تاثیــرش روی طرف مقابل هم فکر کنیــم ،طبیعتا از گفتنش
صرف نظر خواهیم کرد.
چرا آنقدر چاقی؟!

آن دو ،معلوم میشــود که دختر از همه چیز خبر داشته است.
پلیسها میفهمند که دختر ،خسخس نفسهای آخر پســر را
هم شنیده ،اما هیچ تالشی نکرده تا منصرفش کند!
میگویند حتی دختر داستان ،کاتالیزوری عمل کرده و باعث
شده پســر زودتر قال قضیه را بکند و خودش را بکشد! شاید،
چون در آن لحظه فکر میکرد ،همه اینها یک بازی بچهگانه
و مســخره اســت .کمی بعد ،دختر را به جــرم قتل غیرعمد،
به دادگاه میکشــند .دادســتان ،سوالی میپرســد که عمیق،
هراســناک و حیرتآور است« .آیا کســی میتواند از راه دور،
دیگری را با کلمه بکشد؟»
کلماتی که هم دست دارند ،هم پا و هم چشم!
از یک جامعهشناس شنیده ام؛ حرفهایی که میزنیم دست
دارند ،دستهای بلندی که گاهی گلویی را میفشارند و نفس
فرد را میگیرند .حرفهایی که میزنیم پا دارند ،پاهای بزرگی
کــه گاهی جایشــان را روی دلی میگذارند و برای همیشــه
میمانند .حرفهایی که میزنیم چشم دارند ،چشمهای سیاهی
که گاهی به چشــمهای دیگران نگاه میکننــد و آنها را در
شــرمی بیکران فرو میبرند .حرفها از دهان ما آدمها متولد
شده و به دنیا آمده و رشد میکنند و تا سالها اثرات خود را بر
روی افراد ،جامعه ،عقاید و حتی طبیعت میگذارند!
سکوتی که به غریبهها اجازه اظهار نظر میدهد
اما همانطور که در ابتدای گزارش گفته شــد ،شاید نکتهای
که باعث میشــود هرکســی بی ُگدار به آب بزند و به خودش
اجازه اظهار نظر بدون داشتن شــناخت کافی بدهد ،این باشد
که بزرگترهای جمع دیگر کما فی الســابق تجربیات خود را در
اختیار کوچکترها قرار نمیدهند .چه بسا که بزرگترها در گذشته
با روایت یک قصه یا حتی مثال زدن بخشی از زندگی خودشان
و در خلوتی دو نفره تجربیات شــان را در اختیار کوچکترهای
جمع قــرار میدادنــد و کوچکترها را نصیحــت میکردند و
اشتباهاتشان را به آنها گوشزد میکردند ،اما حاال که بزرگترها
سکوت اختیار کردهاند و به دلیل معیوب بودن روابط اجتماعی
هرکسی به خودش اجازه میدهد بدون اینکه شناخت کافی از ﺟﺪول 401-2765
مخاطب داشته باشد کلمات مرگ باری را بر زبان جاری کند.

هنگامی که وارد مجلس و محفلی میشــویم ،جملهای که
مثل نقل و نبات شــنیده میشــود ،اظهار نظر در مورد الغری
و چاقی افــراد اســت؛ «وای چقدر چاق شــدی؟! چقدر غذا
می خوری؟ چرا رژیم نمیگیری؟» یا «چقدر الغر شــدی؟! تو
خونتون غذا بهت نمیدن؟!» آیا میدانید شما بدون اینکه چاقو
را برداریــد ،او را زخمی کرده اید؟! انتقــاد و انتقادپذیری خوب
اســت ،اما در درجه اول باید بدانیم این حرف را به چه شخصی
میزنیم .آیا او ظرفیت شــنیدن این انتقادها را دارد و سرخورده
نمیشــود؟ برخی از افراد با شنیدن این جمالت و انتقادات که
بیشتر جنبه تحقیر دارد دست به خودکشی میزنند!
بهتر نیســت این بار که وارد مجلس و محفلی میشویم به
جای اینکه با چاقوهای نامرئیمــان افراد بیگناهی را قربانی
کنیم ،از مهمانیمان لذت ببریم؟ باور کنید لذتش بیشتر است.
فکر میکردم به درد هیچی نمیخورم!
برای آرامگرفتن از رنجش آدمها ،قرص آرامبخش را انتخاب
کرد .سرخوردگی تنها دلیلش بود برای این انتخاب سخت .اما
خوشبختانه در این اقدام موفق نبود .بعد از بهبود از او میپرسند
چرا این کار را کرده است ،میگوید« :یکی از دوستام بهم گفت
تو ناقصی .حتی نمیتونی دامن بپوشــی!» صدای گریهاش در
اتاق میپیچد؛ پزشکها از مشــکل مادرزادیاش گفته اند؛ از
کوتاهبودن یکی از پاها .سهسال بیشتر نداشت که بارها و بارها
زیر تیغ جراحــی رفت .میگوید« :فکر میکردم به درد هیچی
نمیخــورم ».فکری که او را به یــاد قرصهای آرامبخشاش
انداخت!
کلماتی که از راه دور هم میکشند!
جوان غربی را شــنیدم که در
مدتــی قبل ،ماجرای پســر ِ
ماشــینی پر از دود ،خودکشی میکند .پســری که هیچکس
کردند .بعدها کاشف به عمل آمد که
خودکشــی او را باور نمی 2
مهیب مرگ
بله .او عاشق دختری بوده که در تمام آن لحظات
ِ
و زندگی ،با او تلفنی حرف زده است! مدتی بعد ،با افشای رابطه
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افقی:
ﺟﺪول 1401-2766
-1از پادشاهان مشهور ایران
-2برابر -گندم خوشه ای انباشته شده برای
کوبیدن -سر
-3دو سال قبل -زندگی وابسته ای -فراوان
-4صاف کننده لباس -گوشه -چین و چروک
صورت -لون
-5از دانه های خوراکــی -معادل هزار کیلو-
بادبزن برقی -پسوند همانندی در فارسی
-6موضوع -دوباره کاری -از رونق افتاده
-7بــه کار گرفته شــده در برابر پول -باران
تند -جداسازی
-8نارس -آفت گندم -خیــس -پراکندن و
توزیع کردن
-9سرپرســتی -اتاق اقامت طالب -از بین
رونده
-10حقه و کلک -فرمانروایی -یکصد مترمربع
-11جهت -پودر کشنده -دریا
-12بخشش -آتش -همسر زن -خلیجی در
خاورمیانه
-13خردمندی -نوعی ماهی -ظِ ل
-14همسر حوا -ضروری -درون
-15اثری از احمد کسروی -سرزمین

جواب جدول شماره 1401/2765

طرح :عصرمردم
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بیتوته :آب گازدار ،سودا یا آب کربناته ،از افزودن دی اکسید کربن به
آب معمولی تهیه می شود و  CO2تحت فشار به آب تزریق می گردد .که
در برخی موارد اسانس هایی برای طعم دار شدن به آن افزوده می شود ولی
بر خالف نوشابه های گازدار بدون قند است و جایگزینی سالم تر و تقریبا
بدون کالری به جای نوشابه محسوب می شود.
جایگزین کردن آب گازدار به جای نوشابه برای افرادی که تمایل به
نوشیدن آب معمولی برای تامین آب بدنشان ندارند بسیار مفید است.
به طور کلی توصیه می شود مردان در طول روز  15.5فنجان و زنان
 11.5فنجان مایعات مصرف کنند که حدود  20درصد این مقدار از غذا و
میوه و سبزیجات تامین می شود.
انواع آب گازدار
آب معدنی های گازدار به صورت طبیعی حاوی مواد معدنی هستند که
می توانند به صورت طبیعی با مصنوعی گازدار باشند .آب معدنی طبیعی
گازدار که از چشمه های معدنی به دست می آید عالوه بر مواد معدنی
حاوی سولفور و کربناته است.
آب تقویت شده که اغلب برای کوکتل ها استفاده می شود حاوی کنین
است ،ماده ای با طعم تلخ که از پوست درخت مشتق می شود بنابراین
برای جبران تلخی طعم آن از مواد شیرین کننده استفاده می شود و به
همین دلیل این آب برای افرادی که دیابت دارند یا می خواهند کاهش
وزن داشته باشند مفید نیست.
برخی شرکت ها برای جذابیت بیشتر آب گازدار از لیمو برای طعم دار
کردن آب گازدار استفاده می کنند که به طور طبیعی در روغن پوست
مرکبات دیده می شود و طعم لیمویی به آب گازدار می دهد که به نظر
نمی رسد خطری برای سالمت داشته باشد.
برخی از آب های گازدار حاوی شیرین کننده های مصنوعی هستند
که به نام های آسپارتام ،استیل سولفام  ،Kساخارین ،سوکرالوز و استویا
شناخته می شوند.
حقایق مرتبط با سالمتی آب گازدار
امروزه افراد زیادی که از مضرات نوشابه آگاهی پیدا کرده اند برای
ترک این نوشیدنی مضر ،آب گازدار مصرف می کنند.
درباره آب گاز دار مطالب درست و نادرست زیادی وجود دارد .در
مواردی که مستعد درد معده هستید بهتر است نوشیدن آب گازدار را با آب
معمولی جایگزین کنید.
در ادامه آن ها را بررسی می کنیم:
تخریب مینای دندان و استخوان با آب گاز دار
به طور کلی می توان گفت آب گازدار خطر کمی برای دندان دارد .با
وجودی که آب گازدار به اندازه آب ،برای دندان بی خطر نیست ولی به
اندازه نوشابه هم خطرناک نیست به عالوه فاقد قندهای اضافی نوشابه
است که به پوسیدگی دندان کمک می کند.
نوشابه ها به خاطر اسیدی بودنشان به مینای دندان آسیب می رسانند،
نه به خاطر وجود گاز دی اکسید کربن ولی میزان اسیدی بودن در آب
گاز دار بسیار کمتر از نوشابه است.
 PHآب گازدار حدود  4 – 3است که نوشیدنش اسیدیته بدن را به هم
نمی زند .دی اکسید کربن و آب در یک واکنش شیمیایی اسید کربنیک
بیتوته :یکی از دالیل طالق می تواند طالق به دلیل ازدواج مجدد
شوهر باشد .در این مطلب سعی داریم به سواالتی در این زمینه پاسخ
دهیم ،سواالتی از جمله:
آیا زن بعد از اثبات ازدواج مجدد شوهر می تواند بدون رضایت او طالق
بگیرد؟
آیا ،ازدواج موقت یا صیغه از نظر قانونی ازدواج مجدد شوهر محسوب
می شود؟
آیا در صورت طالق به دلیل ازدواج مجدد شوهر ،امکان گرفتن مهریه
وجود دارد؟
در یکی از شروط چاپ شده در سند ازدواج ،در بند  12شرطی تحت
عنوان اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند ...آمده است.
در صورتی که زوج این بند را امضا کرده باشد و دوباره ازدواج کند،
همسر اول او ،وکیل او در طالق خواهد شد و بدون رضایت شوهر می تواند
طالق خود را بگیرد.
در واقع امضا کردن بند  12از سند ازدواج به معنی دادن وکالت طالق
به همسر در صورت ازدواج مجدد است.
مرد در چه صورتی می تواند زن دوم اختیار کند
 همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر رضایت داشته باشد. همسر اول خانه و زندگی را ترک کرده باشد. همسر اول مفقوداالثر باشد. همسر اول معتاد شود. همسر اول توان رابطه زناشویی نداشته باشد. همسر اول تمکین نکند.حق طالق به دلیل ازدواج مجدد شوهر
از نظر قانون در صورتی که در سند ازدواج شرط ازدواج مجدد با رضایت
همسر ،توسط مرد امضا شده باشد ،اختیار همسر دوم بدون رضایت زن
اول ،موجبات طالق برای همسر اول را فراهم می کند.
ازدواج دائم شوهر بدون رضایت زن :ازدواج دائم دوم مرد بدون رضایت
همسر در دفترخانه های رسمی قابل ثبت نیست و برای دفترخانه تخلف
محسوب می شود و همسر اول می تواند از طریق اداره ثبت احوال یا دادگاه
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آب گازدار :خوب یا بد؟

تولید می کنند ،این اسید ضعیف نوعی سوزش و گزش در دهان ایجاد
می کند و برای بسیاری از افراد تحریک آمیز و خوشایند است و میزان آن
در آب گازدار کمتر از نوشابه است.
به طور کلی می توان گفت نوشیدنی های گازداردر صورتی به مینای
دندان صدمه می زنند که حاوی قند باشند و ضرر آب گازدار صد برابر کمتر
از نوشیدنی های شیرین گازدار است چرا که ترکیب قند و دی اکسید کربن
است که منجر به پوسیدگی دندان می شود.
از سویی دیگر وجود مقدار زیاد فسفر در نوشابه ها باعث آسیب به
استخوان ها می شود که در آب های گازدار فسفری وجود ندارد به جز آب
معدنی های طبیعی گاز دار که از چشمه های آب معدنی استحصال شده اند
و حاوی ترکیبات معدنی از جمله سولفور هستند که درست مثل نوشابه
برای مصرف روزانه مناسب نخواهند بود.
افزایش وزن با آب گازدار

در مطالعه ای که روی سطح هورمون گرسنگی یا گرلین در بدن انجام
شد ،محققین متوجه شدند که سطح گرلین بعد از مصرف نوشیدنی های
گازدار افزایش پیدا می کند ولی با این حال نوشیدنی آب گازدار کمک
می کند تا به صورت موقت احساس سیری کنید و با تقویت هیدراته ماندن
بدن منجر به کاهش وزن می شود .هیدراتاسیون مناسب می تواند منجر
به بهبود متابولسیم ،کاهش پرخوری شود و به مدیریت وزن کمک کند.
از آنجا که بدن به طور دقیق نمی تواند تفاوتی بین گرسنگی و تشنگی
ایجاد کند ،گرسنگی های کاذب به راحتی با نوشیدن آب رفع می شوند.
آب گازدار فقط در صورتی می تواند منجر به افزایش وزن شود که
حاوی شیرین کننده های مصنوعی باشد در غیر این صورت بدون کالری
بوده و تاثیری بر افزایش وزن نخواهد داشت.
بهبود هضم با آب گازدار
آب گازدار می تواند به بهبود هضم و دستگاه گوارش کمک کند ،با

آشنایی با قوانین طالق
به دلیل ازدواج مجدد شوهر

در این مورد استعالم بگیرد .البته باید به این نکته توجه داشته باشید که
از نظر قانونی ابطال ازدواج دوم مرد توسط زن اول ،امکان پذیر نیست.
حق طال به دلیل ازدواج موقت شوهر
ازدواج موقت و صیغه شوهر بدون رضایت زن اول :در این مورد
دادگاه ها رویه یکسانی را در پیش نمی گیرند و احکام متناقضی صادر

می شود ،از آنجا که ازدواج موقت در اداره ثبت احوال ،ثبت نمی شود ،اثبات
ازدواج موقت مرد در دادگاه کار دشواری است .در صورتی که مدت ازدواج
موقت به پایان رسیده باشد که اثبات آن سخت تر می شود.
برخی از قضات بر این عقیده اند که صیغه شدن هم مانند ازدواج دائم
است و فقط زمان کوتاه تری دارد و شرط ضمن عقد درباره رضایت همسر

وجودی که مصرف آب معمولی هم باعث ایجاد احساس سیری می شود
ولی مصرف آب گازدار خیلی سریع تر می تواند احساس سیری ایجاد کند.
ضمن این که مشکل سوءهاضمه آب نوشیدن آب گازدار در اغلب
موارد رفع می شود.
کاهش یبوست با آب گازدار
در پژوهشی که روی  21نفر انجام شد ،افرادی که مشکل یبوست
مصرف آب گازدار باعث بهبود مشکل یبوست در آن ها شد.
بهبود عملکرد قلب با آب گازدار
در پژوهش هایی کوچک محققان به این نتیجه رسیده اند که مصرف
آب گازدار می تواند به بهبود عملکرد قلب کمک کند .مصرف آب گازدار
باعث کمتر شدن کلسترول بد و بیشتر شدن کلسترول خوب در بدن
می شود.
بهبود قدرت بلع با آب گازدار
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که آب گازدار باعث بهبود قدرت
بلعیدن می شود .در مطالعه از  16فرد سالم درخواست شد که مایعات
مختلفی را بنوشند .در این میان آب گازدار بیشترین قدرت تحریک
عصب های درگیر بلع را نشان داد.
پژوهشی دیگر نشان داد که اگر این نوشیدنی سرد باشد قدرت بهبود
بلع را بیشتر افزایش می دهد .در این مطالعه  72نفر که دچار مشکل
مستمرگرفتگی گلو بودند پس از نوشیدن آب گازدار سرد تا  63درصد
بهبود پیدا کردند و افرادی که درگیر عوارض شدیدتر و بلند مدت تر بودند،
بیشترین بهبود را نشان دادند.
احساس سیری با آب گازدار
در مقایسه با آب معمولی ،آب گازدار باعث می شود مدتی طوالنی تر
احساس سیری داشته باشید ،احتماال آب گازدار به ماندگاری بیشتر غذا
در معده کمک می کند .در آزمایشی کنترل شده که روی  19زن سالم و
جوان انجام شد ،احساس سیری بعد از نوشیدن  250میلی لیتر آب گازدار
بسیار بیشتر بود.
بهبود حالت تهوع مسافرت با آب گازدار
اگر هنگام سفر با ماشین یا هواپیما دچار حالت تهوع یا بیماری حرکت
می شوید ،مصرف نوشیدنی گازدار می تواند حالت تهوع شما را آرام کند.
کاهش سوء هاضمه با آب گازدار
در یک مطالعه  2هفته ای که روی  40فرد مسن با سابقه سکته قلبی
انجام شد ،به نیمی از اعضای شرکت کننده آب گاز دار و به نیمی دیگر
آب معمولی داده شد .میانگین تناوب حرکت روده در افراد گروه آب گازدار
دو برابر گروه دیگر بود.
ضمن این که شواهد نشان داد آب گازدار مشکالتی از جمله سوء هاضمه
معده درد را بهبود می بخشد .مطالعه کنترل شده دیگری روی  21نفر
مبتال به مشکالت مضمن هاضمه انجام شد بعد از  15روز نشان داده که
نوشیدن آب گازدار منجر به بهبود عالیم در آنها شده است.
آب گازدار و سندرم روده تحریک پذیر
آب گازدار می تواند باعث تشدید عالیم سندرم روده تحریک پذیر شود
بنابراین افراد مبتال به این بیماری بهتر است به طور کلی از مصرف
نوشیدنی های گاز دار اجتناب کنند.
اول باید در هر دو رعایت شود.
در صورتی که مرد شرایط 12گانه هنگام عقد را امضا نکرده باشد ،زن
با اثبات ازدواج مرد با دالیل محکمه پسند می تواند بر اساس عسر و حرج،
تقاضای طالق کند.
حق طالق به دلیل ازدواج مجدد شوهر با حکم دادگاه
سوال بعدی این است که اگر زوج با حکم دادگاه درباره ناشزه بودن
همسر اول ،عدم تمکین ،بیماری و غیره اجازه ازدواج مجدد گرفته باشد،
آیا همسر اول حق طالق پیدا می کند؟
از نظر قانونی اگر مردی شرط  12عقدنامه (که باالتر به ان اشاره شد)
را امضا کرده باشد حتی در صورتی که با حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد
نموده باشد ،همسر اول حق طالق خواهد داشت  .
در مورد عدم تمکین در قانونی که سال  89تصویب شده است ،چنین
آمده ،از آنجا که تمیکن از زوج تکلیف قانونی زوجه است ،بنابراین اگر
بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و این مورد در
دادگاه قابل اثبات باشد و شوهر بتواند برای گرفتن هسر دوم ،حکم دادگاه
را بگیرد .وکالت زوجه در طالق به دلیل ازدواج مجدد شوهر از بین می رود.
براساس این توضیحات در صورتی که مرد به دلیل نشوز زن و عمل
نکردن به وظایف زناشویی از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد ،حق وکالت
طالق به همسر اول تعلق نمی گیرد .در صورتی که اجازه ازدواج مجدد
از دادگاه به دلیل عدم توانایی همسر در ایفای وظایف زناشویی باشد از
جمله بیماری های صعب العالج ،جنون ،محکومیت کیفری ،اعتیاد مضر،
ترک زندگی یا عقیم بودن ،همسر اول حق وکالت طالق خواهد داشت و
می تواند بدون رضایت شوهر درخواست طالق نماید.
دریافت مهریه برای طالق به دلیل ازدواج مجدد شوهر
در مواردی که مرد با حکم دادگاه ازدواج مجدد نموده است و با توجه به
توضیحات باالتر زن وکالت طالق به دست آورده باشد ،می تواند به وکالت
از شوهرش مقداری از مهریه ببخشد و بخش عمده آن را دریافت نماید.
در مواردی که مرد بدون حکم دادگاه ازدواج دائم مجدد نموده باشد و
شروط  12گانه سند ازدواج را امضا کرده باشد ،وکالت طالق به همسر اول
تعلق می گیرد و می تواند تمام مهریه اش را دریافت نماید.

آگهی
پروانــه وکالــت

و دفترچــه تمبر

مالیاتی مخصوص
وکالــت متعلق به
آقای علی آتشــی
به شــماره پروانه

3959

فرزنــد

نصــرت مفقــود
گردیــده اســت
لذا از درجه اعتبار

ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  15/4398واقع در بخش  3شیراز
حسب درخواست خانم معصومه زنده دل با وکالت آقای محمدحسین
محمدی فرزند ناصر که به موجب وکالت نامه شماره  35660مورخ
 1401/8/16و رمز تصدیق شماره  427193دفترخانه اسناد رسمی 235
شــیراز با تسلیم  3برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد رسمی
 235شیراز تنظیم شده اســت مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت مربوط به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 287/40مترمربع تحت پالک  15/4398واقع در بخش  3شــیراز که
ذیل ثبــت  115666صفحه  334دفتر  668به نام خانم معصومه زنده
دل ثبت و سند مالکیت به شماره  0026644سری الف 16/سال  88در
اجرای رأی شماره  849مورخ  1388/4/2قانون مواد  147و  148قانون
ثبت صادر و تسلیم گردیده که به دلیل اسباب کشی مفقود گردیده
اســت و 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
سند 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 تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /3209م 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  140160311035003927مــورخ  1401/7/26موضوع پرونده کالســه
شــماره  1401114411035000088هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســیامک محمودی به شــماره شناســنامه 11
کدملی  2298742693صادره از شیراز فرزند شــاهپور در ششدانگ یکباب مغازه به
مساحت  35/70مترمربع به پالک  8/42956مفروز و مجزی شده از پالک  8بخش  3به
آدرس جــاده گویم به اردکان روبروی کالنتری جدید واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای میرایوب جعفری محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/3 :
/3148م 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 شــماره  140160311035003885مورخ  1401/7/25موضوع پرونده کالســه شماره
 1401114411035000024هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی تفت به شماره شناسنامه  209کدملی  2301260410صادره از
شیراز فرزند جواد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  173/65مترمربع که به موجب
نامه شــماره  401/326از مورخ  1401/7/2موازی  26/53مترمربع از عرصه ملک وقفی شــیخ
زین العابدین می باشــد به پالک  16/1969بخش  3به آدرس جوادیه خیابان محمدرسول اله
کوچه یاســین پالک  28واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از
مالک رســمی آقای مختار حاجی پور محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/3 :
/3151م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

گردشگری
پنجشنبه  3آذر 1401

داراب یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی استان فارس است که در
گذشتههای دور به نامهای دیگری همچون «دارابگرد» و «دارابجرد»
نیز شهرت داشته است .روایات متعددی در مورد وجه تسمیه این شهر به
داراب وجود دارد .برخی از مورخان بر این باور هستند که نام داریوش دوم از
پادشاهان ایران باستان ،بر این شهر نهاده شده است .فردی که در شاهنامه
فردوسی نیز از آن به نام «داراب» (داریوش دوم) ،پدر «دارا» (دارا نام داریوش
سوم است) ،یاد شده است .در مورد پسوند «گرد» مورخان و صاحبنظران
عقايد متفاوتی ابراز کردهاند .گروهی معتقد هستند که لفظ «جرد» يا «گرد»
بهمعنای شهر و «دارابگرد» بهمعنای شهر داراب است.
عدهای نیز اعتقاد دارند كه چون «داراب شاه» اين شهر را ب ه صورت
مدور ساخت ،آن را «دارابگرد» نامیدهاند .برخی نيز بر آن باور هستند كه
«گرد» تصحيف «كرد» بهمعنای «ساخته» است؛ يعنی ساخته داراب (شهری
كه داراب آن را ساخته است) و البته به نظر میرسد که این روایت از دیگر
روایات ،صحیحتر است .دراین منطقه آثار هزاره پنجم قبل از میالد (عصر
سفال نخودی و مقارن با تمدن سیلک  ۲کاشان) توسط باستانشناسان
شناسایی شده این منطقه از کشور ،عالوه بر جاذبههای تاریخی ارزشمند،
دارای مناطق زیبای گردشگری طبیعی متعددی است که ساالنه حضور جمع
زیادی از گردشگران و توریستها را در خاک این شهر ،شاهد هستیم .اقلیم
گرم این منطقه از ایران ،آن را به یکی از بهترین مناطق توریستی در فصل
بهار و ایام باطراوت نوروز تبدیل کرده است .در ادامه با جاهای دیدنی داراب
آشنا خواهیم شد.
 .۱شهر باستانی دارابگرد
«دارابگرد» ،نام یکی از قدیمیترین شهرهای ایران باستان است که در
فاصله  ۶کیلومتری از شهرستان داراب قرار گرفته است .این شهرستان که
در گذشته به نامهای دیگری همچون داراگرد شهرت داشته است ،به نظر
میرسد که اولین پایتخت حکومت ساسانیان بوده است و باستانشناسان
قدمتی برابر با حکومت هخامنشیان را بر این شهر تخمین زدهاند.
جالب است بدانید که دیوار مخروطی شکل بزرگی به ارتفاع بالغ بر  ۱۰متر
که با مصالحی همچون رس ،سنگ و مالط آهک ساخته شده است ،در
اطراف این شهر تاریخی قرار دارد که پیشین ه آن نزدیک به  ۲۶۰۰سال است.
البته ارتفاع امروزی این دیوار باستانی بهدلیل گذشت زمان به  ۷متر کاهش
یافته است .از دیگر نکات مهم در مورد این شهر باستانی ،واگذاری این شهر
به امام حسن مجتبی (ع) است که در عهدنامه صلح بین ایشان و معاویه به آن
اشاره شده است که نشات گرفته از اهمیت آن در طول تاریخ است.
 .۲آتشکده آذرجو داراب
در فاصله  ۱۰کیلومتری از شهرستان داراب ،بنایی تاریخی و به سبک
چهارتاقی با گنبد قرار دارد که به «آتشکد ه آذرجو» شهرت یافته است.
متاسفانه بر اثر گذر زمان ،بخش زیادی از عمارت تاریخی تخریب شده
و گنبد آن نیز ریخته است« .مروجالذهب مسعودی» روایت کرده است
که این آتشکده به فرمان «اشو زرتشت» احداث شده است .گفته میشود
که «زرتشت» به «یستاف شاه» ،فرمان یافتن «آتش مقدس جمشید» را
صادر کرده است .وی پس از یافتن این آتش مقدس در «خوارزم» ،آن
را به «دارابگرد» منتقل کرده و آتشکدهای برای نگهداری آن ،ایجاد کرد.

بیتوته :بهترین هتل های یخی جهان نزدیک به قطب شمال قرار گرفته اند
و اغلب آن ها هر سال تابستان ذوب می شوند و دوباره با شروع فصل زمستان
با قالب های یخی و برفی ساخته شده و با حکاکی های هنرمندانه و تزئینات
بسیار زیبا پذیرای مهمانان زمستانی می شوند.
وقتی صحبت از تجربیات منحصر به فرد سفر می شود ،هیچ چیز بهتر از
گذراندن شب در هتل یخی یا ایگلو برفی در یک منطقه دور افتاده نیست .این
اقامتگاه های فصلی معموال در قطب شمال یا مکان های دور افتاده دیگر
در ارتفاعات ساخته می شوند و در فصل بهار به طور طبیعی ذوب می شوند.
حدود  5ماه از سال ،هتل ها و دهکده های یخی تبدیل به بهترین سرزمین
عجایب زمستانی می شوند که بازدیدکنندگان خود را با نمایشگاه های
مجسمه سازی هنری از برف و یخ ،غذاهای بی نظیر و اتاق های مهمان ساخته
شده از بلوک های یخی با تزئینات یخی بی نظیر و حتی شگفت انگیز ،پذیرایی
می کنند.
بهترین هتل های یخی جهان اغلب در اسکاندیناوی ،اتریش و کانادا قرار
گرفته اند و طیف وسیعی از امکانات و تسهیالت را ارائه می دهند و مقصدی
ایده آل برای مسافران ماجراجو هستند که به دنبال امکانات مدرن مانند سونا
و جکوزی در دل برف و یخ و تجربیات منحصر به فرد و خاطره انگیز هستند.
در ادامه مطلب هتل های یخی و استراحتگاه برتر جهان را به شما معرفی
می کنیم.
هتل یخی سوئد
هتل یخی سوئد ،اولین هتل از مجموعه های یخی دنیا و بزرگ ترین آنها
محسوب می شود که هنوز استانداردهای این دسته از اقامتگاه ها در جهان را
تعیین می کند .هنرمندانی از سراسر جهان مجسمه هایی خیره کننده در سرتاسر
ملک این هتل خلق می کنند و طیف وسیعی از فعالیت های منحصر به فرد
زمستان در این هتل برای مسافران فراهم می شود.
دسترسی رایگان به وای فای ،فضای نمایشگاه هنری ،سونا ،غذاخوری
خصوصی و کارگاه های یخی از ویژگی های قابل توجه این هتل برفی
است .هتل یخی سوئد در سواحل رودخانه یخ زده تورن در  125مایلی باالی
دایره قطب شمال قرار دارد و برای اولین بار در سال  1989ساخته شد و تبدیل
به یکی از مشهورترین و دیدنی ترین مکان های سوئد گردید.
هتل یخی سوئد به مدت  5ماه واز ماه دسامبر پذیرای مهمانان است .برای
این که بتوانید تجربه ای واقعا منحصر به فرد در این هتل داشته باشید ،اتاقتان
را در مجموعه هنری رزرو کنید که دارای تزئینات یخی باشد .این تزئینات
سخی توسط هنرمندان برجسته ساخته می شوند .این ملک عالوه بر تزئینات
بی نظیر یخی در اتاق های بخش هنری ،یک گالری نمایشگاهی مملو از
مجسممه های یخی دارد که مهمانان هتل می توانند به صورت رایگان از
آنها بازدید کنند.
هتل دگالس کانادا
هتل دگالس کانادا ،زمانی که مهمانان یک سوئیت یخی در هتل دگالس
رزرو می کنند ،یک اتاق شبانه در هتل مجاور هم برای استفاده در طول
اقامتشان رزرو می شود .این هتل یخی امکانات قابل توجهی به مهمانانش
ارائه می دهد از جمله:
وای فای رایگان ،سونا ،اتاق بخار ،اسپا ،اتاق بازی های دیجیتال ،زمین
بازی زمستانی در فضای باز با امکانات اسکیت روی یخ
هتل دگالس کانادا در فاصله  20دقیقه ای خارج از شهر کبک ساخته شده
است و تنها هتل یخی آمریکای شمالی محسوب می شود که هر ساله از ژانویه
تا مارس ،از مسافران ماجراجو پذیرایی می کند.
شما می توانید یک شب را در یکی از  30اتاق و سوئیت تزئین شده
با مجسمه های یخی بگذرانید .این اقامتگاه بزرگ دارای مجسمه های و
حکاکی های یخی ،شومینه ،سالن های استراحت و تحتی پوشیده از پتوهای
گرم و کیسه خواب های قطبی است.
ضمن این که مهمانان میتوانند در صورت تمایل در یک اتاق سنتی در
هتل والکارتیه که نزدیک به هتل یخی قرار گرفته است ،دسترسی داشته
باشند که اگر نیمه های شب متوجه شدند که خوابیدن در هوای سرد کار آنها
نیست بتوانند از یک اتاق پشتیبان استفاده کنند .هنگام ورود به هتل با یک
نوشیدنی خوشامدگویی در لیوان یخ از مهمانان پذیرایی می شود.
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معرفی شهرستان داراب

پس از آن شهر «دارابگرد» نیز احداث و در اوایل قرن چهارم هجری قمری
این آتشکده به نام «آتشکده آذرجو» شهرت یافت .بنای آتشکده به صور
چهارتاقی و با معماری به سبک ساختمانهای دوران ساسانی با پالنی مربعی
شکل ،ساخته شده است .متاسفانه بیمهریهای فراوانی به این اثر باستانی
وارد و امروزه به اثری ویران تبدیل شده است.
 .۳روستای گردشگری الیزنگان داراب
«الیزنگان» نام یکی از روستاهای زیبای «استان فارس» است که میتوان
آن را سرزمین گلهای محمدی نامید .این روستای سردسیر کوهستانی که به
«ماسوله فارس شهرت» دارد ،امروزه به یکی از مناطق گردشگری و توریستی
استان فارس تبدیل شده که مردم آن به مهماننوازی شهره هستند .باغهای
زیبا با درختان سربهفلککشیده این شهرستان ،زیبایی خیرهکنندهای را به
طبیعت بکر و ناب این منطقه از کشور بخشیده است که تماشای آن ،لذتی
شگرف را به گردشگران و مسافران خواهد بخشید.
 .۴مجموعه تاریخی نارنجستان داراب
مجوعهای تاریخی در دهستان «فورگ» از توابع شهرستان داراب وجود
دارد که به «قلع ه نارنجستان» یا «نارنج قلعه» شهرت یافته است .اثری

که متشکل از بقایای یک قلعه تاریخی ،تپهای باستانی متعلق به حکومت
ساسانیان و آثاری باقیمانده از ساختمان مسجدی تاریخی و شبستاندار است.
امروزه تنها بخشی از ساختمان قلعه و دروازه ورودی آن برجای مانده است.
 .۵مسجد جامع داراب
از دیگر بناهای تاریخی در شهرستان داراب ،مسجد جامع این شهر است
که یکی از شاهکارهای معماری در نوع ساخت محسوب میشود .این اثر
تاریخی متعلق به قرن  ۱۰هجری قمری و در زمان سلطنت شاه طهماسب
اول است .معماری انجام شده در مسجد جامع داراب به سبک معماری
ساختمانهای دوران حکومت سلجوقیان است که دارای چهار منار ه کوتاه
بهشکل  ۱۱ضلعی است که در چهار گوشه مسجد قرار دارد .تفاوت تزیینات
انجام شده در این منارهها از نکات جالب در مورد این اثر تاریخی است که در
نوع خود منحصربهفرد است.
 .۶نقش شاپور داراب
در دامنه کوه «پهنا» در چهارکیلومتری شهرستان داراب ،یکی دیگر از
آثار تاریخی ارزشمند ایران باستان وجود دارد که به «نقش شاپور» نام گرفته
است .این نقشبرجسته متعلق به دوران حکومت ساسانیان است که پیروزی

معرفی بهترین هتل های یخی در سراسر جهان

امکان دسترسی به مسیر اسکیت روی یخ و استفاده از اسپا و جکوزی
روباز ،سرویس بهداشتی عمومی ،دوش های تک نفره ،بارهای یخی که
نوشیدنی های محلی و آبجو سرو می کنند ،برای مهمانان وجود دارد.
هتل های الپلند دهکده برفی فنالند
معماری هتل های الپلند دهکده برفی فنالند در هر زمستان متفاوت است
و هر اتاق یا سوئیت با مجسممه و کنده کاری های یخی دیدنی تزئین شده
است .امکانات قابل توجه این هتل عبارت است از:
وای فای رایگان در بخش پذیرش ،رستوران یخی ،کلیسای کوچک یخی،
سرسره یخی و فعالیت ها و تورهای فضای باز با تنوع بسیار زیاد.
هتل های الپلند دهکده برفی مظهر یک سرزمین عجایب زمستانی با
حاشیه هنری است .این دهکده از یک رستوران ،هتل ،بار ،کلیسای کوچک و
فضای نمایشگاهی تشکیل شده است که همه آن ها در هر زمستان با بیش از
 44میلیون پوند برف و  650هزار پوند یخ طبیعی کریستالی ساخته می شوند.
فضاها ،اتاق ها و سوئیت های مهمان ،مملو از مجسمه های دیدنی یخی
هستند که این هتل یخی را مشابه یک موزه در آورده اند.
ورود و خروج به هتل ساعت  10شب است و به مهمانان فرصت می دهد
 24ساعت را در این ملک  5هکتاری به گشت و گذار بپردازند.
دمای هوا در هتل بین  28 – 23درجه فارنهایت حفظ می شود و در
صورتی که احساس سرما داشته باشید می توانید چند الیه یا پتو از مهمانداران
تحویل بگیرید .هیچ دو اتاقی در دهکده برفی شبیه هم نیست ولی همه دارای
تخت های یخی بزرگ با کیسه خواب های گرم هستند.
منوهای رستوران و بار یخی با طعم های فنالندی سنگین همراهند و
مهمانان می توانند به طور کامل خود را در فرهنگ محلی غرق کنند.
ریزورت هتل قطبی کاکسالتن فنالند
ریزورت هتل به عنوان مجتمع تفریحی یا تفرجگاه در زبان فارسی شناخته
می شوند .تفاوت ریزورت هتل با هتل های معمولی در این است که این
اقامتگاه های مجهز تمام امکانات الزم برای گذراندن یک تعطیالت درست
و حسابی را در اختیار مهمانان قرار می دهند به طوری که برای گذراندن
تعطیالت دیگر نیازی به بیرون رفتن از اقامتگاهتان نخواهید داشت.
ریزورت هتل قطبی کاکسالتن فنالند
این تفرجگاه گسترده طیف وسیعی از اقامتگاه های منحصر به فرد از
ایگلوهای برفی (خانه های برفی اسکیموها) تا گنبدهای شیشه ای را ارائه

می دهد.
امکانات رفاهی این تفرجگاه مجهز عبارتند از:
وای فای رایگان ،بزرگترین سونای دود جهان ،خدمات اجازه پوشاک ،خانه
بابانول .گشت و گذار در قطب شما بدون بازدید از امکانات مدرت تفرجگاه
قطبی معروف کاکسالتن فنالند ،ناقص و نیمه تمام است.
این ملک به خاطر ایگلوهای رویایی با گنبدهای شیشه ای خود که مناسب
تماشای شفق های قطب شمال است ،مشهور شده است .ضمن این که در
صورت تمایل می توانید از ایگلوهای برفی که به سبک خانه اسکیموها ساخته
شده است برای اقامت استفاده کنید و شب خودتان را در کیسه خواب های گرم
بپیچید و در محاصره دیوارهای برفی ضخیم استراحت کنید و دمای داخل
اتاق را حدود  25درجه فارنهایت ثابت نگه دارید .مسافران در این تفرجگاه
می توانند از سه سونای دود استفاده کنند و در آب های یخزده رودخانه مجاور
شیرجه بزنند و تجربه ای واقعی از قطب شمال داشته باشند .برای بازدید از
خانه و کارگاه بابانوئل که تا چندین روز بعد از کریسمس باز است نیاز به رزرو
جداگانه دارید.
هتل برفی کرکنس نروژ
در هتل برفی کرکنس نروژ ،مجموعه ای از فعالیت های فضای باز از
سورتمه سواری گرفته تا سافاری شاه خرچنگ ارائه می شود .امکانات رفاهی
این مجموعه عبارت است از:
وای فای رایگان ،حیاط سگ یا هاسکی و گوزن شمالی ،اتاق استراحت
بر خالف اغلب هتل های برفی این هتل در شمال نروژ در تمام طول سال
پذیرای بازدیدکنندگان است .دیوارهای اتاق های یخی با نقوش خارق العاده
پوشانده شده اند و مسافران می توانند در یک تخت یخی حکاکی شده زیبا
شب را به صبح برسانند.
در این هتل برای سرگرم کردن مسافران ماجراجویی های زیادی در قطب
شمال با کفش های خی و اسکیت ارائه می شود.
میهمانان این هتل به حیاط نگهداری سگ ها ،خانه هاسکی ها  ،گوزن های
شمالی و توله سگ هایی که نیاز به تغذیه دارند ،دسترسی خواهند داشت البته
ضمانتی برای این که بتوانید توله سگ ها را بغل یا نوازش کنید وجود ندارد
چرا که تربیت شده نیستند.
در این هتل  20کابین که با الهام از کلبه های سنتی شکار و ماهیگیری
ساخته شده اند ،در دسترس هستند که گزینه ای عالی برای زوجین و خانواده ها
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شاپور اول بر امپراطوران روم را به تصویر کشیده است .ابعاد این میراث ایرانی
بهصورت مستطیلی به طول تقریبی  ۹متر و عرض  ۵متر است که تصویر
شاپور را بهصورت سوار بر اسب ،تمام رخ و در مرکز نقشبرجسته کندهکاری
کرده و در مقابل آن سه تن از امپراطوران روم مشاهده میشوند.
 .۷آتشکد ه آذرخش (مسجد سنگی داراب)
از دیگر آتشکدههای خاموش در ایران ،آتشکدهای است در پنج کیلومتری
جنوب شرقی شهرستان داراب و در دامنه کوه که بهصورت صلیب و به
مساحت  ۴۲۰متر مربع ساخته شده است .بنایی که بهصورت یکپارچه و
تماما از کوه تراشیده شده و اثری شگفتانگیز از هنر دست انسان را بهوجود
آورده است« .مسجد سنگ» یا «مسجد سنگی» از دیگر نامهای شناخته شده
این اثر تاریخی است که به نظر میرسد که بهعنوان نیایشگاه مهرپرستان
آریایی احداث ،پس از گذشت زمان در دوران حکومت ساسانیان به آتشکده
تبدیل و در اواخر قرن  ۷هجری قمری به مسجد تغییر کاربری داده است.
 .۸منطقه شکار ممنوع چاه نفت داراب
منطقهای زیبا ،سرسبز ،برخوردار از طبیعتی بکر و ناب در  ۱۳۵کیلومتری
شهرستان داراب قرار دارد که به «منطقه شکار ممنوع چاه نفت داراب»
شناخته میشود .این منطقه طبیعی پوشیده از تنوع جالبی از گیاهان بنه،
بادام وحشی ،درمنه ،شقایق وحسی ،ارس ،قیچ ،تنگرس و نیز محل زندگی
حیواناتی همچون بز ،قوچ ،میش ،پلنگ ،گرگ ،روباه معمولی ،خرگوش،
کبک ،تیهو ،دراج و ...است.
 .۹آبشار فدامی داراب
یکی از جاذبههای گردشگری در شهرستان داراب ،پدیدهای طبیعی به نام
«آبشار فدامی» است که در شهر «فدامی» ،در منطقه «فورک» یا «فرگ»
قرار گرفته است.
از نکات جالب و منحصربهفرد این آبشار زیبا ،حضور چهار نوع آب گرم،
سرد ،شیرین و شور است که در فاصله  ۲۰متری از آن ،پس از ترکیب با
یکدیگر ،استخری طبیعی با منظرهای چشمنواز و زیبا را به وجود میآورد.
تفرجگاهی دوستداشتنی که به یکی از تفریحگاههای شهرستان داراب
تبدیل شده و دارای ارتفاعی بالغ بر  ۱۵متر است.
 .۱۰آسیاب سنگی داراب
آسیاب سنگی داراب ،یکی دیگر از آثار تاریخی شهرستان داراب است
که در بخش شمالی آتشکد ه آذرخش این شهرستان (مسجد سنگی) قرار
دارد .این آسیاب سنگی متشکل از دو استوان ه سنگی بزرگ است که در
باالی کوه قرار گرفته و آب مورد نیاز آسیاب را تامین میکند .معماری این
سازه سنگی متعلق به دوران حکومت ساسانیان است و میتوان آن را یکی
از کمنظیرترین انواع آسیاب در تاریخ ایران معرفی کرد .طبق کتیبهای که
در بخش غربی ورودی آسیاب وجود دارد به خط کوفی که متعلق به اتابکان
است ،از تعمیر و بازسازی آن در دوران اتابکان و قاجاریه و نیز استفاده مجدد
آن در دوران ناصرالدین شاه حکایت میکند .آثار تاریخی و طبیعی بیشماری
در شهرستان تاریخی داراب وجود دارد که میتوان از چشمه گالبی ،تنگه
رغز داراب ،تپههای باستانی مادوان و خسویه ،قصر بهرام ،قصر آینه ،برج
شاهنشین ،روستای نوایگان ،سد رودبال داراب ،آبشار کاسهرود ،باغ جنتشهر،
باغ فسارود ،دحیه انصاری و آرامگاه سید عالالدین حسین پیرمراد نام برد.

محسوب می شوند.
تفرجگاه قلعه برفی فنالند
تفرجگاه قلعه برفی فنالند مانند قلعه دارای اتاق هایی با هنرهای زیبای
یخی و نمایشگاه مجسمه های یخی است که در تمام طول سال در دسترس
است .امکانات رفاهی هتل عبارتند از:
وای فای رایگان ،سونا با سالن و تراس ،اقامتگاه های شیشه ای کنار دریا،
کشتی های یخ شکن و سرسره لوله ای.
این هتل از اواسط ژانویه تا اواسط آوریل باز است و برای اقامت یک شب
تخت ها را با پتوهای مخمل پوشانده است .لوسترهای زیبای دانه برفی یکی
از هنرهای استادکاران این هتل است.
یک کلیسای برفی رمانتیک برای مراسم ازدواج و یک رستوران بزرگ
با مبلمان یخی و ویالهای شیشه ای مشرف به دریا و نمایشگاه سرپوشیده
مجسمه های یخی از ویژگی های بارز این هتل محسوب می شود.
روستای ایگلو اتریش
در روستای ایگلو کوهتای اتریش می توانید تجربه یک شام سنتی،
پیاده روی در برف ،سونا و یک شب اقامت در ایگلوی برفی را داشته
باشید.
سایر امکانات رفاهی این هتل عبارتند از:
وای فای رایگان ،سالن ،بار ،سونا ،صبحانه رایگان.
روستای ایگلو در کوه های تیرول در ارتفاع  6562فوتی از سطح دریا قرار
دارد و هتل برفی آن از دسامبر تا آوریل باز است .این روستا دارای  6ایگلو
است که حداکثر گنجایش  22مهمان را دارد .هر ایگلو با خزهای گرم و
حکاکی های زیبای برفی مجهز شده است.
هتل ایگلو در سوریسنیوا نروژ
در هتل ایگلودر سوریسنیوا آلتا نروژ هر سوئیت یخی توسط یک هنرمند
محلی تزئین شده و مهمانان میتوانند در کارگاهی  2ساعته زیر نظر صنعتگران
محلی ،حکاکی روی یخ را امتحان کنند.
امکانات رفاهی این هتل عبارتند از:
وای فای رایگان ،سونا ،رستوران و بار ،جکوزی ،فروشگاه هدیه
این هتل زیبا مشرف به رودخانه آلتا در قطب شما است و یک استراحتگاه
دور افتاده در دل طبیعت است که از پایان دسامبر اقامتی مجلل در میان یخ ها
به مهمانانش ارائه می دهد.
فضای داخلی هتل نورپردازی زیبایی دارد و تخت ها با تشک های عایق،
پوست گوزن شمالی و کیسه خواب های گرم پوشانده شده اند .مسافرن در
طول روز می توانند با ماشین برفی یا سورتمه سواری با سگ ها یا قایق سواری
در رودخانه آلتا بروند.
هتل برفی قطبی فنالند
در هتل برفی قطبی روانیمی فنالند هر سال در ماه دسامبر دکوراسیون
اتاق ها متفاوت با قبل طراحی شده و روی تخت ها را با خزهای گرم گوزهای
شمالی و کیسه خواب قطبی می پوشانند.
امکانات قابل توجه این هتل برفی قطبی عبارتند از:
وای فای رایگان ،رستوران با میز وصندلی یخی که غذاهای خاص قطب
شما را سرو می کند ،سونا برفی و جکوزی روباز وسط برفها.
این هتل برفی در باالی دایره قطب شما در الپلند گنجایش پذیرش 70
مهمان را در اقامتگاه های زیبای گندبی شیشه ای و ایگلوهای برفی دارد .در
این هتل کسانی که می خواهند ماجراجویی قطبی داشته باشند می توانند در
آب های سرد قطبی شیرجه بزنن و سپس وارد جکوزی داغ وسط برفها شوند
و با یک نوشیدنی گرم از مناظر لذت بخش اطراف لذت ببرند.
اشنیدورف اوتستال اتریش
اشنیدورف اوتستال اتریش یک هتل یخی ساکت نزدیک به یک پیست
اسکی ،مکانی فوق العاده برای اسکی بازانی که به کوه های تیرول اتریش
می روند ،محسوب می شود.
امکانات رفاهی هتل عبارتند از:
اسپا خارج از هتل ،فضای باز جنگلی اطراف هتل ،امکانات ورزش های
زمستانی ،ایگلو ناهارخوری ،نوشیدنی سنتی خوش آمد گویی ،پیاده گردی با
راهنما ،کیسه خواب دو نفره عایق ،بار برفی ،اتاق گرم کن ،حمام مشترک،
اسپای لوکس ،دوره پارکوی ،سورتمه سواری.
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عدم توجه به جلو؛
علت  42درصد از تصادفات رانندگی در فارس

رئیــس اداره کنتــرل و نظارت بــر عملیات
جاده   ای پلیس راه شــمالی استان ،گفت :بررسی
تجزیه و تحلیل حوادث رانندگی استان در آبان ماه
ســال جاری ،نشان می دهد که علت  42درصد
از این تصادفات عدم توجه به جلو بوده است.
سرهنگ علی اصغر همایون پور در گفت و  گو
بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشــت:
بررســي   هاي آمــاري از تصادفــات و تجزيه و
تحليل   هاي به عمل آمده در آبان ماه سال جاری،
مبين وقــوع  67درصد از تصادفــات جرحي و

فوتــي در محورهاي اصلي 26 ،درصدي برخورد
موتورســيکلت با خــودرو و  48درصدی از نوع
واژگوني مي باشد.
وی با بیان اینکه  32درصد تصادفات آبان ماه
سال جاری بین ساعت   های  8تا  11شب به وقوع
پیوســته اســت ،گفــت :ســهم  26درصدي
جانباختگان از موتورسواران و سهم  42درصدي
عدم توجه بــه جلو ،بر ضرورت توجه و پرداختن
به اين دو موضوع را به خوبی نشان می دهد.
ســرهنگ همایون پور با تأکیــد بر اقدامات

نظارتی و عملياتي از طريــق اجراي طرح   هاي
فوق  العــاده در زمينــه برخورد با موتورســواران
متخلف و همچنين برخورد با تخلفات حادثه  ساز،
افــزود :بــا عنايت به اينکه عــدم توجه به جلو
(با  42درصد ســهم از علل وقــوع) و تصادفات
از نــوع واژگوني (بــا  48درصد ســهم از انواع
تصادفــات) از فراواني خاصي برخــوردار بوده و
هر دو از مصاديق بارز حواس پرتي حين رانندگي
محســوب مي شــوند ،انجام اقدامات فرهنگي
و آموزشي در اين خصوص بر کاهش ناهنجاري   هاي
رفتاري تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده ای
پلیس راه شــمالی استان فارس گفت :استفاده از
تلفن همراه و وسایل و تجهیزات ارتباطی مشابه،
خوردن و آشامیدن ،استعمال دخانیات و درآغوش
داشتن اطفال هنگام رانندگی از مصادیق تخلف
عدم توجه به جلو در رانندگی می باشند.
ســرهنگ همایون پــور تصریح کــرد :بيان
موضع   گيري متناسب رانندگان و کاربران ترافيک
در قالب آموزش و اســتمرار بر آموزش مي تواند
در ايجــاد تمرکز و حواس جمعي در امر رانندگي
موثر باشد و وضعيت را بهبود خواهد بخشيد.

دستگیری عامالن قتل کودک  ۶ساله در شهرری

عامالن قتل کودک  ۶ساله در شهرری توسط
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،
یکشــنبه یکم آبان ماه جاری ،ماموران پلیس با
در دســت داشــتن حکم قضایی برای دستگیری
یک فروشنده مواد مخدر ،وارد خانهای در شهرک
عالئین شــهرری شــدند و پس از اینکه متوجه
شــدند فروشنده مواد مخدر قبل از رسیدن آنها پا
به فرار گذاشــته اســت ،محل مورد نظر را هدف
بازرسی قرار دادند.
تیم پلیسی در جریان بازرسی از خانه مورد نظر،
با یخچال ســفید رنگی مواجه شــدند که در آن
با چسب بسته شــده بود! ماموران پلیس در این
یخچال را باز کردند و لحظهای بعد با جسد دختر
 6ساله که در یک پتو پیچیده شده مواجه شدند.
خیلی زود این حادثه به اداره دهم پلیس آگاهی
گزارش داده شد و بهدنبال اعالم این خبر ،تیمی زبده
از کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی راهی خانه
موردنظر شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی به محض
حضور در خانه مورد نظر با جسد دختر  6سالهای

مواجه شــدند که براثر خفگی به قتل رسیده بود؛
همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد از زمان
فوت این دختر یک هفته تا  10روز گذشته است.
از سوی دیگر بررسیها نشان داد ،مرد جوانی
کــه در خانه حضور داشــته ،هنگامی که متوجه
حضور ماموران پلیس شده به سمت پشتبام رفته
و از آنجا به مکان نامعلومی متواری شده است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در گام نخست،
بــا اقدامات اطالعاتی ،هویت متهم فراری و مادر

این کودک خردســال را شناسایی و پس از کشف
این ســرنخ مهم با تحقیقات گســترده مخفیگاه
متهمان را نیز شناسایی کردند.
کارآگاهــان پــس از دریافت ایــن اطالعات
مهم ،راهی مخفیگاه متهمان شــدند و آنها را در
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
متهمان برای کشف جرائم احتمالی در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند و
تحقیقات همچنان ادامه دارد.

قتل زن جوان توسط همسرش در یافتآباد

یک زن جوان توســط همســرش در محله
یافتآباد به قتل رسید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،
صبح دیروز چهارشنبه دوم آذرماه ،اهالی خیابانی
در محله یافتآباد صــدای درگیری خانوادگی را
در یــک خانه به مرکز فوریتهای پلیســی 110
گزارش کردنــد که با اعالم این خبــر ،ماموران
کالنتری  151یافتآباد راهی محل حادثه شــدند
و بــه محض ورود به خانه با جســد خونآلود زن
جوانی مواجه شــدند که به طرز وحشتناکی کشته
شده بود.
خیلی زود ساســان غالمی؛ بازپرس ویژه قتل

شعبه ســوم دادســرای امور جنایی و تیمی زبده
از کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی ،پای در
صحنه جنایت گذاشتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز
کردند .تیم جنایی با جسد زن جوانی مواجه شدند
که یک طناب مشــکی رنگ روی گردنش بود و
هدف ضربات مهلک چکش و چوب از ناحیه سر
قرار گرفته بود.
از ســوی دیگر بررسیها نشان میداد ،مقتول
به دالیل اختالفات زناشــویی توســط همسرش
به طرز بیرحمانهای کشــته شــده و عامل این
جنایت پــس از ارتکاب قتل پا به فرار گذاشــته
است؛ تحقیقات توســط تیم جنایی ادامه داشت

تا اینکه قاتل توســط مامــوران کالنتری 151
یافتآبــاد هنگامی که از این محله خارج نشــده
بود ،دستگیر شد.
متهم پــس از انتقال به دایره ویژه قتل پلیس
آگاهی پایتخت در تحقیقات اولیه به قتل همسرش
به   خاطر مســائل زناشــویی اعتراف کرده است.
به گزارش تسنیم ،با دستور ساسان غالمی؛ بازپرس
ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی جسد
مقتوله برای معاینات دقیقتر به پزشــکی قانونی
منتقل شــد و متهم جهت روشــن شدن زوایای
پنهان پرونــده در اختیار کارآگاهــان اداره دهم
پلیس آگاهی قرار گرفت.

بین الملل

وقوع تیراندازی مرگبار در ایالت ویرجینیا

پلیــس آمریکا اعالم کرد :یک مرد مســلح در ایالت ویرجینیا اقدام به
تیراندازی کرد و  ۱۰نفر را به قتل رساند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم پلیس ایالت ویرجینیا ،یک مرد مســلح با
ورود به یک ســوپرمارکت اقدام به تیراندازی کرد که تاکنون کشته شدن
دســت  کم  ۱۰تن تایید شده است .گزارشها حاکی از آن است فرد مسلح
مدیر فروشــگاه بوده و پس از تیراندازی به سمت مردم ،اسلحه را به  سمت
خود گرفته و اقدام به خودکشی کرده است.
به گزارش شبکه خبری بیبیسی ،جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر
نشده و هنوز انگیزه این فرد از اقدام به تیراندازی مشخص نشده است.

آخرین اخبار از زلزله  ۵.۹ریشتری ترکیه
 ۵۰مصدوم تاکنون

رســانهها در گزارشی اعالم کردند شــمار مصدومین زمین لرزه صبح
دیروز در ترکیه به دست  کم  ۵۰نفر رسیده است.
به گزارش ایســنا ،بنابــر اعالم مقامــات محلی ،زلزلــهای به بزرگی
 ۵.۹ریشــتر شمال غرب ترکیه در نزدیکی شهر دوزچه ( )Duzceدر حدود
 ۲۱۰کیلومتری شرق استانبول را لرزاند.
به گزارش رویترز ،شــدت این زمین لرزه آنقدر قوی بود که در استانبول
و آنکارا نیز احســاس شــد .بنابر اعالم مقامات ،تاکنون دست  کم  ۵۰نفر
مصدوم شــدهاند که  ۳۷مصدوم در شــهر دوزچه و باقی در مناطق مجاور
گزارش شده است.
پیش از این مرکــز لرزه نگاری اروپا-مدیترانــه ( )EMSCبزرگی این
زمین   لرزه را  ۶ریشتر و در عمق  ۲کیلومتری اعالم کرده بود.
همچنیــن  ۲۰دقیقه پس از اولین زمین لــرزه ،زلزله دیگری به بزرگی
 ۴.۷ریشتر گزارش شد.
همچنین "ســلیمان سویلو" ،وزیر کشور ترکیه گفت :هیچ اطالعاتی در

مورد تلفات جانی این حادثه در دست نیست.
به گزارش شــبکه خبری بیبیسی ،در ســال  ۱۹۹۹زلزلهای به بزرگی
 ۷.۲ریشتر در شهر دوزچه رخ داد که دست کم  ۸۴۵کشته برجای گذاشت.

شهر سیانجور اندونزی به ویرانه تبدیل شده است

زمین لرزه ویرانگر اندونزی دســتکم  ۱۶۲کشته و  ۳۰۰زخمی وخیم
برجای گذاشــت و بیش از  ۱۳هــزار نفر در اندونزی اکنــون جایی برای
زندگی ندارند .در همین حال ،جســتجو برای یافتن دهها مفقود ادامه دارد؛
بسیاری از آنها زیر آوارهای ریخته شده مدفون شدهاند.
به گزارش آرتی« ،ســیانجور» واقع در پرجمعیتترین استان جاوه غربی
در کشــور اندونزی ،در نزدیکی کانون زمین لرزه  ۵.۶ریشتری قرار داشت.
این فاجعه مردم محلی وحشــت زده را مجبور کرد به خیابانها فرار کنند،
زیرا ماندن در داخل خانه ناامن بود.
«پارتینــم» یکی از بازمانــدگان این حادثه اظهار داشــت« :من گریه
میکــردم و بالفاصله شــوهر و فرزندانــم را گرفتم .اگر آنهــا را بیرون
نمیکشیدم ،ممکن بود قربانی شویم ».خانه او اندکی پس از اینکه خانواده
آن را ترک کردند فروریخت.
آرتی نوشــت ،بیش    از ۱۳هزار نفر در اندونزی اکنون جایی برای زندگی
ندارند؛ زیرا خانههایشــان به شــدت آسیب دیده اســت .اندونزی به دلیل
موقعیــت جغرافیایی خود اغلب تحت تأثیر زلزله ،فورانهای آتشفشــانی و
همچنین ســیل قرار میگیرد .چگونه مردم در کشــوری که اینقدر مستعد
بالیای طبیعی است زنده میمانند؟
پیش از این نیز خانهها و خیابانها در شــهر «ماکاسار» اندونزی پس از
بارشهای سنگین و طغیان رودخانه دچار سیل و آب گرفتگی شدند.
بحران آب یکی از بزرگترین مشــکالت امروزی اســت ،زیرا برخی از
مناطق از کمبود شدید آب رنج میبرند و برخی دیگر در معرض خطر سیل
بیش از حد هستند .عالوه بر این ،آب و هوای سیاره در حال تغییر است و با
افزایش دما ،خشکسالی و گرسنگی در آفریقا و آسیا روی میدهد.
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فارس

کشف  ۲هزار لنت تقلبی در شیراز

ایرنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان فارس با اشــاره به کشــف ۲
هزار لنت تقلبی در شــیراز ،گفت :حکم واحد صنفی متخلف در این زمینه
صادر شد.
به گزارش دریافتی روز چهارشــنبه از روابط عمومی اداره کل تعزیرات
حکومتی فارس ،غالمرضا ساالری گفت :با گزارش بازرسین سازمان صمت
در خصوص فروش کاالی تقلبی توســط یک واحد صنفی لوازم یدکی در
شــهر شیراز  ،پرونده   ای جهت بررسی موضوع در تعزیرات حکومتی استان
تشکیل شد.
ســاالری افزود :بر اساس این گزارش ،حدود  ۲هزار عدد لنت تقلبی در
فروشــگاه مذکور کشف و ضبط شده که با احضار متصدی واحد صنفی به
تعزیرات ،تحقیقاتی در این رابطه انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان فارس اضافه کرد :با توجه به محرز
بودن تخلف این واحد صنفی در عرضه کاالی تقلبی به مشــتریان ،شــعبه
رسیدگی کننده حکم به جریمه یک  میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریالی فرد متخلف
صادر کرد.

سارق  6ميلياردي کیف پول الکترونیکی
در دام پليس

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری فردی که اقدام به سرقت  6میلیارد
ریال ارز دیجیتال از کیف پول الکترونیکی يك شهروند کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعــام جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پی اعالم شــکایت یکی از
شهروندان مبنی بر اینکه کیف پول الکترونیکی وی مورد سرقت قرار گرفته
است موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وي با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا تحقيقات خود را آغاز کردند و
با سرعت عمل و تیزهوشی موفق شدند فرد مورد نظر را شناسایی و دستگير
كنند ،افزود :در بررســیهای انجام شده مشخص شد که سارق از دوستان
مالباخته میباشــد و از طریق گوشــی تلفن همراه شاكي به رمز کیف پول
الکترونیکی وي دسترسی پیدا کرده است.
فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد :متهم در مواجهه با اســناد و مدارک
فنی موجود به سرقت  6میلیارد ريال ارز دیجیتال از کیف پول الکترونیکی
شاكي اعتراف کرد و براي طی مراحل قانوني به مرجع قضایی معرفی شد.
ســرهنگ زراعتيان با بیان اینکه افرادی کــه در امر خرید و فروش یا
نگهــداری ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و با غفلت از امنیت آن وارد
میشــوند باید بدانند که ورود به دنیای رمز ارزها دانش و تخصص خود را
میطلبد و هرگونه بیدقتی یا اعتماد در این خصوص مســاوی با از دست
رفتن سرمایه آنها است.

 48نفر برهم زننده نظم و امنيت
زیر ذره بین پليس فسا

فرمانده انتظامی فسا از شناســایی و دستگیری  48نفر از عوامل اصلی
ایجاد ناآرامی و ناامنی در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعالم این خبر اظهار کرد :در پی تالش عدهای ســودجو و فرصت  طلب
با ســازماندهی معاندین و منافقین ،بــرای ایجاد ناآرامی و بر هم زدن نظم
و امنيت در شهرســتان فسا ،شناسایی عوامل اصلی در دستور کار ماموران
انتظامی قرار گرفت.
وی افزود :با اقدامات تخصصی ماموران انتظامي و همراهی مردم بصیر
و والیی ،تا کنون  48نفر در این رابطه دســتگیر و با پرونده متشکله روانه
دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی فســا بــا بیان اینکه تحریک بــه راه اندازی تجمعات
غیرقانونی از طریق فضای مجازی و حقیقی ،اتهام اصلی دستگیرشــدگان
اســت ،تاکید کرد :پلیس بر اســاس وظیفه ذاتی خــود ،قاطعانه با هرگونه
اخالل در نظم و امنیت عمومی برخورد ميكند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در فیروزآباد

فرمانــده انتظامي فیروزآباد از اجراي طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي طي
 2روز گذشته در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در راستاي جلب رضايت عمومي و ناامن كردن محيط براي
مخالن نظم و امنيت ،مأموران انتظامي این شهرستان طرح پاکسازي نقاط
آلوده و جرم خيز را طي  2روز گذشــته در اين شهرستان با قدرت و جديت
اجرا كردند.
وي افزود :ماموران در اجراي اين طرح ضمن با دستگیری  34خرده فروش
مواد مخدر و معتاد متجاهر و كارتنخواب و تحویل آنان به کمپهاي ترک
اعتیاد ،موفق شدند  4كيلو و  700گرم انواع موادمخدر را نيز کشف کنند.

فرمانده انتظامي فیروزآباد عنوان داشــت :دستگيري  21سارق و كشف
 30فقره انواع سرقتاعم از اماکن خصوصی ،منزل ،موتورسیکلت ،خودرو
و قطعات آن ،احشام ،کشف  2دســتگاه موتورسيكلت مسروقه ،دستگیری
 5نفر اراذل و اوباش که با عربده کشــی و زورگویی باعث رعب و وحشت
مردم شده بودند از ديگر نتايج اجراي اين طرح ميباشد.

کشف  283کیلوگرم انواع مواد مخدر در خفر

فرمانده انتظامي خفر از اجراي طرح پاكســازي و ارتقاء امنيت اجتماعي
طي  100روز گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حجتاله احمدیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشریح این خبر بيان كرد :در پي استمرار اجراي طرح پاكسازي و ارتقاء
امنيــت اجتماعي با هدف امن کردن ّ
محلت جرم خيز ،يگانهاي انتظامي
شهرستان خفر با بهرهگيري از توان و امکانات موجود و با هماهنگي مرجع
قضایي به اجراي طرحهاي مربوطه پرداختند.
وي بــا بيان اينكه در اجــرای این طرحها  283 ،کیلوگــرم انواع مواد
مخدر کشــف و  5نفر قاچاقچی به همراه  26خرده فروش دستگير شدند،
گفت :دستگیری  31نفر سارق و کشف  71فقره انواع سرقتها ،دستگیری
 135نفــر متهم تحت تعقیب ،توقیف  217وســیله نقلیه متخلف ،کشــف
 8قبضه ســاح غیرمجاز و کشف انواع کاالی قاچاق به مبلغ  123میلیارد
ریال از دیگر نتایج این طرحها بود.
فرمانده انتظامي شهرســتان خفر با اشــاره به اينکه متهمان با تشکيل
پرونده به مرجع قضایي معرفي شدند ،تصريح كرد :مشارکت شهروندان در
ايجاد امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.

كشف ترياك از خودرو تيبا

فرمانده انتظامي جهرم از كشف  4كيلو و  500گرم ترياك از زير داشبورد
سواري تيبا در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :مأموران پليــس مبارزه با مواد مخدر جهــرم هنگام نظارت بر
خودروهــاي عبوري در يكي از محورهاي مواصالتــي به يك خودرو تيبا
مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي تصريح كرد :مأمــوران انتظامی در بازرســي از اين خودرو  4كيلو
و 500گرم مواد مخدر از نوع ترياك كه به طرز ماهرانه اي در زير داشبورد
جاسازي شده بود را كشف كردند و راننده پس از تشكيل پرونده براي انجام
مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي و از آن طريق روانه زندان شد.

اعتراف به  15فقره سرقت منزل

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دستگیری  2ســارق سابقه دار و اعتراف
آن  ها به  15فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پی وقوع چند فقره ســرقت منزل در ســطح شــهر شیراز،
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرارگرفت.
وي افزود :با تحقیقات اولیه و انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،در این
خصوص  2متهم شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان
دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس ادامه داد :متهمان در بازجویی   های
تخصصی و پلیســی به  15فقره ســرقت منزل در ســطح شــهر شــیراز
اعتراف کردند.
ســرهنگ حبیبی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سارقان تعداد
زیادی اموال مسروقه شامل طال ،لپ تاپ ،تلفن همراه  ،ساعت و  ...کشف
شد ،افزود :سارقان پس از تکمیل پرونده ،جهت انجام مراحل قانوني روانه
دادسرا شدند.

کشف  2ميليارد و  400میلیون ريال کاالي قاچاق
در خرمبید

فرمانده انتظامي شهرســتان خرمبید از طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي و
جمع   آوري و دســتگيري  7معتاد متجاهر ،توزيع کننده مواد مخدر و سارق
خبر داد.
ســرهنگ علی اکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر ،گفت :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با هدف پاكســازي
نقاط آلوده ،با توان انتظامــي و عملياتي ماموران با قدرت و جديت در این
شهرستان اجرا شد.
وي ادامه داد :در اين راســتا ماموران موفق شــدند ضمن جمع آوري و
دســتگيري  7معتــاد متجاهر ،توزيع کننده مواد مخدر و ســارق 14 ،فقره
سرقت را كشف و  10دستگاه وسايط نقليه را نيز توقيف كنند.
وی بیان داشت :کشف  2ميليارد و  400میلیون ريال انواع کاالي قاچاق
و دستگیری  4نفر و کشف  38کیلو و  900گرم تریاک و دستگيري  4نفر
از ديگر نتايج اين طرح بود.

پلیس هشدار داد؛ کالهبرداری با پیامک «پرونده اغتشاشات»
رئیــس پلیس فتای تهران بزرگ نســبت به
ارسال پیامکهایی با عنوان «پرونده اغتشاشات»
به مردم هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،ســودجویان و کالهبرداران
ســایبری از هر فرصتــی برای سوءاســتفاده از
شهروندان و کاربران فضای مجازی اقدام میکنند
و در تازهترین اقدام مجرمانهشان اقدام به ارسال
پیامکهایی بــا کلیدواژه ناآرامیهــای اخیر در
کشور شدهاند .این افراد پیامکی را با این مضمون
کــه «پرونده اغتشاشــات شــما در لینک زیر»
قابل دسترس است برای شمار زیادی از شهروندان
ارســال کردهاند و طبیعی اســت در این شرایط
ارسال چنین پیامکهایی میتواند موجب نگرانی
شهروندان شده و آنان ترغیب شوند تا وارد لینک
درج شده در انتهای پیامک شوند.
لمــس لینک مذکور موجــب هدایت کاربران
بــه صفحات جعلــی و حاوی بدافزار میشــود.
صفحاتی که خطراتی همچون فیشینگ ،بدافزار
و  ...در آنها وجــود دارد .این لینکها یا کاربران
را به صفحات جعلی هدایت میکند که در چنین
صورتی عمدتا از کاربران خواســته میشود تا با
پرداخت مبلغی اندک به پرونده خود دسترســی
داشته باشند ،کم بودن مبلغ مذکور باعث میشود

که کاربر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند .در این
شرایط اطالعات حساب بانکی کاربران کپی شده
و سودجویان نســبت به تخلیه موجودی حساب
اقدام میکنند.
در روش دیگر نیز ممکن است هیچ درخواستی
برای برداشــت وجه وجود نداشته باشد ،اما کاربر
به محض لمــس لینک و ورود بــه آن در واقع
به طور ناخواسته با آلوده شدن گوشی تلفن همراه
خود موافقت کرده و در این حالت تلفن همراه به
بدافزارهایی آلوده میشود که به موجب آن افراد
ســودجو به اطالعات ذخیره شده در تلفن همراه
دسترســی پیدا کرده و از ایــن طریق از کاربران
سوءاستفاده میکنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی ،رئیس پلیس
فتای تهران بزرگ نیز این موضوع را تایید کرده
و در این باره به ایســنا گفــت :اخیرا پیامکهای
لینکدار با محتوای «پرونده اغتشاشــات شما در
سایت زیر» برای برخی از شهروندان ارسال شده
و در زیر آن لینکی ناشناس قرار گرفته است .این
پیام از ســوی مجرمان سایبری برای شهروندان
ارسال شده و جعلی است.
وی افــزود :در ایــن روش از کالهبــرداری،
کالهبرداران با درســت کردن نشــانی اینترنتی

پیامکی با محتوای « پرونده اغتشاشــات شما در
سایت زیر» برای شهروندان ارسال می کنند که
در نهایت با ترغیب آنان هدف کالهبرداری قرار
خواهند گرفت.
رئیس پلیس فتــا پایتخت ادامــه داد :لینک
معرفی شــده در این پیامکها حاوی یک بدافزار
است و مجرمان اینترنتی با این شگرد مجرمانه،
اطالعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده
و با نقص کردن حریم خصوصی شــهروندان و
دسترسی به اطالعات شخصی ،نسبت به برداشت
غیرمجاز از حساب بانکی آنها نیز اقدام میکنند.
معظمی گودرزی با اشاره به اینکه ارسالکنندگان
لینکهــای جعلی هدفی جز ســرقت اطالعات
بانکی شــهروندان ندارند ،اظهارکــرد :پلیس فتا
تاکیــد میکند هیچ سازمانرســمی و حاکمیتی
با شمارههای شــخصی برای شهروندان پیامک
ارســال نخواهد کرد .شــهروندان قبل از اینکه
لینکــی را باز کنند لحظهای صبر و در ادامه حتما
محتــوای آن را مطالعه کنند که روی لینکهای
جعلی تحت عنوان سامانه ثبت ثنا ،سهام عدالت
و هدفمنــدی یارانهها و  ...وارد نشــوند؛ که اگر
شهروندان در این رابطه دقت داشته باشند حجم
زیادی از پروندهها کاهش پیدا میکند.
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فاطمیامین در حاشیه جلسه دولت:

از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :یک میلیارد
یورو منابع برای واردات خودرو پیشبینی شده و
االن تمام زیرساختها فراهم و ثبت  سفارش آغاز
شده اســت و از طرف دولت هیچ مانعی در این
زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایســنا ،رضا فاطمیامین در حاشیه
جلســه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران با
اشاره به گســترش روابط میان ایران و بالروس
اظهار کرد :اولین زیرســاخت در روابط میان دو
کشــور موضوع انتقال پول اســت که در ســفر
چنــد هفته قبل وزیر خارجه بــاروس به ایران
تفاهمنامهای امضاء شــد .همچنین خط اعتباری
صــد میلیــون دالری بــرای کشــور بالروس
تخصیص داده شد که فعاالن اقتصادی بالروس
میتوانند از ایران به کشور خود
کاال ببرند و صادرات ما را تشــویق و ترغیب
میکند .عــاوه بر این تهاتر بین دو کشــور را
توسعه میدهیم.
وی افزود :زیرســاخت دوم در زمینه مسایل
گمرکی اســت که بــاروس جزو کشــورهای
اوراسیاســت و ما هم فعــ ً
ا در تجارت ترجیحی
اوراســیا حضور داریم که بازار بســیار بزرگی با
 ۱۸۰میلیون نفر جمعیت است.
فاطمیامیــن ادامه داد :ما تــا االن پنج دور
مذاکــره کردهایم تا به طور کامل به تجارت آزاد
در ایــن حوزه بپیوندیم و دور ششــم هم در راه
است و امیدوارم به زودی الحاق ما به موافقتنامه

تجارت آزاد اوراسیا تکمیل شود.
وزیر صنعــت ،معدن ،تجارت بــا بیان اینکه
در امر کنســولی و روادید هــم مذاکراتی میان
دو کشــور انجام شــده ،یادآور شــد :در بخش
حمل و  نقــل یکــی از خطــوط هوایــی ایران
درخواستهایی برای روابط پروازی داشته است.
این کشور ســطح صنعتی باالیی دارد و بسیاری
از ماشینهای تولیدشده در این کشور در روسیه
استفاده میشــود و ما در حوزه دامتراک به این
ماشینها نیازمند هستیم.
فاطمیامین ادامه داد :ما برنامه گستردهای در
حوزه معــادن داریم و یک تفاهمنامه برای خرید
 ۵۰۰دستگاه دامتراک شکل گرفته است .برای
ســاخت تجهیزات هم همکاری دیگری داریم و

از آنجــا که به لحاظ دارو و تجهیزات پزشــکی
بسیار پیشــرفته هستیم ،سرمایهگذاری و ساخت
تجهیزات پزشکی در بالروس را آغاز کردهایم.
وی تاکید کــرد :در تجــارت خارجی عالوه
براینکه مبلغ آن رو   به افزایش است ،اما تاکید ما
در وزارتخانه بر صادرات کاالهای پیچیده است.
یعنی کاالیی که کمتر کشــوری صادر میکند تا
قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد.
وزیر صمت در پاســخ به پرسشی درباره سند
جامع ایران و بالروس گفت :نقشــه راهی آماده
شــده که  ۱۶محور دارد و همــه موضوعات را
پوشش میدهد .این نقشــه راه یک   ماه پیش از
سوی ما عرضه شــده و امیدواریم در سفری که
رییس  جمهوری بالروس در اســفندماه به ایران

دارد ،نهایی شود.
فاطمیامین درباره وضعیت بازار لوازم خانگی
در دو مــاه اخیــر ،اظهار کرد :وضعیــت تولید و
قیمتها در بازار لوازم خانگی بسیار مناسب است.
طرح فروش قســطی از فرش تا مبل و تلویزیون
و دیگــر لــوازم با مبلغ بســیار خوب تا ســقف
 ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت ،فعال شده است.
وی افزود :محصوالت ایرانی لوازم خانگی به
لحاظ کیفیت وضعیت مناســبی دارند و قیمتها
هم باثبات مواجه بوده و رشد تولید هم داشتهایم.
بــرای این صنعت لــوازم خانگی ،ایــران دیگر
کوچک اســت و باید بازار آن را گسترش دهیم
که در چند کشور برنامه سرمایهگذاری به  صورت
مستقیم یا غیرمستقیم در حال پیگیری است.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره میزان
ثبت سفارش خودرو و تامین ارز آن ،اظهار کرد:
یک   میلیــارد یــورو منابع بــرای واردات خودرو
پیشبینی شــده و االن تمام زیرساختها فراهم
و ثبت   ســفارش آغاز شده است .چون این فرایند
چهار سال تعطیل بود واردکنندگان باید با طرفین
خود قــرارداد ببندند و امیدوارم به   زودی شــاهد
واردات باشیم .از طرف دولت هیچ مانعی در این
زمینه وجود ندارد.
فاطمیامین یادآور شــد :البته در قانون آمده
است که انتقال فناوری هم باید با واردات خودرو
همراه شود و به همین دلیل مقداری کار زمانبر
شده اما برای اقتصاد کشور موثر است.

با وجود تاکیدهای پرداخت؛ سختگیریها برای وام ازدواج ادامه دارد
در شــرایطی که بانک مرکزی بر تســهیل و تســریع در روند
پرداخــت وام ازدواج تاکیــد دارد ،همچنان برخــی بانکها برای
دریافت ضامن ،سختگیری دارند و فقط کارمند رسمی را بهعنوان
ضامن قبول میکنند.
به گــزارش ایســنا ،بانک مرکزی طــی ماه اخیــر مجددا در
بخشنامهای به بانکها بر تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید
و اعالم کــرد که بانکها باید مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان،
حداکثــر با اخذ ســفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نســبت به
پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
همچنین ،در این بخشــنامه آمده است که عدم اجرا یا تأخیر در
پرداخت تســهیالت تخلف محسوب می شــود و قابل پیگیری در
مراجع ذی  صالح است.

البته ،پیش از این در اوایل تابســتان سال جاری رئیس  جمهور
به بانک مرکزی درباره تسریع و تسهیل پرداخت تسهیالت ازدواج
دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی آییننامهای درباره «وثایق
و تضامین» و تعیین «ســقف زمان انتظار» این تسهیالت تهیه و
به بانکها ابالغ کرد.
طبــق این آییننامه ،بانکها باید ظــرف مدت حداکثر  ۱۰روز
کاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کنند.
اما در این بین ،با وجود تاکیدهای بســیار بر تســهیل و تسریع
در پرداخت تســهیالت ازدواج ،اعــام برخــی از متقاضیان وام
ازدواج به ایســنا حاکی از آن اســت که برخی از بانکها همچنان
ســختگیریهایی بــرای پرداخت این وام دارنــد و در زمینه اخذ
ضامن از زوجها فقط کارمند رسمی را قبول میکنند.

زمستان ،خاموشی درکار نیست

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت :تامین برق مشترکان در اولویت قرار دارد ،بنابراین
باهرسوختی که در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد ،هیچ نیروگاهی به دلیل نوع سوخت خود خاموش نخواهد شد.
عبدالرسول پیشاهنگ در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه هیچ نیروگاهی به دلیل عدم دریافت گاز خاموش
نخواهد شــد؛ چراکه تامین برق در اولویت ما قرار دارد ،اظهار کرد :تاکنون تعامالت خوبی با وزارت نفت
برای تامین سوخت صورت گرفته است و این مذاکرات نیز ادامه خواهد داشت .به گفته وی هیچ خاموشی
برای زمستان تعریف نشده است و تمام تمهیدات برای تامین برق در نظر گرفته شده است.
مدیرعامــل شــرکت مادر تخصصــی نیروگاههای برق حرارتی روز سه شــنبه در نشســتی خبری در
پاســخ به ســوال ایســنا در خصوص میزان مصرف ســوخت نیروگاهها نیز گفت :از  ۱۳۲نیروگاه موجود
در کشــور ،ســوخت دوم  ۱۴نیروگاه مازوت اســت و مابقی نیروگاهها از ســوخت دوم گازوئیل استفاده
میکننــد و باید گفت کــه کمتر از  ۱۰درصد نیروگاههای کشــور قابلیت اســتفاده از مــازوت را دارند.
بر اســاس آمار روزانه  ۷۷میلیون متر مکعب گاز در نیروگاهها مصرف شــده ،هفت میلیون لیتر گازوئیل و
 ۲۰میلیون لیتر مازوت مورد استفاده قرار گرفته است.
پیشاهنگ با تاکید بر اینکه اکنون نسبت به سال گذشته مقدار گازی که تحویل نیروگاه میشود بیشتر
اســت ،اظهار کرد :در ســال  ۹۰درصد گاز و حدود  ۱۰درصد ســوخت مایع به نیروگاهها به طور میانگین
تحویل داده میشود.
بهگزارش ایســنا ،بهتازگی ،محمدرضا جوالیی مدیر دیســپچینگ ملی گاز ایران در خصوص آخرین
وضعیت تخصیص ســوخت به نیروگاههای کشور گفت :دو ســوم نیاز نیروگاهها از طریق گاز و یک سوم
از طریق ســوخت مایع تامین میشــود ،باتوجه به ذخایری که داریم میزان سوخت مایع را برای نیروگاهها
کنترل میکنیم.
وی بــا بیان اینکه ایــن احتمال وجود دارد که مصرف ســوخت مایع نیروگاههــا افزایش یابد ،اظهار
کــرد :باتوجه به میزان مصرف بخش خانگی برای این مســاله نیز تصمیمگیری میشــود ،درحال حاضر
مصــرف خانگــی حدود  ۴۶۰میلیــون مترمکعب اســت یعنی بیــش از  ۵۰درصد به بخــش خانگی و
تجــاری اختصاص مییابد ،طبیعتا اگر میــزان مصرف از این رقم فراتر رود محدودیت اعمال میشــود.
به گفته مدیر دیســپچینگ ملی گاز ایران ،اینکه چقدر مازوت در نیروگاهها مصرف شــود را شرکت گاز
تعیین نمیکند ،بلکه وزارت نیرو بر حســب نیاز خود به بــرق میتواند یا از نیروگاههای دیگر برای جبران
کاهش گاز استفاده کند و یا اینکه گازوئیل و مازوت را بهعنوان سوخت نیروگاه در    نظر بگیرد .شرکت ملی
گاز تاکیدی ندارد که حتما نیروگاه ها از مازوت استفاده کنند ،وزارت نیرو باید حسب نیاز خود تصمیم بگیرد،
ما فقط محدودیت گاز اعمال میکنیم و هیچ محدودیتی در شــرایط فعلی برای تخصیص گازوییل وجود
ندارد .برای مازوت هم ما نگرانی نداریم خودشان باید تصمیم بگیرند که میخواهند از مازوت استفاده کنند
و یا خیر ،ممکن اســت وزارت نیرو به ســوخت دیگری به جز گاز که وزارت نفت اختصاص میدهد نیاز
نداشته باشد و نیروگاه را تعطیل کند اگر الزم داشته باشد نیز باید از فرآورده مصرف کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

تعرفه صادرات کیف و کفش به اوراسیا صفر میشود
رئیس ســازمان توســعه تجارت میگوید تعرفه صادرات کیف و کفش به کشورهای عضو اتحادیه
اوراسیا به  زودی صفر میشود.
به گزارش ایســنا ،علی رضا پیمان پاک در نشســت بررســی و تدوین راهکارهای تقویت حضور
شرکتها در نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنایع نساجی ،پوشاک و منسوجات چرمی با اشاره به اینکه
سازمان توسعه تجارت اقدامات الزم را برای توســعه بازار و حل مشکالت تجار انجام میدهد ،افزود:
رویکرد رئیس  جمهوری این اســت که تقویت و توســعه فعالیتهای شرکتها و مجموعههای غیرنفتی
باعث افزایش صادرات میشــود .در این راستا مشوقهای صادراتی برای گرفتن بازارهای هدف توسط
شرکتها و تجار ایرانی ،تا آخر سال مصوب میشود.
رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران از حل مشــکالت ارزی ،گمرکی ،مرکز دپو و نمایشگاهها برای
فعاالن صنعت کفش و تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نســاجی ،پوشاک و محصوالت چرمی خبر
داد و بر حضور فعاالن این حوزه در نمایشگاه کفش روسیه در اسفندماه و برگزاری نشستهای  B۲Bبا
حمایتهای این ســازمان تاکید کرد .وی در ادامه اعالم کرد که این سازمان همکاریهای الزم را با این
اتحادیه برای حضور در کشــور عمان و بدســت آوردن بازارهای جدید از طریق این کشور برای توسعه
صادرات محصوالت و تولیدات داخلی در حوزه کیف و کفش و مشتقات آن ،انجام خواهد داد.
پیمانپاک همچنین به انجام آسیبشناســی کامل در حوزه صادرات جهت بدســت آوردن بازارهای
دائمی و جدید برای توسعه صادرات تمام محصوالت ایرانی خبر داد.
بر اساس اعالم سازمان توســعه تجارت ،در این نشست همچنین مقرر شد که شرایط برای حضور
شرکتهای معتبر در این حوزه و اتحادیه عالوه بر نمایشگاه روسیه ،در نمایشگاههای مطرح کشور ترکیه
و کشورهای آفریقایی ،آن   هم با حمایت سازمان توسعه تجارت فراهم شود.

این در حالی اســت که فراهم کردن ضامن رســمی برای همه
متقاضیان امکانپذیر نیســت و این شرط جزو شرایط بانک مرکزی
هم نیســت .حتی پیش از این ارائه ســفته به تنهایی ،ارائه ســهام
عدالت ،یارانه و  ...جزو شــرایط پرداخت وام ازدواج عنوان شــده
بود که البته بانک   ها هیچ کدام این ضمانت   ها را قبول نداشــتند و
فقط ضمانت کارمند رســمی آن هم با شرایط خاص خود از قبیل
داشــتن حقوق بــاالی  10میلیون تومان یا قبول فرد بازنشســته
با داشــتن حقوق بازنشســتگی ماهانه باالی  10میلیون تومان و
داشــتن سن زیر  65ســال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که
در این میان جای سوال است متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی
برایشــان مقدور نیســت ،چگونه باید تســهیالت ازدواج شان را
دریافت کنند؟

رییس انجمن انبوهسازان:
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یک سال زمان را در بخش مسکن از دست دادیم

رییس انجمن انبوهسازن استان تهران گفت :در یک سال و سه ماه گذشته با نوعی از دست دادن
زمــان در طــرح نهضت ملی مســکن مواجه شــدیم؛ بــه پیشــنهادات ســازندگان نیز برای
تامین منابع مالی این پروژه توجه نشــد و ما نتوانســتیم با مســئوالن دور یک میز بنشــینیم و
صحبت کنیم.
ایرج رهبر در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :در هر وزارتخانهای طبیعتا وقتی وزیری ســر کار
میآیــد از بدو ورود باید برنامــهی اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی که دولت بر   عهدهی او
گذاشــته ارایه دهد .انتظار این است که از نظر کارشناسان نیز استفاده کند ،اما متاسفانه در بیش
از یک سال گذشــته نه برنامهی چندانی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در این
وزارتخانه وجود داشت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد.
به صنعت ساختمان چین و ترکیه اعتقاد داشتند
وی افزود :وزارت راه و شهرســازی مدتها طول کشید تا برنامه بدهد .بعد از تصویب قانون
جهش تولید وتامین مسکن در مرداد  ۱۴۰۰با هدف ساخت سالیانه یک میلیون مسکن ،مدتها
طول کشــید تا وزارت راه و شهرســازی تیم مدیریتی خود را بشناسد .مدتی که گذشت ،گفتند
ســالیانه یک میلیون خانه را نمیتوانیم بسازیم و در چهار سال چهار میلیون واحد میسازیم .بعد
از حدود یک ســال اعالم کردند به مردم زمین میدهیم تا خودشان خانههای یک طبقه بسازند.
در حالی که زمین کافی برای این ایدهی جدید وجود ندارد.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد :وزیر راه و شهرسازی خیلی به استفاده
از نیروهای خارجی در بخش مسکن اعتقاد داشت و میگفت باید از فعاالن صنعت ساختمان در
چین و ترکیه کمک بگیریم .در حالی که توان اجرایی در داخل کشــور وجود دارد و فقط دولت
باید از آنها حمایت و شرایط را تسهیل کند.
رهبر ،مهمترین پاشــنه آشیل طرح نهضت ملی مســکن را نبود منابع مالی دانست و گفت:
مشــخص بود که نمیتوان روی آورده متقاضیان حســاب کرد .سیســتم بانکی هم عمال منابع
چندانی به این طرح اختصاص نداد .انبوهسازان در این شرایط اعالم کردند که حاضرند سرمایه
و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند ،اما به پیشنهادات توجه
نشــد .اینکه در بدنه وزارتخانه مشاورههای اشتباه به مسئوالن داده میشد یا مسالهی دیگری
بود ،ما اطالع نداریم.
وی با اشاره به رشد قیمت نهادههای ساختمانی یادآور شد :طی حدود دو سال گذشته که طرح
مســکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا ،نهادههای
ساختمانی دچار رشد قیمت شد .میلگرد از کیلویی  ۴۰۰۰تومان به  ۲۰هزار تومان رسید و سیمان
نیــز که پاکتی  ۱۷هزار تومــان بود به باالی  ۵۰هزار تومان و اخیرا بــه حدود  ۷۰هزار تومان
رسیده است.
رییس انجمن انبوهســازان اســتان تهران بیان کرد :قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت
گیرد تا قیمت مصالح ســاختمانی با یک ثبات نســبی معقول همراه باشد .موضوع کارت مصالح
ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچکدام شکل اجرایی به
خود نگرفت .در عوض ،مصالح وارد بورس شــد .ماهیت بورس ،سودآوری است و در این فرآیند
مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه میشود.
به گفته رهبر ،کارخانههای تولید نهادههای ســاختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت میکنند و
به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند .این انرژی که آنها
استفاده میکنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم هرکس مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده میگیرد به
رفع موانع تولید مســکن اهتمام بورزد تاکید کرد :ما نتوانستیم یک بار با مسئوالن دور یک میز
بنشینیم و درباره مشکالت صحبت کنیم .بیش از یک سال زمان را از دست دادیم .امیدواریم با
آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی کارها روی غلتک بیفتد.
بنابراین گزارش ،روز سه شــنبه یکم آذرماه  ۱۴۰۱ســید ابراهیم رییسی ـ رئیسجمهوری با
اســتعفای رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ،به دلیل آنچه تشدید بیماری وزیر اعالم شده،
موافقت کرد و شهریار افندیزاده به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شد.

به دنبال باز شدن پای اولین خودروی پرتقاضا در بورس کاال اتفاق میافتد

سود  ۲۸میلیونی خریدار و افزایش درآمد  ۱۲۷میلیونی خودروساز
پژو  ۲۰۷به عنــوان اولین خودروی پرتقاضای
خودروسازان ،دوشــنبه هفته جاری ( ۳۰آبان ماه)
در بورس کاال عرضه شــد؛ که بــا در نظر گرفتن
قیمتها در بازار آزاد و در کارخانه ،خریدار از بورس
حدود  ۲۸میلیون تومان نســبت بــه خرید از بازار
سود میکند و ایرانخودرو محصول خود را قریب
به  ۱۲۷میلیون تومان بیشــتر از قیمت دســتوری
میفروشد.
به گــزارش ایســنا ،در آخریــن روز آبان ماه
(دوشنبه) ،تعداد  ۱۰۰۰دستگاه پژو  ۲۰۷با میانگین
قیمتــی  ۳۴۲میلیون و  ۸۴۲هزار و  ۴۰۰تومان در
حدود یک ســاعت رقابت ،در بورس کاال معامله
شد؛ این در حالی است که قیمت این خودرو همان
روز ،با قیمتی حــدود  ۴۴۰میلیون تومان در بازار
قیمتگذاری شده بود.
در معامالت روز دوشــنبه ،در حالی قیمت پایه
پژو  ۱۸۷ ،۲۰۷میلیون تومان تعیین شــده بود که
در جریــان رقابت تا قیمت  ۳۶۶میلیون تومان هم
باال رفت که حدوداً افزایش  ۹۵درصدی نســبت
به قیمت پایه را نشــان میدهــد؛ اما در نهایت با
احتســاب  ۱۳درصد مالیات و عوارض و همچنین
چهار میلیون و  ۳۷۱هــزار تومان هزینه ثابت که
به مبلغ معامله اضافه میشــود ،خرید پژو  ۲۰۷از
بورس کاال به طور میانگین برای خریداران حدود
 ۳۹۲میلیون تومان تمام شده است.
با توجــه به اینکه تحویــل خودروهای عرضه
شــده در بورس کاال ،سه ماهه ( ۳۰بهمن) است،
با احتســاب هزینه خواب پول بر مبنای نرخ سود
ســپرده بانکی (حدود  ۲۰میلیون تومان) ،میتوان

گفــت خرید این خودرو از بــورس کاال حدود ۲۸
میلیون تومان برای متقاضیان آن نســبت به بازار
سود داشته است.
آغــاز جلوگیــری از زیــان دهــی
خودروسازان
این محصول ایرانخــودرو در حالی در بورس
کاال با قیمتی حدود  ۳۹۲میلیون تومان به فروش
رفت کــه قیمت آن درب کارخانــه ۲۰۹ ،میلیون
و  ۲۸۹هــزار و  ۴۰۰تومــان مصوب شــده و در
طرحهای فروش فوقالعاده این گروه صنعتی نیز با
همین قیمت عرضه میشود.
بنابرایــن ضمن اینکه ،خواب ســه ماهه ،پول
خریدار در این وضعیت یکســان اســت و تفاوتی
ایجاد نخواهد کرد ،اما ایرانخودرو از عرضه هر پژو
 ۲۰۷دستی در بورس کاال( ،با توجه به اینکه قیمت

پیشنهادها به وزیر بعدی را ه و شهرسازی؛
یک کارشــناس حوزه حملونقل ریلی با اشــاره به مشکالت حوزه
حملونقل ،گفت :اگر مشارکت همه ذینفعان بخش خصوصی نباشد و
آنها در تصمیمگیریها حضور نداشته باشند ،وضعیت با مشکالت فعلی
ادامه پیدا میکند.
به گزارش ایســنا ،رستم قاســمی از ابتدای دولت سیزدهم سکان
وزارت راه و   شهرسازی را در دست داشت ،پس از چند هفته کشمکش و
اخبار منتشرشده از استعفای او ،درنهایت روز سه شنبه اعالم شد که سید
ابراهیم رییســی ـ رئیسجمهوری -با استعفای قاسمی که از چهارشنبه
 ۲۵آبان  ۱۴۰۱تقدیم کرده بود ،موافقت کرده اســت و اکنون باید دید
جایگزین او چه کسی خواهد بود.
دراین راســتا محمد رجبی -کارشــناس حوزه حملونقل ریلی -در
گفتوگو با ایسنا در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی راه و   شهرسازی باید

خودرو ،بدون احساب مالیات و سایر هزینهها برای
خودروساز پرداخت میشود)  ۱۲۶میلیون و  ۷۱۰هزار
و  ۶۰۰تومان سود بیشــتر کسب خواهد کرد .که
بر این  ۱۰۰۰دســتگاه به رقمــی  ۱۲۶میلیارد و
 ۷۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار تومان میرسیم.
بدین ترتیب میتوان گفــت بهعنوان نمونه با
هر مرحله فروش تنها یک محصول خودروسازان
در بورس کاال در تعداد همین یک هزار دســتگاه،
قریب به  ۱۸۳میلیارد تومان نقدینگی بیشــتر وارد
چرخه خودروسازی خواهد شــد و به مرور اوضاع
خودروسازان را بســیار بهتر خواهد کرد .با تعمیم
این شرایط به اکثریت محصوالت خودروسازان و
افزایش عرضه ،به مرور شــرایط نقدینگی و مالی
خودروسازان بهتر و بهتر خواهد شد و نهتنها زیان
گذشته صفر میشــود که از زیاندهیهای آینده

جلوگیری میشــود .بر همین اساس ،روند توسعه
صنعت نیز بهتر خواهد شــد و میتوان از افزایش
کیفیت محصوالت نیز امیدوارتر شد.
ایــن موضوع کــه بهمعنــای کامــل حذف
قیمتگذاری دســتوری که به گفته خودروسازان،
فعاالن و کارشناسان صنعت خودرو کشور ،عامل
اصلــی زیاندهی خودروســازان و افزایش بدهی
آنهاســت ،میتواند آغازی برای توقف زیاندهی
خودروســازان و نزدیک شــدن قیمــت فروش
خودروها به قیمت تمام شده محصول باشد.
بدیــن ترتیب بــا واقعیتر شــدن قیمتها و
اختــاف فاصله قیمــت کارخانهای تا بــازار آزاد
محصوالت ،بــازار آزاد را هم آرامتر خواهد کرد و
از سرعت افزایش قیمت خودروها در بازار که این
روزها شاهد آن هستیم ،خواهد کاست.
از سوی دیگر با خارج شدن تمامی محصوالت
ایرانخــودرو از گردونه قرعهکشــیها (بهعنوان
آخرین محصوالت مشــمول فرآیند قرعهکشی) و
جمع شدن بســاط فروش به   صورت قرعهکشی،
عرضه در بورس کاال ،راهحل مناســبی برای خرید
و فروش واقعی بر اســاس واقعیت عرضه و تقاضا
خواهد بود و این شــیوه هم بهنفــع خریدار و هم
بهنفع خودروساز است.
ایــن درحالی اســت که بهتازگی مســئوالن
سازمان بورس ،اعالم کردهاند که عرضه پژو ۲۰۷
آغاز ورود ســایر خودروهای عمومی و پرتیراژ در
بورس کاال اســت و متقاضیان خــودرو میتوانند
به جای امتحان کردن شــانس خود در سیســتم
قرعهکشی ،از بورس خودرو خریداری کنند.

دولت باید از تصدیگری خود در حوزه حملونقل بکاهد

چه ویژگیهایی داشــته باشد ،گفت :کسی که در حاکمیت قرار میگیرد
بایــد نقش پررنگی به فعاالن بخــش خصوصی دهد که آنها بتوانند در
تصمیمگیریها نقش داشته باشند و درصورتی که کسی این استراتژی
را داشته باشد،موفق میشود.
وی بــا بیان اینکه حاکمیــت نباید به معنای اعمال قدرت باشــد،
اظهار کرد :حاکمیت نباید بهتنهایی تصمیمگیری و تصمیمســازی کند
و تصمیمهــای خود را بدون مشــورت با بخــش خصوصی ابالغ کند؛
بلکه بخش خصوصی باید در فعالیتها درگیر باشــد؛ با توجه به اینکه
حــوزه ریلی رگوالتور نــدارد ،انجمنها و ســازمانهایی که نمایندگی
سرمایهگذارهای بخش هستند باید در سیاستهای اجرایی دخیل باشند.
این کارشــناس حوزه حملونقل ریلی با بیان اینکه مشکالت بخش
حملونقل در همه حوزههای هوایی ،زمینی و ریلی ،بســیار زیاد است،

خاطرنشــان کرد :اگر مشارکت همه ذینفعان بخش خصوصی نباشد و
آنها نتوانند در تصمیمگیریها و دســتورالعملهایی که تنظیم میشود
حضور داشــته باشند ،وضعیت با مشــکالت فعلی به همین نحو ادامه
پیدا میکند.
رجبــی با بیــان اینکه ســرمایهگذار تا زمانی کــه اطمینانش برای
بازگشت سرمایه جلب نشــود ،حاضر به سرمایهگذاری نمیشود ،گفت:
ســرمایهگذار برای اینکه بخواهد وارد حوزه شــود ،باید مشوقهایی در
اختیارش قرار گیرد و اطمینان و تضمین دهند که سرمایهاش برمیگردد
و تعهدات هم امکانپذیر اســت .در نگاه سیســتمی توسعه پایداری که
مدنظر همه اســت ،این امکان فراهم میشود که سرمایهگذار اطمینان
پیدا کند سرمایهاش با نرخ خوب در مقایسه با بقیه فعالیتهای اقتصادی
بازگشت مناسبی دارد.
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سجادی در حاشیه جلسه دولت مطرح کرد:

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا

مقابل ولز باید با بهترین ترکیب بازی کنیم

نبرد قاسمپور-اسنایدر در  ۹۷کیلوگرم

بر اساس اعالم فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای جام جهانی آمریکا ،کامران قاسمپور در وزن
 ۹۷کیلوگرم برای ایران به روی تشک میرود.
بــه گزارش ایســنا ،رقابتهای جام جهانی کشــتی آزاد در روزهــای  ۱۹و  ۲۰آذر به میزبانی
آمریکا برگزار می شــود که اتحادیه جهانی کشــتی در فاصله  ۱۷روز تا آغاز این رقابتها ،فهرست
نفرات تیم ملی کشــتی آزاد ایران را اعالم کرد که نکته جالب توجه آن حضور کامران قاســمپور
دارنده مدال طالی جهان برای مرتبه نخســت در وزن  ۹۷کیلوگرم اســت .در این صورت با توجه
به حضور کایل اســنایدر قهرمان جهــان و المپیک در ترکیب آمریکا ،بایــد منتظر رویارویی این
دو کشتی گیر مطرح باشیم.
اتحادیه جهانی کشــتی ،فهرســت نفــرات ایران در ایــن رقابتها را اعالم کرد که به شــرح
زیر است:
 ٥٧کیلوگرم :رضا مومنی
 ۶۱کیلوگرم :آرمین حبیبزاده
 ۶۵کیلوگرم :رحمان عموزاد  -محمدرضا باقری
 ۷۰کیلوگرم :امیرمحمد یزدانی  -علی اکبر فضلی
 ٧٤کیلوگرم :محمدصادق فیروزپور
 ٧٩کیلوگرم :محمد نخودی  -علی سوادکوهی
 ٨٦کیلوگرم :علیرضا کریمی
 ۹۲کیلوگرم :امیرحسین فیروزپور
 ٩٧کیلوگرم :کامران قاسمپور  -امیرعلی آذرپیرا
 ۱۲۵کیلوگرم :امیررضا معصومی

هواداران طرفدار تیم ملی بیشتر بودند
وزیــر ورزش که بــه تازگــی از دوحه ،محل
برگزاری رقابتهای جام جهانی به تهران بازگشته
است ،در توصیف شرایط بازی با انگلیس میگوید
که هواداران طرفدار تیم ملی در اســتادیوم محل
برگزاری بازی بیشتر بودند و جو ورزشگاه حتی از
بازی های داخلی بهتر کنترل شده بود.
به گزارش ایســنا ،حمید سجادی ،وزیر ورزش
و جوانان با اشــاره به دیــدار دوم ایران با ولز در
روز جمعه گفت :آخرین اطالعات از تیم ملی این
است که روز سه شنبه تا ساعاتی از شب در خدمت
عزیزان در دوحه بودم و تیم ملی تمرین مناســب
خود را انجام می دادند .بر اساس نتیجه بازی اول،
کارد فنی نقاط ضعف و قوت تیم ملی را بررســی
کردند تا در بازی روز جمعه به نحو احســن آنها را
در میدان ببینیم.
وی با بیان اینکه جمع قابل  توجهی از هم میهنان
در استادیوم به تشویق تیم ملی پرداختند و خیلی
از همکاران ما در سفارت جمهوری اسالمی ایران
میزبان هم میهنان عزیزمان که از ایران آمده بودند
و در دوحه حضور داشــتند ،بودند ،گفت :از طرف
خودم از وزارت امور خارجه ،ســفارتمان در دوحه،
وزارت ارشــاد و وزارت گردشگری تشکر می کنم
که ما را تنها نگذاشــتند و کنــار تیم ملی بودند.
انشاا ...روز جمعه با آرایشی جدیدتر و تجدید قوای
بهتر حاضر خواهند بود.

وی افــزود :در بازی اول جــو خیلی خوبی در
استادیم حاکم بود و انشاا ...با همان تعداد و همان
کیفیت هماهنگی بهتر را شاهد خواهیم بود و من
هم سعی می کنم پنجشنبه شب مجدد جلسه آخر
را در دوحه و محل اقامت تیم ملی داشته باشیم تا
حاشیه ای در کار نباشد.
سجادی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت
بیرانوند گفت :وی از ناحیه اســتخوان بینی دچار
شکســتگی شــد و خیلی درد کشــید و تا حدود
دو ســاعت بعد از بازی خون ریزی شدید داشت.
بیرانوند اکنون حــال روحی خوبی دارد و خیلی با

اراده و مصمم است و بسیار متاسف بود.
وی ادامــه داد :بیرانوند روز سه شــنبه اذعان
میکــرد اگر کادر فنی به او اجازه بدهد ،جمعه در
برابر ولز بازی خواهد کرد .تا روز سه شنبه    شــب
که هنوز مشــخص نبود که وی در برابر ولز بازی
خواهد کرد یا خیر .ترکیب نهایی تیم روز مسابقه
مشخص می شود و حالت محرمانه دارد.
وزیر ورزش در پاســخ به این پرســش که آیا
تیم ملی شــانس صعود از گروه خود را دارد ،بیان
کــرد :همه تیم ها برای بــازی باکیفیت آمده  اند.
برای بازی اول ما این نتیجــه را متصور نبودیم،

اما اینگونه شد .دو فرصت طالیی دیگر داریم که
مهمترین آن بازی ولز اســت که اگر ببازیم ،بازی
آخر تشریفاتی می شــود .باید با بهترین ترکیب،
تشــویق و روحیه به میدان برویم .اگر مســاوی
شــویم کار به اما و اگر می کشد .اگر تیم خودش
باشد امکان صعود داریم.
سجادی درباره برخی حواشی سکوها در بازی
اول ایــران گفت :در حــال هماهنگی برای ورود
تماشاگران ایرانی به بازی بودیم 5 .دقیقه بعد از
ورود من به ورزشــگاه بازی شروع شد .آقای نبی
به من گزارش داد قبل از شروع بازی برای کمتر
از یک دقیقه از ســکوها مزاحمت هایی ایجاد شد
و الفاظ غیرورزشی بیان شــد .در حین بازی هم
دو بار این الفاظ را شــنیدیم کــه ربطی به بازی
نداشــت .اختالف هایی پیش آمده و پرچم هایی
نصب کرده بودند که خود تماشاگران با هم درگیر
شده بودند.
وی تاکید کرد :مســئوالن انتظامی هم رفتند
آنجا را ســامان دادند .صدا که پخش شــده بود،
عــده   ای فکر کردند در حــال اهانت به تیم ملی
هســتند ،اما اینگونه نبود .جمعیــت طرفدار تیم
ملی می چربید ،اما طرفداران به جز یک قســمت
ورزشگاه ،در سایر قسمت ها توزیع شده بودند .در
مجموع جو ورزشــگاه حتی از بازی های داخلی
بهتر کنترل شده بود.

محرومیت  ۴ساله در انتظار ملیپوش جوان وزنهبرداری

قائــم مقام دبیرکل ســتاد ملی مبارزه بــا دوپینگ (ایران نادو) از مثبت شــدن نمونه دوپینگ
یــک وزنهبردار ملیپــوش در اردوی تیمملی جوانــان خبر داد و گفت :در صــورت عدم پذیرش
 ۴ســال و در صورت پذیرش دوپینگ ورزشکار مربوطه با  ۳سال محرومیت از تمامی فعالیتهای
ورزشی روبرو میشود.
فرزاد شارکی ،در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه نمونه ادرار دوپینگ یک وزنهبردار ملیپوش
در اردوی تیمملی جوانان مثبت شــده است ،اظهار کرد :این وزنهبردار مرد به دلیل استفاده از ماده
ممنوعه استروئید مرتکب تخلف ناشی از دوپینگ شده است و پس از طی مراحل قانونی در صورتی
که عمل دوپینگ خود را نپذیرد با  ۴سال محرومیت مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد :در صورتی که ورزشــکار عمل دوپینگ خود را بپذیرد با  ۳سال محرومیت مواجه
میشود؛ ورزشکار مربوطه تا  ۶آذر باید توضیحات خود را ارائه کند و پس از آن احضاریه دوم برای
وی ارسال میشود.
آخرین وضعیت پروندههای باز تخلف ناشی از دوپینگ
قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) در رابطه با آخرین وضعیت پروندههای
باز تخلف ناشی از دوپینگ نیز ،اظهار کرد ۲ :پرونده در مرحله استینافخواهی قرار دارند و  ۲پرونده
نیز در مرحله صدور رای از سوی شورای رای ایران نادو هستند.
وی افزود ۲ :پرونده در رشــتههای قایقرانی و پارادوچرخهســواری به دلیل اعتراض ورزشکاران
مربوطه در مرحله استینافخواهی قرار دارد و رای قطعی پس از مرحله استیناف اعالم خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان اینکه  ۲پرونده دیگر مربوط به رشتههای
تیراندازی و کشــتی اســت ،عنوان کرد :در پرونده مربوط به کشتی تست ورزشکار مثبت بوده و با
محرومیت مواجه شــده اســت ،اما به دلیل نقض رای در دوره محرومیــت و انجام تخلف به دلیل
مربیگری با توجه به اینکه ورزشــکار از تمامی فعالیتهای ورزشی محروم بوده است با صدور رای
جدید روبرو خواهد شد و به طول مدت محرومیت وی افزوده میشود.
شــارکی ادامه داد :در پرونده مربوط به تیراندازی نیز جلســه مربوطه برگزار شده و صدور رای
انجام میشود.

در گفتوگو با ادموند اختر مطرح شد:

روی دیگر فوتبال ایران مقابل ولز و آمریکا نمایان میشود
یــک پیشکســوت فوتبال ایــران معتقد اســت که کیروش
میتوانست با ترکیب تهاجمی مقابل انگلیس قرار بگیرد؛ چرا که با
آن ترکیب هم تیم ملی  ۶گل دریافت نمیکرد.
ادمونــد اختر ،پیشکســوت فوتبال ایران در گفتوگو با ایســنا
درباره شکست ناباورانه تیمملی مقابل انگلیس در چارچوب مرحله
گروهــی جام جهانــی  ۲۰۲۲قطر (گروه  )Bاظهــار کرد :ترکیب
ابتدایی ایران قابل دفاع نبود .ما که فوتبالی هستیم متوجه نشدیم
تاکتیک او چیست .ما که آمدیم تدافعی بازی کنیم ،هر چه نیروی
تدافعی هم داشــتیم در زمین گذاشتیم ولی فکر نمیکنم حتی اگر
با تهاجمیترین تیممان هم به زمین میرفتیم ۶ ،گل میخوردیم.
او افــزود :ای کاش کیروش همان نفراتی که همیشــه بازی
میکردند را بازی میداد .خیلی از نفراتی که بازی کردند شاید فکر

نمیکردند در جام جهانی باشــند .پاســخگوی این اتفاق هم خود
کیروش اســت .کاش کیروش ترکیب را هجومی میچید و اگر
گل هــم میخوردیم بــاز از این موقعیت به عنــوان یک ویترین
اســتفاده میکردیم .ما دیدیم که انگلیس چقدر خوب بود و حتی
تعویضهایش هم جواب داد.
اختر در ادامه درباره تساوی امیدوارکننده ولز و آمریکا در دیدار
دیگر گروه  Bتوضیح داد :ما باید به دیدارهای جام جهانی به عنوان
ســه بازی تدارکاتی برای جامملتها نــگاه میکردیم .من بارها
گفتم ای کاش مســئوالن فدراسیون فوتبال هفت ،هشت بازیکن
مســتعدمان را به جام جهانی میبردند تا این رقابتها را میدیدند
و بازیکنان مثمرثمری برای جامهــای بعدی مانند جام ملتهای
آسیا میشدند.

غول کشی ژاپنی ها در قطر

تیم ملی فوتبال ژاپن بعد از عربســتان که توانسته آرژانتین پرستاره را شکست دهد ،برابر تیم
ملی آلمان که یکی از مدعیان قهرمانی در جام بیســت و دوم اســت به پیروزی رسید تا شگفتی
دوم جام را رقم بزند.
به گزارش خبرنگار مهر ،نخســتین دیدار گروه  Eبیست و دومین دوره رقابت  های فوتبال جام
جهانی از ســاعت  ۱۶:۳۰دقیقه دیروز چهارشــنبه بین تیم های ژاپن و آلمان در ورزشگاه خلیفه
دوحه برگزار شد که این دیدار با برتری  ۲بر یک نماینده آسیا به پایان رسید.
سامورایی های منظم که در ادوار گذشته هم نمایش های خوبی در جام جهانی داشتند در نیمه
اول یک گل در دقیقه  ۳۳و توســط ایلکای گونــدوگان از حریف خود دریافت کردند و در دقایق
پایانی نیمه اول گل دوم را هم خوردند ،اما این گل به نشانه آفساید مردود اعالم شد تا نیمه اول
با برتری یک بر صفر ژرمن ها به پایان برسد.
در نیمه دوم اما شــرایط نماینده آســیا متفاوت شــد و این تیم با شــهامت بیشتری به سمت
دروازه آلمان حمله کرد و بعد از آنکه موفق شــد در دقیقه  ۷۵توســط ریتسو دوآن به گل تساوی
دســت پیدا کند ،به ضدحمالتش ادامه داد و در دقیقه  ۸۳توســط تاکوما آسانو به گل دوم دست
پیدا کرد.
ژاپن دومین تیم آسیایی است که توانست در بیست و دومین دوره جام جهانی شگفتی رقم بزند
و یکی از مدعیان قهرمانی را شکست دهد.
پیش از این تیم ملی فوتبال عربســتان در جدال با آرژانتین به برتری  ۲بر یک دست پیدا کرد
و اولین شگفتی بزرگ جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را رقم زد.

زور مراکش و کرواسی بههم نرسید

دیدار دو تیم مراکش و کرواسی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایســنا ،در دیداری از گروه  Fجام جهانی قطر ،دو تیم ملی فوتبال مراکش و کرواســی
از ســاعت  ۱۳:۳۰دقیقه دیروز برابر هم به میدان رفتند که این دیدار در پایان با تســاوی بدون گل به
پایان رسید.

مهاجم ولز:

باید مراقب ایران زخمخورده باشیم
آنها برای جبران میآیند

بازیکن ســابق لیورپول عنوان کرد ایران زخم خورده اســت و دیدار برابر این تیم در روز دوم
رقابتهای جام جهانی سخت خواهد بود.
به گزارش ایســنا و به نقل از بی بی ســی اسپورت ،هری ویلسون در حاشیه تمرین تیم ملی
فوتبال ولز گفت :میدانیم که ایران در بازی نخســت شکســت ســختی از انگلیس خورد .این
یک نتیجه دشوار برای آنها بود .انگلیس همیشه تیم قدری است .قطعا ایران در بازی دوم به دنبال
جبران مافات است و من فکر میکنم این چیزی است که ما شاهد آن خواهیم بود.
وی افزود :البته این به ما بســتگی دارد که مطمئن شــویم در فرم آماده هســتیم تا بتوانیم
سه امتیاز را کسب کنیم.
در حالی که انگلیس به لطف پیروزی ابتدایی خود در گروه پیشتاز است ،ولز یک امتیاز در کنار
ایاالت متحده در رده های دوم و سوم قرار دارد.
ویلســون در ادامه درباره تاثیر باالی گرت بیل در بازیهای تیم ملی فوتبال ولز گفت :بیل در
همــه بازیها تیم را رهبری میکند و نقش مهمی در تیم ما دارد .او شایســتگی های خود را در
جام جهانی نشــان داد و امیدوارم این روند ادامه داشته باشــد .فکر میکنم او شایسته حضور در
جام جهانی قبل از بازنشستگی بود.
دو تیم ملی فوتبال ایران و ولز روز جمعه باید در ورزشــگاه احمد بن علی برابر هم به میدان
بروند که این دیدار برای سرنوشت هر دو تیم در جدول رده بندی بسیار مهم است.

او گفت :ما فرصت پوســتاندازی برای جام ملتها را از دست
دادیم .ما در جام جهانی شــانس کمی داشــتیم ،اما همیشه آقای
آســیا هســتیم .ما با این نفرات فرصت موفقیــت در جام ملتها
را کاهــش دادیم .بــه محبی ،نورافکن و بازیکنان جوان مســتعد
دیگری که در تیمهایی غیر از اســتقالل ،پرســپولیس و سپاهان
بازی میکنند ،فرصت داده نشــد تا خودشان را برای جام ملتها
آماده کنند.
این مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال در پایان بیان کرد :امیدوارم
در بازی با ولز و آمریکا ،آن روی دیگر فوتبال ایران نمایان شــود
و با روحیه بهترین ،بتوانیم از شــانس کممان برای صعود استفاده
کنیم .امیدوارم یک نمایش آبرومندانه مقابل ولز و آمریکا داشــته
باشیم تا دل هواداران شاد شود.

ساکت:
دبیرکل پیشــین فدراســیون فوتبال به صعود
تیمملی به مرحله حذفی جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر
امیدوار است.
محمدرضــا ســاکت ،مدیرعامل ســپاهان در
گفتوگو با ایســنا درباره شکست ناباورانه تیمملی
مقابل انگلیس در جام جهانــی  ۲۰۲۲قطر اظهار
کــرد :باالخره بعد از چهار ســال تیم ایران مجددا
راهی جام جهانی شــده اســت .ایــن بزرگترین
آوردگاه فوتبالی و ورزشی جهان است .بازی تلخی
مقابل انگلیس داشــتیم .با وجــود تمام تالشها،
ســوای مباحث فنی ،تیم تمرکز کافی برای بازی
نداشت .من مطمئنم بازیکنان باغیرت و باشهامت
مــا ارزیابی کافی را از آن بازی خواهند داشــت و
با شــرایط متفاوتی در بازی جدید ظاهر میشوند.
عــدهای تالش میکردند تیم جمهوری اســامی
ایــران از جام جهانی حذف شــود؛ عدهای تالش
میکردند بازیکنــان ما با تیــم همراهی نکنند و
عدهای تــاش کردند که تمرکــز بازیکنان ما را
بر   هم بزنند که در نهایــت منجر به بههم خوردن
تمرکز بازیکنان شد.
او افزود :به هر حــال در تورنمنتهای پیچیده
و ســنگینی مثل جام جهانی از ایــن اتفاقات نادر
رقم میخــورد ،اما شایســتگی ،توانایی و کیفیت
فنــی کادر فنــی و توانایی بازیکنانــی که بیشتر
آنها را میشناسیم و خودم با آنها در جام جهانی

دفتر بازی با انگلیس بسته شد
اراده بازیکنان ،مقابل ولز متجلی میشود

 ۲۰۱۸همگام بودم ،نباید زیر ســوال برود .شــما
نمــاد غیرت ما را دیدید که آقــای بیرانوند باوجود
شــرایط غیرمتعادلی که داشت قلبش برای کمک
به تیمملی میتپید.
سرپرســت پیشــین تیم ملی ادامــه داد :امروز

مردم ایــران توقع دارند که بازیکنــان تیمملی با
همــهی وجود فقط برای ایران ،نــام ایران ،پرچم
ایران ،ســرود ایران و  ۸۰میلیون چشمی که انتظار
قدمهای مستحکم بازیکنان را دارند در بازیهای
بعدی به منصه ظهور برسانند .بازیکنان ما بازیکنان

با    پتانسیلی هستند که با وجود شرایط خاصی که در
آن بازی بود ،باز هم توانستند دو گل به تیم رقیب که
خیلی مدعی بود ،بزنند .این باعث شد که سرمربی
انگلیــس اذعان کند که نبایــد دو گل میخوردند.
ایــن نشــان  دهنده ظرفیــت بازیکنان ما اســت.
ســاکت گفت :بازیکنان ما برای شــادی مردم
تالش میکنند .دفتر بازی با انگلیس بســته شد،
ما بایستی فضای جدیدی باز کنیم و با غیرتمندی
و قدرتمندی مسیر جدیدی برای تالش همهجانبه
فراهــم کنیم .من مطمئنم ایــن در اراده و ضربان
قلــب تک تک بازیکنــان در بازی بــا ولز متجلی
خواهد شد.
او در پاســخ به این ســوال که مردم چقدر به
صعود تیمملی به دور حذفی جــام جهانی امیدوار
باشــند ،بیان کرد :به هر حال از همان سوت پایان
بازی بــا انگلیس ،آقــای کــیروش برنامهریزی
خودش را برای تغییر اتمســفر تیم از داخل زمین
شــروع کرد .حلقه اتحادی کــه بازیکنان زدند و
هر آن چه که اتفاق افتاده بود را پشت سر گذاشتند
و رفتند به سمت این که بازی آینده را با امیدواری
و استحکام شروع کنند .من بسیار امیدوار هستم و
مطمئنــم دعای خیر مردم کماکان حامی بچههای
سرزمین ایران اسالمی اســت .بازیکنان ما هم با
اقتدار و درک مســئولیت و بدون اســترس برای
یک بازی موفق قدم خواهند برداشت.

تالش برای کسب سهمیه در قطر؛ حضور مشروط پینگپنگبازان ایران در مسابقات قهرمانی جهان
نماینــدگان تنیــس روی میز ایــران در صورتی مــی توانند در
رقابت  های  ۲۰۲۳قهرمانی جهان شــرکت کنند که از سفر به قطر
و حضور در رقابت های گزینشــی این کشور ،سهمیه جهانی الزم را
به دست بیاورند.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،فدراســیون جهانــی تنیس روی میز
( )ITTFاز سال گذشته شیوه برگزاری رقابت های قهرمانی جهانی
در بخش انفرادی ،دوبل و میکس دوبل را با کاهش تعداد بازیکنان
شرکت کننده به  ۱۲۸نفر تغییر داد.
اولین دوره این رقابت ها با شــیوه جدید سال گذشته به میزبانی
آمریکا برگزار شــد .برای آن مسابقات به خاطر شرایط وقت و ادامه
پاندمی کرونا ،دیدارهای گزینشی برگزار نشد و بازیکنان کشورهای
مختلف بر اســاس رنکینگ جهانی ،مجوز الزم برای سفر به آمریکا
را به دست آوردند.
اینگونه بود که از ایران نوشاد و نیما عالمیان همراه با امیرحسین
هدایی ســهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهانی را کسب کردند
اما در بخش بانوان هیچ سهمیه ای به ایران تعلق نگرفت.
برای مسابقات  ۲۰۲۳قهرمانی جهان اما با توجه به مساعد شدن

شــرایط کرونا و فراهم بودن بستر الزم برای برگزاری رقابت ،انجام
مســابقات گزینشی به منظور مشخص شدن بازیکنان شرکت کننده
در برنامه  ITTFقرار گرفته اســت .این رقابت های گزینشی در قاره
آسیا طی روزهای  ۷تا  ۱۳ژانویه به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.
قــرار بود هر یــک از مناطق پنج گانه آســیا از طریق برگزاری
انتخابی منطقــه ای ،نفرات خود را برای شــرکت در
رقابت  هــای
ِ
مســابقات انتخابی قاره مشــخص کنند .این رقابت ها اما فقط در
دو منطقه غرب و جنوب شــرق برگزار شد .بنابراین نمایندگان سایر
مناطق از طریق رنکینگ مشخص می شوند.
در مجمــوع از هــر یک از مناطق پنج گانه آســیا  ۱۶بازیکن در
مسابقات انتخابی قطر شــرکت دارند .ضمن اینکه  ۱۶بازیکن برتر
قاره هم بر اســاس رنکینگ در این رقابت ها شــرکت دارند .بدین
ترتیب مســابقات قطر با حضور  ۹۶بازیکــن در هر بخش مردان و
بانوان برگزار خواهد شــد و طی آن ســهمیه های انفرادی و دوبل
و میکس دوبل برای مســابقات  ۲۰۲۳قهرمانی جهان مشــخص
می  شوند.
این مســابقات  ۲۲تا  ۲۸مــی (اول تا  ۷خردادمــاه  )۱۴۰۲در

آفریقای جنوبی برگزار می شــود .تعداد سهمیه های قاره آسیا برای
این رقابت  ها هنوز به طور دقیق مشخص نشده اما آنچه مسلم است
پینگ پینگ بازان ایران و دیگر کشــورهای قاره آسیا فقط از طریق
حضور در مسابقات قطر می توانند برای دوره آینده مسابقات قهرمانی
جهانی کسب سهمیه کنند.
این نخستین بار اســت که حضور در مسابقات جهانی به واسطه
کسب سهمیه انجام می   شود.
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تاکید وزیر ارشاد بر برگزاری منظم برنامههای فرهنگی ،هنری
محمدمهدی اســماعیلی به اهمیت
برپایــی منظــم برنامه هــای مختلف
فرهنگی و هنری اشــاره کرد و گفت:
تقویت نشاط اجتماعی یکی از مهمترین
راه های مقابله با فتنه انگیزی دشمنان
در دوقطبی ســازی جامعه منســجم و
ایران قوی است.
به گزارش ایســنا به نقــل از مرکز
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی شــامگاه سه شنبه
اول آذر در ســومین همایش سراسری
مدیران کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان ها کــه در مجتمــع فرهنگی
«باغ   زیبا» برگزار شــد ،با اشاره به فراز
و فرودهــای مدیریت در حوزه فرهنگ
گفت :مدیر جهــادی و انقالبی نه تنها
پیشــبرد اهــداف را صرفا به مســائل
بودجهای گــره نمی زند ،بلکه در مواجه
با محدودیت ها از خالقیت خود نهایت
بهره را برای تبدیل تهدیدات به فرصت
خواهــد برد تا مســیر تحقــق اهداف
متعالی حوزه فرهنگ انقالب اســامی
هموار باشد.
وزیــر فرهنگ ادامه داد :از ســویی
شــبکه های تروریســتی این روزها با
هزینــه های نجومی بــه دنبال مبارزه
با تمامی دلخوشــی های جامعه ایرانی
هســتند تا به هدف شوم خود در ایجاد

فضای ناامیدی ملت ایران دســت پیدا
کنند که همواره با بصیرت و هوشیاری
مردم این دسیســه های دشمن نقش
برآب خواهد شــد ،البته در این شرایط
حساس جنگ رســانه ای ،راحت طلبی
و پشــت میز   نشینی از ســوی مدیران
انقالبــی و جهادی به هیچ عنوان قابل
پذیرش نیست.
وی در ادامه به اهتمام وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی در دوره جدید مبنی
بر تعالی اقتصــاد فرهنگ و هنر گفت:
یکی از مهمترین سرفصل های برنامه
تحولی دولت مردمی در حوزه فرهنگ،
مربوط به اقتصاد فرهنگ بوده اســت و
از همان ابتدا در حوزه اقتصاد فرهنگ،
تکالیف متعددی برای وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی پیشبینی شده است و
وزارت فرهنگ با قــدرت امور مربوطه
را پیش می برد.
اســماعیلی در بخــش دیگــری از
ســخنان خود به اهمیت برپایی منظم
برنامه های مختلــف فرهنگی و هنری

اشــاره کرد و گفــت :تقویت نشــاط
اجتماعــی یکــی از مهمترین راه های
مقابلــه با فتنــه انگیزی دشــمنان در
دوقطبی ســازی جامعه به   شمار می  رود
که در ایجاد این نشاط اجتماعی ،برپایی
رویدادهای فرهنگی و هنری با حضور
اقشار مختلف جامعه نقش پررنگی ایفا
خواهد کرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
در پایان ضمن اشــاره به دستاوردهای
ســفرهای اســتانی خود گفت :دولت
مردمی به دنبال ایجاد فرصتهای برابر
با نگاهــی عادالنه برای اهالی فرهنگ
و هنر در نقاط مختلف کشــور است و
بر   همین اساس تحقق عدالت فرهنگی
از اهداف اصلی و مهم وزارت فرهنگ
در دوره جدید به شمار میرود.
گفتنــی اســت ،ســومین همایش
سراســری مدیران کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی طی روزهای اول و دوم آذرماه
در مجتمــع فرهنگی «باغ زیبا» برگزار
گردید.

توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی فارس انجام شد؛

اختتامیه سومین و آغاز چهارمین جشنواره شعر باران
ایســنا :طــی مراســمی با حضــور معــاون فرهنگی
جهاددانشگاهی کشــور ،آیین اختتامیه ســومین جشنواره
سراسری دانشجویی "شعر باران" به میزبانی جهاددانشگاهی
فارس در شیراز برگزار شد.
سرپرســت معاونــت فرهنگی جهاددانشــگاهی فارس
چهارشنبه دوم آذرماه در این مراسم با بیان اینکه جشنواره
شــعر باران با هدف حفظ زبان و هویت ملی و شعر برگزار
شــده است ،گفت :سال گذشته فرآیند اجرایی سومین دوره
این جشنواره در دستور کار قرار گرفت و طی  ۲ماه  ۵۵۶اثر
توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد.
محمدرضا غالمپور با اشاره به فراز و نشیبهای سومین
دوره این جشــنواره که در ابتدا با محدودیتهای ناشــی از
شــیوع کرونا همراه بود ،به انجام رونــد داوری آثار که با
دقت و وسواس ویژهای توســط اساتید دانشگاه انجام شد،
اســتقبال از سومین دوره را پرشــور توصیف و اضافه کرد:
داوری در چنــد مرحله انجام و در نهایت  ۱۰منتخب نهایی
مشخص شد.
غالمپور بــا بیان اینکه درســومین دوره فارس و ایالم
بیشــترین آثار ارسالی به دبیرخانه جشــنواره را از آن خود
کردند و اغلب آثار هم در بخش شــعر کالسیک بود ،یادآور
شــد که چهارمین دوره جشنواره سراســری شعر باران ،با
محوریــت قرآن و عترت برگزار خواهد شــد و برای بخش
ویژه موضوع حضرت شاهچراغ(ع) ،انتخاب شده است.
این مقام مســئول ،یکــی از ویژگیهای چهارمین دوره

جشنواره شــعر باران را اضافه شدن بخش ترجمه اعالم و
اضافه کرد :در این بخش دانشجویان فعال در عرصه ترجمه
فرصت خواهند داشــت تا آثار خــود را چه در زمینه ترجمه
اشعار شاعران به ســه زبان انگلیسی ،عربی یا فرانسه ،چه

شــعر کالســیک و نو خواهیم بود ،گفت :مهلت ارسال آثار
به چهارمین دوره جشــنواره شعر باران ،تا ابتدای بهمن ماه
امسال تعیین شده است.
سرپرســت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی فارس با

ترجمه آثار شاعران از این سه زبان به فارسی را به دبیرخانه
ارسال کنند.
غالمپور ،با یــادآوری اینکه در بخش ســرایش نیز در
چهارمیــن دوره پذیرای آثــار دانشــجویان در زمینههای

قدردانی از سید محمد برفر ،غالمرضا کافی و فاطمه تسلیم
جهرمی به عنوان داوران ســومین دوره جشنواره شعر باران
و بــا بیان اینکه در این دوره ،داوران هیچ اثری را در بخش
شــعر نو حائز مقام برتر معرفی نکردنــد ،به معرفی نفرات

برگزیده پرداخت.
غالمپور اعالم کرد :ملیحه خدامی از شهرســتان زرقان
در بخش شعر نو دانشــجویی و افسانه نوری از استان یزد
در بخش شعر نو این جشنواره شایسته تقدیر شناخته شدند
و روحا ...قناعتیان از شهرستان جهرم و فاطمه سلیمان پور
از دانشگاه کاشــان در بخش شعر کالسیک شایسته تقدیر
شدهاند.
او ادامه داد :فاطمه علیمیان از اســتان اصفهان و زلیخا
بنی ایمان از پردیس صدرای شیراز حائز مقام سوم مشترک
در بخش شعر نو شدند.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی فارس افزود:
همچنین ناصر دوســتی از زنجان مقام سوم در بخش شعر
کالســیک ،مصطفی توفیقی از دانشگاه فرودسی مشهد و
سعید مبشر از دانشگاه تهران در بخش شعر کالسیک ،مقام
دوم مشترک را از آن خود کردند.
به گفته غالمپور ،جعفر عباســی از دانشــگاه بیرجند در
بخش شعر کالسیک دانشجویی مقام اول سومین جشنواره
سراسری شعر باران را کسب کرد.
به گــزارش ایســنا ،در پایان این مراســم بــا حضور
جمال رحیمیان؛ معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی کشــور،
علیرضا ســامانی ،مدیرکل برنامه ریزی و توسعه فرهنگی
جهاددانشــگاهی و امیرحســین اســتقالل ،سرپرســت
جهاددانشگاهی فارس از پوستر چهارمین جشنواره سراسری
دانشجویی شعر باران رونمایی شد.

مرتضی شعبانی مطرح کرد:

مقدس کردن آدمها به فیلمهای دفاع مقدس ضربه میزند
مرتضی شــعبانی معتقد اســت :باید به زندگی شــهدا پرداخت بدون اینکه
بخواهیــم آنها را بزرگ کنیم .شــهدای دفاع مقــدس و قهرمانان انقالب ما
بزرگ هســتند و ما نیازی به اغراق نداریم .به نظر من آنچه به فیلمهای دفاع
مقدس ضربه میزند مقدس کردن این آدمهاست و بهقول معروف روی طاقچه
گذاشــتن این شخصیتها .اگر شخصیت واقعی آنها را بدون اغراق نشان دهیم
بزرگترین خدمت را کردهایم.
به گزارش ایســنا ،مرتضی شعبانی فیلمبردار ،کارگردان و تهیه کننده عرصه
ســینمای مستند است که فعالیت رســمی خود را سال  ۱۳۶۵به عنوان دستیار
فیلمبردار در مســتند «روایت فتح» ساخته شهید مرتضی آوینی شروع کرد .در
کارنامه او مســتندهای پل ،زنانی با گوشــواره های باروتی ،قلب عقیق ،دروازه
شــرق ،خط تماس ،کویر وطن کوچک من ،صبحی دیگر ،ابوزینب و موج مرده
دیده می شود.
شــعبانی با تاکید بر ایــن که فیلم های دفاع مقــدس همچنان مورد توجه
هســتند ،گفت :به نظر من نباید این تصور وجود داشته باشد که فیلمهای دفاع
مقدس مخاطب ندارد .اگر به پشــت سر نگاه کنیم ،می توان پی برد فیلمهای
دفاع مقدس همــواره مخاطب داشــتهاند؛ مانند فیلمهای «افــق»« ،آژانس
شیشــهای»« ،لیلی با من است»« ،دیده بان»« ،مهاجر» و . ...این آثار در زمان
خودشان جزو فیلمهای پر مخاطب سینمای ما بودند .ولی متاسفانه در کنار آن،
فیلمهای ضعیف هم وجود داشته است که شاید همین آثار باعث شدند ،احساس
شود فیلمهای دفاع مقدس چندان مخاطب ندارند.
وی تصریح کرد :هر گاه فیلم ها و سریال های دفاع مقدس دارای استاندارد
الزم بودند ،مخاطب داشته اند .در تلویزیون ،زندگی شهید بابایی (شوق پرواز)،

زندگی شهید شیرودی (سیمرغ) ،زندگی شهید باقری ( مجموعه مستند آخرین
روزهای زمستان) از جمله سریالهای پرمخاطب هستند که محتوا و ساختاری
درســت دارند .موفقیت فیلم ها و ســریال های جدید نشان می دهد ،موضوع
دفاع    مقدس همچنان برای مخاطب دارای جذابیت اســت ،به شرط آن که آثار
ساخته شــده ،دارای کیفیت باشند .استقبال از فیلم «ایســتاده در غبار» دلیل
روشنی بر این ادعا است».
شعبانی با اشــاره به ساخت فیلم شــهید بروجردی بیان کرد :قطعا داستان
زندگی شخصیتی مانند شهید بروجردی هم میتواند جزو فیلمهای پرمخاطب
این دوران باشــد .بــه نظرم پرداختن به زندگی فرماندهــان جنگ را هیچ گاه
نباید فراموش کرد ،چون آنها تاریخ و قهرمانان ما هســتند .ما باید از قهرمانان
واقعیمان بگوییم و مردم و جوانان را با آنها آشنا کنیم.
ایــن مستندســاز درباره نحوه روایــت زندگی چهره های شــاخص دوران
دفاع   مقدس اظهار کرد :رفتار ،منش و سبک زندگی سرداران بزرگی مانند شهید
بروجردی میتواند برای مردم و به   ویژه نسل جدید الگو باشد .این سبک زندگی
میتواند شــامل زندگی اجتماعی و خصوصی و یا زندگی در دوران دفاع  مقدس
باشــد .درکل به نظر من سبک زندگی این بزرگواران همیشه قابل الگوبرداری
و توجه است.
وی با تأکید بر لزوم بیان واقعی زندگی شهدا و فرماندهان دفاع مقدس عنوان
کرد :باید به زندگی شــهدا پرداخت بدون اینکــه بخواهیم آنها را بزرگ کنیم.
شــهدای دفاع مقدس و قهرمانان انقالب ما بزرگ هستند و ما نیازی به اغراق
نداریم .به نظــر من آنچه به فیلمهای دفاع مقدس ضربه میزند مقدس   کردن
این آدمهاست و بهقول معروف روی طاقچه گذاشتن این شخصیتهاست .اگر

چاپ سوم "ظلمت شب یلدا"
اثر امین فقیری در کتابفروشیها

امین فقیری در طول نیم قرن نوشــتن ،از مجموعه داستان
"دهکده پرمالل" تا امروز ،آثار بســیاری منتشر کرده ،که شاید
بتوان گفت رمان "ظلمت شــب یلدا" مهمترین رمان اوســت؛
عاشقانهای است بر بستر تاریخ؛ محور اصلی این رمان برمبنای
عشق و ایثار و از خودگذشتگی است.
عناصــر صوری متن ،چشــماندازهای زیــادی را به ذهن
میکشــاند که هرکس میتواند خوانــش و تاویل خود را از آن
داشــته باشد ،اما آنچه در سراســر متن به چشم میخورد ،ظلم
و ســتم و اجحافی اســت که از طرف حکومت وقت قرن دهم
هجری بر مردم اعمال میشود.
رماندرنگاهاول،تصویریاز"عیسی"،سنگتراشومجسمهساز
 ۲۰ساله را به ما نشــان میدهد که سردمداران حکومتی ،او را
به جرم عشــق و عالقهمندی به دختری به نام "یلدا" که دختر
ملکالتجار ،از تاجران معروف شــیراز است ،به شدت مضروب
میکنند .امام قلی ،پســر الهقلی ،عموی پادشــاه که عاشق و
دلباخته یلداســت تصمیم میگیرد که به هر طریقی عیســی را
از میان بردارد .در این میان ،از طرف حکومت وقت به عیســی
ابالغ میشــود که ضرباالجل باید شهر شــیراز را ترک کند.
عیســی بهرغم میل باطنیاش و عشق سوزانی که به یلدا دارد،
مجبور میشود خانه و زندگی و مادر خود را ترک کند" .ظلمت
شــب یلدا " یک رمان  ۴۰۰صفحهای اســت که از سوی نشر
آفتابکاران منتشر شده است.

به مناسبت هفته کتاب انجام شد؛

توزیع هزار جلد کتاب رایگان در شیراز

بیش از یک هزار جلد کتاب در هفتمین مرحله از طرح پیوند
بین شهروندان شیرازی توزیع شد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،در ایــن مرحله از طرح پیوند با
کتاب بیش از هزار جلد کتاب به صورت رایگان بین شهروندان
شیرازی توزیع شده است.
کتابهایــی کــه در این طرح بین عالقمندان توزیع شــده
موضوعات مختلف علمی ،مذهبی ،داســتانی و روانشناســی را
در    بر میگیرد.
برای مشارکت شــهروندان در طرح پیوند با کتاب در زمان
حاضر دو ســرای یــار مهربان حــرم شــاهچراغ (ع) و پایانه
اتوبوسرانی نمازی میزبان عالقمندان به کتاب و کتابخوانی است.
در شش مرحله قبلی از اجرای طرح پیوند با کتاب بیش از ۱۰
هزار جلد کتاب بین عالقمندان توزیع شده است.

واکنش وزیر ارشاد به بیانیه خانه سینما

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :ما با دو قطبی سازی و
افزایش تنش مخالفیم و دوســت نداریم حتی برای یک نفر از
اهالی فرهنگ و هنر مشکل درست شود.
محمد مهدی اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا ،درباره بیانیه
اخیر خانه سینما اظهار کرد :این بیانیه تحلیل درستی از اتفاقات
نیســت .تالش ما بر این اســت که وضعیت فرهنگ و هنر به
حالت عادی برگردد .ما با هر اقدامی که به دو قطبی ســازی یا
افزایش تنش منجر شود مخالفیم.
وی ادامــه داد :از هیات مدیره خانه ســینما که بیانیه صادر
کردند می خواهیم به وظیفه صنفی و حرفه ای خود عمل کنند
و به ما کمک کنند تا مســائل خاتمه یابد .استفاده از لحن های
غیردوستانه کمکی نمی کند جز اینکه تنش ها افزوده می شود.
وزیر ارشــاد با تاکید بر اینکه ما با دو قطبی سازی مخالفیم،
خاطرنشــان کرد :ما بر این اعتقادیم کــه جریان اصلی هنر با
مردم همراهی کرده اســت .ما بنا داریم با گفتوگو با کســانی
که ابهاماتی دارد ،مســائل را حل کنیــم .ما عالقه نداریم حتی
برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر مشــکل درســت شــود.
بنابراین با این دوستان آمادگی گفتوگو داریم .البته قبول دارم
که فضای تروریسم رسانهای سعی در ایجاد ابهام و دروغ کرده
و چون اینها را میدانیم همچنان بر گفتوگو و رفع ابهام تاکید
داریم و از دوســتان هنرمند خود هــم میخواهیم اختالفات را
دامن نزنند.

نمایشگاه کتابی با موضوع نوشتن

شخصیت واقعی آنها را بدون اغراق نشان دهیم بزرگترین خدمت را کردهایم.
این مستندســاز همچنین گفت :مرور آثار تولید شده با موضوع دفاع مقدس
نشــان میدهد فیلمهایی که به واقعیت نزدیکتر هستند ،مردم را بیشتر جذب
کرده اند .نمونه متاخر آن فیلم «منصور» در ارتباط با زندگی شهید ستاری است
که اثر موفقی بود.
مرتضی شــعبانی در پایان بیان کرد :امیدوارم حاال که باالخره فیلمی درباره
شــهید محمد بروجردی ساخته شده است ،نتیجهای مطلوب درباره این فرمانده
شاخص به همراه داشته باشد.
«غریب» به کارگردانی محمد حســین لطیفی و نویسندگی و تهیه کنندگی
حامد عنقا محصول جدید ســازمان هنری رســانه ای اوج اســت که احواالت
باطنی ،ســبک زندگی و شیوه فرماندهی او با نگاهی به دورهای کوتاه از زندگی
و تالش این فرمانده برای ایجاد اتحاد در غرب کشور را به تصویر می کشد.

کتابخانه مرجع کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در نمایشــگاه ماه آذر خــود ،منتخبی از کتابهای فارســی و
غیرفارسی با موضوع نوشتن را به نمایش میگذارد.
به گزارش ایســنا به نقــل از اداره کل روابط عمومی و امور
بینالملل کانون ،این نمایشــگاه با عنوان «من ســوزن قورت
دادم» برگزار میشــود و به نمایش آثار نویســندگان داخلی و
خارجی میپردازد.
اسامی تعدادی از کتابهای موجود در این نمایشگاه عبارت
است از« :باز هم سوالی دارید؟» نوشته ماری لوییزگی« ،چگونه
داستان بنویســیم» نوشته صدیقه اســماعیللو« ،لونای کلمه
جمع کن» نوشــته سونیا ویمر« ،یک روز ،یک »...نوشته زهره
پریرخ« ،برســد به دســت معلم عزیزم» نوشته سایمن جیمز و
«کارگاه انشــا :چند روش برای پرورش تفکر و تقویت مهارت
نوشــتن» نوشته رودابه کمالی و Scribble scribble writing
journal for kid’s writet: beatrice m .young ،The craft
of writing writen by mark mussari

عالقهمنــدان به بازدید از این نمایشــگاه میتوانند تا پایان
آذر  ۱۴۰۱روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ســاعت  ۸تا  ۱۷به
کتابخانــه مرجع کانون پرورش فکری واقع در خیابان شــهید
بهشتی ،خیابان خالد اســامبولی ،پالک  ،۲۴مجتمع فرهنگی
هنری شهید ملکشامران کانون مراجعه کنند.

