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در آییـن ملـی روز کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار از شـش برگزیـده اسـتان
فـارس در حـوزه کتـاب و کتابخانه هـای عمومـی قدردانی شـد .کتابخانه های
عمومـی اسـتان فـارس ،مراسـم بیسـت و نهمیـن دوره هفته کتـاب جمهوری
اسلامی ایـران و گرامیداشـت روز «کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار» ...
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پولهای بلوکه شده ایران به تدریج
درحال آزادسازی است
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر
فارس خبر داد:

بارگیری اقالم امدادی
فارس به مقصد هرمزگان
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اعالم اتهام معاونت اخالل
در نظام اقتصادی کشور برای
متهم علی آبادی
علیرضابیگی:
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تعیین دستوری قیمت ارز سیاست
غلطی است
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سرپرست اداره کل روابط
عمومی و امور بین الملل
استانداری فارس:

با حضور امیر دریادار سیاری انجام شد ؛ گشایش شبیهساز هواپیمای ایلوشین در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

خطیب زاده:

پولهـا بـه صـورت تدریجـی در حال آزادشـدن
هسـتند و آنهـا از یـک منبـع نبودهانـد.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در پاسـخ
بـه ایـن سـوال کـه گفتـه شـده تعـدادی از
نیروهـای یمنـی برخـی از کارمنـدان محلـی
سـفارت آمریـکا در یمـن را در محـل سـفارت
آمریـکا بـه گـروگان گرفتهاند و آیـا در این زمینه
ایـران اطالعـی دارد و نیروهـای یمنـی در ایـن
زمینـه بـا ایـران صحبـت کـرده ،گفـت :مـن
جزئیاتـی از آنچـه که شـما اشـاره کردیـد ندارم.
وی ادامـه داد :آنچـه کـه میدانـم ایـن اسـت
کـه انصاراللـه و دولـت نجـات ملی یمـن دولت
مسـئولی بـوده و تاکنـون براسـاس مسـئولیت
کشـور را اداره کـرده اسـت.
خطیـبزاده بـار دیگـر تأکیـد کـرد کـه مـن
جزئیاتـی در ایـن خصـوص نـدارم.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در پاسـخ
بـه سـوال دیگـری مبنـی بـر اینکـه بـه تازگـی
برخـی از منابـع سـعودی و صهیونیسـتی
اخبـاری را درخصـوص اخـراج فرمانـده
نیروهـای مستشـاری ایـران در سـوریه منتشـر
کـرده انـد و موضع وزارت خارجـه در این ارتباط
چیسـت؟ گفـت :البتـه ایـن گونـه خبرسـازی
رسـانه های صهیونیسـتی و برخـی از کشـورها
موضـوع تـازهای نیسـت .همـان طـور کـه
میدانیـم روابـط ایـران و سـوریه در سـطوح
مختلـف دارای الیههـای عمیقـی اسـت و این
روابـط در سـطح راهبـردی دنبـال میشـود.
وی ادامـه داد :فرمانـده نیروهـای مستشـاری
ایـران در سـوریه در پایـان دوره مأموریـت
موفـق خـود در سـوریه مـورد تقدیـر وزیـر دفاع
ایـن کشـور قـرار گرفـت و مدالـی از سـوی وزیر
دفـاع ایـن کشـور دریافـت کـرد .کسـانی که به
مسـائل آشـنا هسـتند میدانند که روابـط ایران
و سـوریه در چـه سـطحی اسـت و دارای چـه
الیههایـی اسـت .همـان طور کـه گفتـم اینها
خبرسـازی اسـت و ارزش جـواب دادن نـدارد.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در مـورد
سـفر کاظمی قمی نماینـده ویژه رئیـس جمهور
در امـور افغانسـتان بـه کابـل هـم گفـت:
همـان طـور که هفتـه قبل اعلام کـردم آقای
کاظمی بـه عنـوان نماینـده ویـژه ایـران در امور
افغانسـتان بـه کابل سـفر میکنند و ایشـان در
ایـن سـفر گفتوگوهایـی را بـا هیئـت حاکمـه
سرپرسـتی موقـت افغانسـتان خواهنـد داشـت
و درمـورد موضوعـات مختلـف کـه مربـوط بـه
امـروز و فـردای افغانسـتان اسـت گفتوگـو
میکننـد .در حـال حاضـر مـردم افغانسـتان
بـا مشـکالتی از جملـه مشـکالت اقتصـادی و

معیشـتی روبـرو هسـتند و مـا تلاش داریـم که
مـردم افغانسـتان کمتریـن تأثیـر را از تحـوالت
اخیـر افغانسـتان و خـروج فاجعـه بـار آمریکا از
ایـن کشـور داشـته باشـند.
وی همچنیـن در مـورد انفجارهـای اخیـر
در افغانسـتان از جملـه در برخـی از مسـاجد
گفـت :مـا خیلـی نگـران رشـد افراطـی گـری
و تروریسـم در ایـن منطقـه هسـتیم .از بدتریـن
شـکل تروریسـم حملـه بـه نمازگـزاران اسـت
کـه متأسـفانه چندیـن بـار طـی مـدت اخیـر در
افغانسـتان رخ داده اسـت.

خطیـبزاده افـزود :هیئـت حاکمه سرپرسـتی
موقـت افغانسـتان در ارتباط با ایجـاد امنیت در
ایـن مکانهـا و حفـظ امنیـت مردم افغانسـتان
مسـئولیت مسـتقیم دارد و بایـد بـه وظایفاش
در ایـن زمینـه عمـل کند.
سـخنگوی وزارت خارجـه در پاسـخ بـه سـوالی
در مـورد تمایـل اخیـر برخـی از کشـورهای
عربـی بـرای عـادی کـردن روابطشـان بـا
سـوریه علیرغـم حمایتهایشـان در بحـران
داخلـی سـوریه از گروههـای مخالـف دولـت
مرکـزی این کشـور و اینکه ایـن تمایل و تالش
بـرای نزدیکی به سـوریه جهـت کمرنگ کردن
روابط تهران-دمشـق صـورت میگیرد ،گفت:
سـوریه یکی از کنشـگران موثـر در جهان عرب
بـوده اسـت و حـذف سـوریه از جهـان عـرب
میسـر نبـوده و کسـانی که در این راسـتا تالش
کردهانـد جهـان عـرب و منطقـه را تضعیـف
کردهانـد .جـای خوشـحالی دارد کشـورهایی
کـه در ابتـدا بـه صـورت پنهان به دنبـال عادی
سـازی روابط خـود با سـوریه بودهانـد اکنون به
صـورت آشـکارا در ایـن زمینـه عمـل میکنند.
مـا از ایـن رونـد اسـتقبال میکنیـم و حتـی
تلاش میکنیـم کـه ایـن رونـد تسـریع شـود
و مجـددا کشـورهای عربـی و سـوریه روابـط
عـادی خـود را از سـر بگیرنـد.

وی همچنیـن در پاسـخ به این سـوال که آیا در
جریـان سـفر چـاووش اوغلو وزیر خارجـه ترکیه
بـه ایـران در مـورد بحـث سـوریه و اقـدام آنکارا
بـرای حضور پررنگتر در شـمال سـوریه رایزنی
و گفتوگـو خواهـد شـد ،گفت :همـان طور که
میدانیـد ایران ،روسـیه و ترکیه هر سـه کشـور
در رونـد آسـتانه در ارتبـاط بـا سـوریه حضـور
دارنـد و گفتوگوهـای مفصلـی بـا یکدیگـر در
ارتبـاط بـا تحـوالت سـوریه داشـتهاند .یکـی از
مسـائل مـورد بحـث در این سـفر موضـوع روند
آسـتانه ،همکاریهـای دو کشـور در این زمینه
و مسـیر پیـش روی آن اسـت.
خطیـبزاده همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی
در مـورد روابـط ایـران و ترکیـه بـه خصـوص
در مـورد مرزهـای دو کشـور گفـت :مرزهـای
ایـران و ترکیـه در ایـن منطقـه بیـش از ۴۰۰
سـال اسـت کـه مرزهـای ثبـات و امنیـت بـوده
اسـت و مثالی اسـت بر اینکه دو کشـور چگونه
میتواننـد در کنـار هـم در مرزهـای باثبـات و
امـن بـا یکدیگـر همـکاری و گفتوگـو کننـد.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در پاسـخ
بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه بـه تازگـی رابـرت
مالـی نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران در
ارتبـاط بـا مسـائل ایـران و مذاکـرات سـفری
را بـه کشـورهای منطقـه داشـته و اینکـه آیـا
ایـران نیـز گفتوگوهایـی را در ایـن زمینـه بـا
همسـایگان خـود داشـته اسـت ،خطـاب بـه
خبرنـگار پرسـشکننده گفـت :اگـر منظورتـان
ایـن اسـت کـه تهـران رایزنیهایـی را در مـورد
مسـائل منطقـه بـا کشـورهای منطقـه داشـته
اسـت بایـد بگویـم کـه مـا همـواره رایزنیهایـی
بـه صـورت نزدیـک در مـورد مسـائل منطقـه
بـا کشـورهای مختلـف منطقـه بـه جـز یکـی،
دو کشـور کـه قطـع رابطـه اسـت داشـتهایم و
رفـت و آمدهـا بیـن مقامـات ایـران و مقامـات
کشـورهای منطقـه در جریـان اسـت .و مـا
ایـن رفتوآمدهـا را بـه صـورت نزدیـک
داریم.
وی ادامـه داد :مـا درمـورد مسـائل منطقـه بـا
کشـورهای منطقـه صحبـت میکنیـم و بـا
گـروه  ۴+۱در مـورد توافقنامـه صـورت گرفتـه
(برجـام) و رفـع تحریمهـا رایزنـی و گفتوگـو
میکنیـم.
خطیـبزاده همچنیـن درمـورد اظهـارات اخیر
وزیـر خارجـه عربسـتان در مـورد گفتوگوهای
تهـران و ریـاض و احتمـال برگـزاری دور جدید
مذاکـرات گفت :تحـول جدیدی در ایـن زمینه
صـورت نگرفته اسـت .مـا منتظریم کـه جدیت
را در طـرف مقابـل ببینیـم .در ایـن مذاکـرات
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در جلسه ستاد بحران استان هرمزگان اعالم شد

پولهای بلوکه شده ایران به تدریج درحال آزادسازی است
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان
اعلام کـرد که آقـای گروسـی مدیـرکل آژانس
بینالمللـی انـرژی اتمی بـه زودی بـه تهـران
سـفر میکنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،صبـح روز دوشـنبه سـعید
خطیـب زاده سـخنگوی وزارت خارجـه در
نشسـت هفتگـی خـود بـا خبرنـگاران داخلـی
و خارجـی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکه
رافائـل گروسـی مدیـرکل آژانـس بینالمللـی
انـرژی اتمی اعلام کرده کـه از زمـان روی کار
آمـدن دولـت جدیـد در ایـران ارتبـاط چندانـی
بیـن وی و دولـت جدیـد ایـران وجـود نداشـته
و ایـن موضـوع را حیرتانگیـز خوانـده اظهـار
کـرد :البتـه مـن تصـور نمیکنـم اظهاراتـی
کـه مـورد اشـاره قـرار گرفـت منتسـب بـه آقای
گروسـی باشـد و آقـای گروسـی گفتـه باشـد.
آقای گروسـی مـراودات نزدیکی با دوسـتان ما
در سـازمان انـرژی اتمی و همچنیـن نمایندگی
ایـران در ویـن دارنـد .از ایشـان بـرای سـفر بـه
تهـران دعـوت شـده اسـت .تاریخـی در ایـن
زمینـه مشـخص شـده و منتظـر پاسـخ ایشـان
نسـبت بـه تاریـخ مشـخص شـده هسـتیم.
ایشـان بـه زودی بـه ایـران میآینـد.
وی همچنیـن بـا بیان اینکـه مـراودات ایران و
آژانـس مثـل همیشـه بیـن دو طـرف در جریان
اسـت و دو طـرف بـا یکدیگـر ارتبـاط دارنـد،
تصریـح کـرد :اگـر آقـای گروسـی نسـبت بـه
تاریـخ مشـخص شـده پاسـخ بدهنـد ایشـان
در سـفر بـه تهـران علاوه بـر دیـدار بـا رئیـس
سـازمان انـرژی اتمی ایـران ،بـا وزیـر خارجـه
آقـای امیرعبداللهیـان نیـز دیـدار و رایزنـی
خواهنـد کـرد.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در مـورد
اخبـار منتشـر شـده مبنـی بـر اینکـه سـه و نیم
میلیـارد دالر از پولهـای بلوکـه شـده ایـران
در خـارج از کشـور آزاد شـده و وارد چرخـه
اقتصـادی شـده اسـت و اینکـه ایـن پولهـا
مربـوط بـه داراییهـا بلوکـه شـده ایـران در
کـدام یـک از کشورهاسـت و آیـا وزارت خارجـه
ایـن مسـائل را تأییـد میکنـد ،گفـت :عمومـا
در مـورد ایـن مسـائل اطالعات ریزی از سـوی
وزارت خارجـه داده نمیشـود و بانـک مرکـزی
اگـر مصلحـت بدانـد در ایـن زمینـه اطلاع
رسـانی میکند و مسـائل را در میـان میگذارد.
وی ادامـه داد :همـان طـور کـه پیـش از ایـن
گفتـهام مـا منابـع متعـددی در خـارج از کشـور
داریـم کـه در حـال آزادسـازی تدریجـی آنهـا
هسـتیم و اگـر امـروز کاالهـای اساسـی وارد
کشـور میشـوند بـه ایـن معنـی اسـت کـه ایـن

رییـس جمهـوری روابـط نزدیـک ایـران و ترکیـه را بـه نفع صلح
و ثبـات در منطقـه دانسـت و گفت :ایـران و ترکیه بایـد با نهایی
کـردن نقشـهراه ارتقـای همکاریهـا ،کـه تدوین آن در دسـتور
کار دو کشـور اسـت ،آمـاده ارتقـای روابـط از سـطح کنونـی بـه
همکاریهـای همـه جانبه باشـند.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از پایـگاه اطلاع رسـانی ریاسـت
جمهـوری ،آیتاللـه سـیدابراهیم رییسـی روز دوشـنبه در دیدار
«مولـود چـاووش اوغلـو» وزیـر خارجـه ترکیـه ،توسـعه روابط دو
کشـور بهویـژه در حـوزه مسـائل تجـاری و اقتصـادی را بـه نفـع
دو ملـت ارزیابـی کـرد و گفـت :ایـران و ترکیـه بایـد بـا نهایـی
کـردن نقشـهراه ارتقـای همکاریهـا ،کـه تدوین آن در دسـتور
کار دو کشـور اسـت ،آمـاده ارتقـای روابـط از سـطح کنونـی بـه
همکاریهـای همـه جانبـه باشـند.رییس جمهـوری روابـط
نزدیـک دو همسـایه را بـه نفـع صلـح و ثبات در منطقه دانسـت
و گفـت :همکاریهـای منطقـهای دو کشـور باید بـه همکاری
در عرصـه بینالمللـی تبدیـل شـود و ایـن نوع تعاملات با توجه
بـه جایـگاه مهـم دو کشـور میتوانـد در معـادالت جهانـی مؤثـر
باشد ...
2

در هفتمین جلسه دادگاه پرونده
ثبت سفارش خودرو مطرح شد

تصادف در محور
الر  -بندرعباس
۱۳مصدوم و یک فوتی
برجای گذاشت

روابطعمومیهای
دستگاههای اجرایی فارس
رتبهبندی میشوند 3

ایران و ترکیه آماده ارتقای روابط به
سطح همکاریهای همهجانبه باشند

مسـائل دوجانبـه و برخـی از موضوعات منطقه
و همچنیـن مسـائل اختالفـی مـورد رایزنـی و
گفتوگـو قـرار گرفتـه و محـور رایزنیهـا بیـن
دو کشـور بوده اسـت.
سـخنگوی وزارت خارجـه همچنیـن در
پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اخبـار منتشـر شـده
در ارتبـاط بـا فعالیـت برخـی از گروههـای
تروریسـتی در خـاک عـراق و اینکـه آنهـا از
طریـق منطقـه اقلیـم وارد ایـران شـده و بعضـا
دسـت بـه اقدامـات تروریسـتی و خالفکارانـه
زدهانـد ،گفـت :اشـراف اطالعاتـی درمـورد
ایـن اقدامـات وجـود دارد .متأسـفانه برخـی از
گروههـای معـدودی هسـتند کـه بـا عملیـات
تروریسـتی و ایذایـی از اقلیم کردسـتان و خاک
عـراق وارد ایران میشـوند و برخـی از اقداماتی
را انجـام میدهنـد و سـپس فـرار میکننـد و
بـه خـاک عـراق برمیگردنـد .همـان طـور کـه
گفتـم در مـورد آنهـا اشـراف اطالعاتـی وجود
دارد .در سـطح دیپلماتیـک نیـز اعتراض جدی
و رسـمی ایران بـه طـرف عراقـی اعلام شـده
اسـت .مـا بـه طـرف مقابـل تأکیـد کردهایـم که
ادامـه ایـن وضعیـت ممکـن نیسـت و ایـران
نمیتوانـد شـاهد ادامـه ایـن وضعیـت باشـد.
وی همچنیـن تأکیـد کرد :عراق هم براسـاس
موضـوع حسـن همجـواری نبایـد اجـازه دهـد
کـه خاکـش مأمـن فعالیـت ایـن گروهکهای
تروریسـتی باشـد و همـان طـور که گفتـم ما در
سـطح رسـمی و دیپلماتیک نیـز اعتراضمان را
در ایـن زمینـه به دولت عـراق اعلام کردهایم.
خطیـبزاده بـا بیـان اینکـه امـروز در تهـران
میزبـان آقـای چـاوش اوغلو وزیـر خارجه ترکیه
هسـتیم ،گفـت :ایشـان در سـفر بـه تهـران
علاوه بـر دیـدار بـا حسـین امیرعبداللهیـان
وزیـر امـور خارجـه ،بـا ابراهیـم رئیسـی رئیـس
جمهـور نیـز دیـدار و رایزنی میکنـد و دو طرف
در مـورد مسـائل دوجانبـه ،منطقـهای و
بینالمللـی رایزنـی و گفتوگـو خواهنـد کـرد.
وی همچنین در پاسـخ به سـوال خبرنگاری در
مـورد اهـداف سـفر چـاوش اوغلو به تهـران نیز
گفـت :تمرکـز اصلـی مـا در ایـن سـفر پیگیری
برخـی توافقاتی اسـت که از قبل بین دو کشـور
صحبـت شـده اسـت .تمرکـز مـا بـر ارتقـای
روابـط اقتصادی بین دو کشـور اسـت .در مورد
همکاریهـای مـرزی نیز رایزنـی خواهیم کرد.
علاوه بـر گفتوگـو در مـورد مسـائل دوجانبه،
در مـورد آخریـن تحـوالت قفقـاز جنوبـی،
وضعیـت شـامات ،افغانسـتان و دیگـر مسـائل
مطـرح و مـورد عالقـه رایزنـی و گفتوگـو
خواهد شـد.

دستور مخبر برای ساماندهی فوری
آثار زلزله بر زندگی مردم
جلسـه سـتاد پیشـگیری ،هماهنگـی و
فرماندهـی عملیـات پاسـخ بـه بحـران
اسـتان هرمـزگان پیـش از ظهـر دیـروز
(دوشـنبه) به ریاسـت معاون اول رییس
جمهـور در بندرعبـاس برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمد مخبـر در این
جلسـه بـا تاکید بـر اینکه بایـد ظرف چند
روز آینـده آثـار زلزله بر زندگی مـردم را به
صـورت فوری سـاماندهی کنیـم ،گفت:
بایـد شـرایطی فراهـم شـود کـه مـردم
بتواننـد بـه زندگـی عـادی ادامـه دهنـد و بـرای امـور دیگـر نظیـر سـاخت و سـازها باید بـا بسـیج امکانات
در دراز مـدت اقدامـات الزم صـورت گیـرد و دولـت نیـز کمک هـا و پشـتیبانی الزم را انجـام خواهـد داد.
معـاون اول رییـس جمهـور بـا تقدیر از مسـووالن اسـتانی و کشـوری کـه به موقـع و جهادگرانه بـرای رفع
مسـائل و مشـکالت در مناطـق زلزلـه زده حاضـر شـدند ،از اسـتاندار هرمـزگان خواسـت ظـرف چنـد روز
آینـده ،گزارشـی جامـع از بـرآورد خسـارات وارده تدویـن و به دولـت ارائه دهد تـا تصمیمـات الزم با حضور
مسـئولین ذیربط اتخاذ شـود.
وی بـا اشـاره بـه بازدیـد خـود از مناطـق زلزلـه زده که از شـب گذشـته تا بامـداد امـروز انجام شـد ،افزود:
خوشـبختانه در ایـن بازدیدهـا گالیـه ای مبنـی بـر کمبـود چـادر وجـود نداشـت امـا الزم اسـت بـا فوریت
نسـبت بـه تامیـن تغذیـه و سـایر کمبودهـای مـردم زلزلـه زده اقـدام شـود چراکـه بدلیـل تخریـب برخـی
منـازل مسـکونی امـکان تهیـه غـذا و پخـت و پـز بـرای مـردم وجود نـدارد.
معـاون اول رییـس جمهـور اضافـه کـرد :بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی با در نظـر گرفتـن فصل سـرما
و احتمـال بارندگـی بـا سـرعت نسـبت بـه تعمیـر و بازسـازی واحدهـای مسـکونی آسـیب دیده اقـدام کند
و علاوه بـر آن بایـد هرچـه سـریع تـر خسـارات وارد شـده به اسـباب و وسـایل مـردم را نیز جبـران کنیم.
معـاون اول رییـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه آسـیب ها و خسـارات وارد شـده بـه دامپـروری مـردم
زلزلـه زده نیـز جبـران خواهـد شـد ،تصریـح کـرد :بنیـاد برکـت بـا سـرعت بنگاه هـای کوچـک و زودبازده
در روسـتاهای فاقـد اشـتغال راه انـدازی کنـد و فرصـت خوبـی اسـت کـه بخشـی از مشـکل اشـتغال این
روسـتاها را حـل کنیم.
مخبـر بـه مشـکالت آب و بـرق چهـار روسـتای بخـش فین نیز اشـاره و خاطرنشـان کـرد :به جـز یکی از
ایـن روسـتاها کـه نیازمنـد اقدامـات عمرانـی اسـت و ممکـن اسـت کمی طوالنـی تر شـود ،مشـکل آب و
بـرق بقیـه روسـتاها باید با سـرعت مرتفع شـود.
معـاون اول رییـس جمهـوری ادامـه داد :بعضـی از ایـن روسـتاها باتوجه به اینکه روی گسـل قـرار دارند،
در معـرض زلزلـه هسـتند و بایـد پیگیـری شـود کـه در کـدام مکان ها الزم بـه راه انـدازی پایـگاه امدادی
راهداری هـا اسـت تا سـریعتر اقـدام الزم انجام شـود.
وی تصریـح کـرد :بخشـی از پل هـا و راه هـای مواصالتـی نیـز دچار آسـیب و تخریب شـده اند کـه باید به
سـرعت سـاماندهی و بازسـازی شـوند تا مردم برای تردد بین روسـتاها و شـهرها مشـکلی نداشـته باشند.
وی اضافـه کـرد :مـدارس نیـز کـه درظاهـر تخریبـی نیسـتند امـا تعمیـری هسـتند بایـد توسـط اداره کل
نوسـازی و توسـعه و تجهیـز مـدارس هرمـزگان بـا کمـک بنیـاد برکـت ،بـه سـرعت تعمیـر ایـن فضاهای
آموزشـی انجـام شـود؛ چـرا کـه در روسـتاها تعـداد دانـش امـوزان کـم و مدرسـه ها حضـوری اسـت.
مخبـر بـا اشـاره بـه عدم دسترسـی بـه اینترنت و قطـع شـبکه ارتباطی تلفن همـراه اول در برخـی مناطق
زلزلـه زده ،گفـت :در ایـن شـرایط دانـش آمـوزان ناچـار هسـتند بـرای اسـتفاده از اینترنـت و شـرکت در
کالس هـای درس مسـافت طوالنـی را طـی کننـد کـه باید بـه این موضـوع نیز با فوریت رسـیدگی شـود.
وی ادامـه داد :تعـداد تخت هـای بیمارسـتانی در هرمـزگان نسـبت بـه اسـتان های دیگر کمتر اسـت که
بایـد وزیـر بهداشـت سـریع تـر بـرای جبـران ایـن کمبـود برنامـه ریـزی و تصمیـم گیـری کنـد و باتوجه به
اینکـه ایـن اسـتان از مناطـق زلزلـه خیـز کشـور اسـت الزم اسـت اماکـن و فضاهایـی چندمنظـوره بـرای
اسـکان و درمـان در نظـر گرفته شـود.
معـاون اول رییـس جمهـور اظهارداشـت :از مـردم اسـتان هرمـزگان اسـتدعا داریـم بـا توجـه بـه اینکـه
احتمـال پـس لرزه هـا وجـود دارد ،از حضـور در منازلـی کـه دچـار آسـیب شـده خـودداری کننـد تا شـاهد
خسـارات جانـی و تلفـات نباشـیم.

ایران و جهان
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محمد       عسلی

خودزنی هویتی
در فضاهای مجازی
هـر دولـت و حکومتـی قابـل نقد اسـت ،نقـد عملکرد
دولت هـا یـک نیـاز امنیتـی اسـت .دولت هایـی
کـه از نقـد گریزاننـد و یـا بـا آن مقابلـه می کننـد در
بیراهه هـای سیاسـی و اقتصـادی و هـم فرهنگـی
بـه درد چـه کنـم گرفتـار می شـوند .نقـد بـه معنـای
مخالفـت یـک طرفه نیسـت .نمی تـوان لیوانـی را که
تـا نیمه یا کمتـر پر اسـت آن را کام ً
ال خالـی جلوه داد
و یـا برعکـس لیوانـی که کاملا خالی اسـت آن را پر
عنـوان نمود.
متأسـفانه قضاوت هـای غیرکارشناسـانه ،صرفا خالی
کردن فشـارهای روانی اسـت و مصداق ضـرب المثل
«زبـان بادبـزن جگر اسـت» را به یـاد می آورد.
بگوئیـم سـدی سـاخته شـده امـا زیرسـاز مناسـبی
نـدارد ،بنویسـیم کارخانـه ای بنـا شـده امـا نیـازی
را بـرآورده نمی کنـد ،بنویسـیم مدیـری ناالیـق و
توصیـه ای بـر سـر کار آمـده ،مقصـر آن را معرفـی
کنیم .
وقتـی دانشـجویان پیـرو خط امـام از دیوار سـفارت
آمریـکا بـاال رفتنـد تقریبـا اکثریت مـردم در آن زمان
بـا ابـراز رضایـت و راهپیمائی هـای روزانـه از آنهـا
حمایـت کردنـد و بـه یـاد نداریـم کـه مـردم برعلیه
ایـن اقدام دسـت بـه اعتـراض و یـا راهپیمائـی زده
باشـند .جالـب تر آنکـه گروه هـای سیاسـی و احزاب
بـه جـز لیبرال هـا همـه از عملکـرد دانشـجویان پیرو
خـط امـام حمایـت کردنـد .هـم گروه هـای چـپ و
هـم گروه هـای التقاطـی و هـم راسـتی ها .امـا امروز
در مخالفت هـا و نقدهایـی کـه صـورت می گیـرد
تیـر اعتـراض بـه سـوی دانشـجویان مذکـور روانـه
می گـردد .در بیـن دانشـجویان پیـرو خط امـام که به
سـفارت آمریـکا حمله کردنـد بعضی اعضاء سـازمان
مجاهدیـن آن زمـان و چریک هـای چـپ هـم بودند.
اگـر در ایـن کار خطـا یـا صوابـی انجـام شـده بهتر
اسـت برگردیـم به شـرایط آن زمـان که همـه از امام
راحـل اطاعـت بی چـون و چـرا داشـتند و ایشـان با
ایـن امـر مخالفتـی نکردند.
حـال نتیجـه آن اعمـال چـه بـه سـود انقالب بـود یا
بـه ضر و بـه قول بعضـی تحلیلگـران جنـگ تحمیلی
را سـبب شـد و تحریم هـا را  ،همـه حامیـان می بایـد
پاسـخگو باشـند هم مـردم هم مسـئوالن.
مثـل اینکـه بگوئیـم چـرا انقلاب کردیـم؟ و علت آن
را نگوییـم و یـا فرامـوش کنیـم که همه مـردم اعم از
خـواص و عـوام و روشـنفکران دانشـگاهی و حوزوی
در پیـروزی و رونـد انقلاب مؤثر بودند .مثلث اسلام
خواهـی ،رهبـری و مـردم که حصـاری حصیـن بود را
فرامـوش نکنیم.
به هـر تقدیر :امروز شـاهدیم که ناراضیـان ،مخالفان
و دشـمنان انقلاب اسلامی در سـه خـط مـوازی بـر
علیـه انقلاب ،اسلام و مسـئوالن نظـام داد سـخن
می دهنـد .تـا بـه آنجا کـه ایـران و انقلاب را ضعیف
و ناتـوان معرفـی می کنند و مـردم را بـرای براندازی
بـه آنچـه خـود کرده انـد تهییـج می کنند.
اگـر مسـئوالن دولتی یـا بخـش خصوصی دسـت به
دزدی و فسـاد زده و آن را حاصـل عملکـرد بـد دولت
می دانیـم بـرای اصالح و بیـرون راندن آنهـا از چرخه
سیاسـت و اقتصـاد می بایـد از مجلـس بخواهیـم که
بـه وظیفـه خـود عمـل کنـد و به هـر دلیـل امضـاء و
مهـر تأیید پـای عملکرد آنها نگـذارد .از قـوه قضائیه
بخواهیـم آنهـا را بـه محاکمـه بکشـد .چـرا خودزنی
می کنیـم و هویـت خـود را زیـر سـئوال می بریـم.
چـرا در مقایسـه ،کشـورهای کوچـک همسـایه کـه
عمـال دسـت به سـینه آمریکا هسـتند را مهـر برتری
می زنیـم؟
ایـران نـه تنهـا از مدیران نـادان ،خطـاکار و خیانتکار
ضربـه خـورده بلکـه از معترضانـی کـه نمی داننـد
اعتـراض خـود را چگونه و بـا چه زبـان و بیانی مطرح
کننـد نیز ضربـه خورده .متأسـفانه چند سـالی اسـت
گرفتـار «از خـود بیگانگـی» و خودزنـی شـده ایم .بـه
تجربـه ثابـت شـده بیان فسـاد و به شـیاع رسـاندن
آن در افـکار عمومی خود فسادزاسـت بـه قول مرحوم
باسـتانی پاریـزی کـه نقـل کرده انـد از ضـرب المثل
معـروف «رفتـی بـه شـهر کـوران دیـدی کـه همـه
کورنـد ،تـو کـور چپاولگر بـاش» وقتی مدام از فسـاد
مالـی و اخالقی و خبـری کردن آن دم می زنیم ،فسـاد
از قباحـت و زشـتی می افتـد و بعضی هـا کـه ایمـان
لـرزان و ترسـانی دارنـد احسـاس غبـن می کننـد که
چـرا دزدی نکـرده و یـا در فسـاد از موقعیت هـای
شغلی اشـان بهـره ای نبرده انـد.
وقتـی فریـاد می زنیم که رشـوه کارسـاز اسـت و گره
کارها با رشـوه باز می شـود بـه واقع همـه را تحریک
و تهییـج می کنیم به رشـوه گرفتن و رشـوه دادن.
ممکـن اسـت عنوان شـود کـه مـا انقلاب کردیم که
شـرایط بـد تبعیـض و فسـاد اداری و بخـور بخـور
طایفـه هزار فامیـل را تغییر دهیم و ایران را اسلامیزه
کنیـم .ولـی کسـانی که بـر سـر کار آمدنـد راه را کج
کردنـد و بـرای منافـع خود بـه خطـا رفتند.
بلـی بسـیاری از انقالب هـای بـزرگ اعـم از انقلاب
کبیـر فرانسـه ،انقالب کمونیسـتی روسـیه شـوروی،
انقلاب چیـن و انقالب هـای ریـز و درشـت دیگـر در
طـول تاریـخ گرفتـار تغییراتـی شـدند کـه بـا اصول
اولیـه آنهـا همخوانی نداشـت.
انقلاب اسلامی ایران هـم از ایـن مصیبـت و بلا به
دور نبـوده کـه می توانـد هـم دالئـل داخلـی داشـته
باشـد و هم فشـار خارجـی و هم ندانـم کاری در اداره
کشـور توسـط فرصت طلبـان و خطـاکاران.
بـرای اصلاح امـور و بازسـازی رونـد اجرائی کشـور
بهتریـن تصمیـم بـرای حـل مسـئله حـذف صـورت
مسـئله نیست.
یادم هسـت در سـالهای  50تا  55اکثر دانشـجویان
اد امه د  ر ستون روبرو
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رییس جمهوری در دیدار وزیر خارجه ترکیه:

در هفتمین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو مطرح شد

ایران و ترکیه آماده ارتقای
روابط به سطح همکاریهای
همهجانبه باشند

اعالم اتهام معاونت اخالل در نظام
اقتصادی کشور برای متهم علی آبادی
هفتمیـن جلسـه دادگاه رسـیدگی بـه اتهامـات ۹۹
متهـم پرونـده موسـوم بـه ثبـت سـفارش خـودرو
بـا موضـوع قاچـاق سـازمان یافتـه خـودرو دیـروز
دوشـنبه  ۲۴آبـان مـاه بـه ریاسـت قاضـی صلواتـی
برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضاییـه ،قاضـی
صلواتـی در ابتـدای جلسـه ضمـن اعلام رسـمیت
جلسـه دادگاه از وکیل متهم علیآبادی خواسـت در
جایـگاه قـرار گرفتـه و ادامـه دفاعیـات را بیـان کند.
نبـی زاده وکیـل متهـم علیآبـادی گفـت :گـزارش
سـازمان بازرسـی کل کشـور در خصـوص موکلـم
وحـی منـزل نیسـت و نمیتوان بـه آن اسـتناد کرد.
وی در ادامـه افـزود :طبـق گـزارش سـازمان
بازرسـی کل کشـور ادعا شـده اسـت کـه توقف ثبت
سفارشـات خـودرو در تاریـخ  ۹۵ /۱۰ /۲۳ابلاغ
شـده در حالـی کـه بـر اسـاس مسـتندات در تاریـخ
 ۹۵ /۱۰ /۱۳نامـه از طـرف موکلـم ابلاغ شـده و

جعـل و تخلفـات متوجـه شـرکت راهبـر اسـت و
موکلـم مدعـی این اسـت که چـرا سـامانه در آن بازه
زمانـی ده روزه توسـط شـرکت راهبـر بسـته نشـده
اسـت.
وی افـزود :مـوکل بنـده تصمیـم سـاز نبـوده ،بلکـه
تصمیـم در جایـی دیگـر گرفتـه شـده اسـت.
در ادامـه قاضـی صلواتـی از یزدانـی فـر ،نماینـده
دادسـتان خواسـت توضیحـات خـود را نسـبت بـه
دفاعیـات وکیـل متهـم علـی آبـادی بیـان کنـد.
یزدانی فر ،نماینده دادستان بیان کرد :در خصوص
کیفرخواسـت تمامی گزارشـات مبتنـی بـر گـزارش
سـازمان بازرسـی ،وزارت اطالعـات ،پلیـس فتـا و
گزارشـات از مراجـع قضایـی مسـتدل اسـت و در
خصـوص ایـن پرونـده پیگیریهـای بسـیاری شـده
است.
نماینـده دادسـتان خطـاب بـه وکیـل متهـم علـی
آبادی افزود :فسـاد هماهنگ و جرم سـازمان یافته

وزیر امور خارجه خبر داد:

نقشه راه همکاریهای بلندمدت
ایران و ترکیه تدوین میشود

وزیـر امـور خارجـه از توافـق بـا همتـای ترکیـهای
بـرای تدویـن نقشـه راه همکاریهـای بلنـد مدت
ایـران و ترکیـه خبـر داد و ابـراز امیـدواری کرد این
سـند در جریـان سـفر آتـی رییس جمهـوری ترکیه
بـه ایـران بـه امضا برسـد.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایرنـا حسـین امیـر
عبداللهیـان در نشسـت خبـری مشـترک بـا مولود

چـاوش اوغلـو وزیـر خارجـه ترکیـه بـا خـوش آمـد
گویـی بـه همتـای خـود اظهـار کـرد :در دیـدار
امـروز در زمینـه گفـت و گوهـای کارشناسـی
توسـط دیپلماتهـای دو طـرف بـه منظـور تدوین
یـک نقشـه راه جدیـد در راسـتای همکاریهـای
بلنـد مـدت تهـران و آنـکارا توافـق کردیـم و
امیـدوار هسـتیم در سـفری کـه در آینـده جنـاب
آقـای اردوغـان رئیسجمهـور محتـرم ترکیـه بـه
تهـران خواهنـد داشـت ،بتوانیـم سـند نقشـه راه
همکاریهـای بلندمـدت دو کشـور را نهایـی
کنیـم.
وی اضافـه کـرد :توافـق کردیـم در ایـن زمینـه
گفـت و گوهـای دیپلماتیـک را شـروع کنیـم و
امیـدوار هسـتیم در جریـان سـفر آینـده و پیـش
روی عالیجنـاب اردوغـان رئیـس جمهـور محتـرم
ترکیـه بـه تهـران ایـن سـند در حضـور روسـای
جمهـور دو کشـور بـه امضـا برسـد.

حزبالله لبنان:

دنبال درگیری با عربستان نیستیم

حزباللـه لبنـان اعلام کـرد کـه ایـن حـزب
خواهـان نـزاع بـا عربسـتان نیسـت امـا ریـاض
دنبـال بحـران بـا لبنـان و جنـگ بیهـوده علیـه
لبنانیهـا اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقل از شـبکه خبری روسـیا
الیـوم ،علـی دعمـوش ،معـاون رئیـس شـورای
اجرایـی حـزب اللـه لبنـان بـه مناسـبت روز شـهید

گفـت :مـا نمیخواهیـم وارد نـزاع بـا عربسـتان یا
کشـورهای شـورای همـکاری خلیج فارس شـویم
و میخواهیـم روابـط لبنـان بـا بـرادران عـرب
باثبـات و مسـتحکم باشـد امـا بـه ضـرر حاکمیـت
و کرامـت مـا نباشـد.
وی افـزود :روز گذشـته نماینـدگان آمریـکا،
عربسـتان را بـه کشـتن یمنیهـا متهـم کردنـد و
گفتنـد کـه محاصـره یمن باید فـورا متوقف شـود.
آیـا عربسـتان جرأت کرد سـفیرش را از واشـنگتن
فرابخوانـد و سـفیر آمریـکا را از ریـاض اخـراج
کنـد و خواهـان اسـتعفای ایـن نماینـدگان شـود؟
مطمئنـا جـرأت ایـن را نـدارد امـا تنهـا ایـن کار را
علیـه لبنـان میکنـد و بحـران را بـا لبنـان ایجـاد
کـرده و جنـگ بیهـودهای را علیـه آنهـا بـه راه
میانـدازد و در جشـن تنش ،برخـی از لبنانیهایی
کـه بـه عربسـتان وابسـتهاند و جیرهخـوار برخـی
کشـورها و طرفهـای خارجـی هسـتند ،شـرکت
میکننـد.

متوجـه مـوکل شماسـت .مشـخص اسـت ثبـت
سـفارش  ۳۴۰۰۰خـودرو طـی بـازه زمانـی
ده روزه حاکـی از اطلاع رسـانی گسـترده برای ثبت
سـفارش بـه صورت سـازمان یافته بوده اسـت که بر
ایـن اسـاس معاونـت در اخلال در نظـام اقتصادی
کشـور توسـط موکل شـما انجام شـده است.
قاضـی صلواتـی از متهـم علـی آبـادی خواسـت در
جایـگاه دفاعیـات خـود را بیـان کنـد.
متهـم علـی آبـادی ضمـن رد تمامی اتهامـات
انتسـابی گفـت :مـن در تاریـخ  ۹۵ /۱۰ /۱۳نامـه
ابلاغ شـده را بـه حراسـت سـازمان و شـرکت راهبر
گـزارش داده ام کـه جعـل و تخلـف صـورت گرفتـه
اسـت.
نماینـده دادسـتان خطـاب بـه متهـم علـی آبـادی
گفـت :دلیـل جلسـات بعدی شـما بـا افـراد متعدد و
متهـم صیـادی چه بوده و چـرا اجرای نامـه ابالغی
شـما دارای ابهـام اسـت .عملا نامـه ابالغـی شـما

اجرایی نشـده اسـت.
قاضـی صلواتـی هـم خطـاب بـه متهـم علـی آبادی
گفـت :شـما بـه دلیـل اینکـه مخالـف اجـرای نامـه
ابالغـی مبنـی بـر واردات خـودرو خارجـی بـوده ایـد
آن را در عمـل نیـز اجـرا نکـرده اید و دسـتور صوری
ابلاغ کـرده ایـد ،شـما وقتـی کـه مخالـف اجـرای
یـک ابالغیـه بـوده ایـد ،از اجـرای آن اسـتنکاف
کـرده ایـد ،ثبـت سـفارش  ۳۴۰۰۰خـودرو خارجـی
طـی ده روز در سـامانه فاجعه اسـت و مشـخصا این
حاکـی از جرایـم سـازمان یافتـه اسـت.
متهـم علـی آبـادی در ادامـه گفـت :مـن مسـئول
ثبـت سـفارش خودرو نبـوده ام و در حوزه مسـئولیتم
تمامی مـواردی کـه شناسـایی کـرده ایـم را بـه ناظـر
فنـی و شـرکت راهبـر اعلام کـرده ایم.

علیرضابیگی:

تعیین دستوری قیمت ارز
سیاست غلطی است
یـک عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و
شـوراها تاکیـد کـرد :اینکـه مـا بخواهیـم آتـش
دیـگ ارز را بـا ارزپاشـی خامـوش کنیـم سیاسـت
غلطـی اسـت ،بلکه باید بـا حمایـت از تولید کننده
امـکان صـادرات کاالهـا و ارزآوری بیشـتر بـرای
کشـور را فراهـم کنیـم.
احمـد علیرضابیگـی در گفـت وگو با ایسـنا ،درباره
راهکارهـای کنتـرل نـرخ دالر در بـازار ،بیان کرد:
از آنجـا کـه بـازار ارز در کشـور تابع عرضـه و تقاضا
می باشـد مـا بایـد بـرای بازگشـت ارز حاصـل از
صـادرات نفـت ،پتروشـیمی و میعانـات گازی و
سـایر محصوالت ،ضمانت بیشـتری ایجـاد کنیم.
امـا متاسـفانه در بخش هـای مختلـف از جملـه
فـوالد و پتروشـیمی این تعهـدات ارزی ناقـص
انجـام می شـود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :از سـوی دیگر در حوزه
تقاضـا بایـد مصـرف ارز بـه حداقـل برسـد و ارز

صـرف اولویت هـای کشـور شـود .از سـوی دیگـر
قیمـت ارز بایـد توسـط بـازار ارز تعییـن شـود و در
گام دوم حمایـت ویـژه ای از صـادرات صـورت
گیـرد .طبیعـی اسـت کـه صـادرات در گـرو تعیین
صحیـح قیمـت ارز میسـر اسـت.

جدی شدن بحث عادی سازی
روابط میان لیبی و رژیم صهیونیستی
روزنامـه معاریـو نوشـت ،در حاشـیه کنفرانـس
بیـن المللـی پاریـس پیرامـون لیبی ،بررسـی هایی
بـرای برقـراری روابـط دیپلماتیـک میـان لیبـی و
رژیـم صهیونیسـتی انجـام شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن روزنامـه از تماسهایـی
در حاشـیه ایـن نشسـت پـرده برداشـت کـه نشـان
میدهـد تالشهایـی بـرای بررسـی برقـراری
اینگونـه روابـط میـان لیبـی و رژیـم صهیونیسـتی
صـورت گرفتـه اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه خلیفـه حفتـر ،فرمانـده ارتـش
"ملـی" لیبـی متعهـد شـده در صـورت پیـروزی
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری لیبـی روابـط
کشـورش را بـا رژیـم صهیونیسـتی عـادی خواهد
کـرد و اینکـه پسـرش صـدام را طـی یـک سـفر
محرمانـه بـرای مذاکـره بـا مسـووالن ارشـد رژیم
صهیونیسـتی پیرامـون اعلام احتمالـی ایـن نـوع
رابطـه در ازای حمایت از بازسـازی لیبی و دریافت
کمک هـای امنیتـی بـه اراضـی اشـغالی فرسـتاد،

اظهـار نظـر اسـت .در تاریـخ ثبـت میشـود و در ذهن مـردم میماند.
مثـل اظهـار نظـر رئیـس جمهـور قبلـی در مـورد اینکـه صبـح جمعـه
فهمیـده بـود کـه بنزین گران شـده اسـت.
حسـن روحانـی ،رئیـس جمهـور پیشـین جمهـوری اسلامی ایران در
اولیـن اظهـار نظـر بعـد از سـه برابـر شـدن قیمـت بنزیـن گفت«:من
هـم مثـل مـردم صبـح روز جمعـه دیـدم قیمـت بنزیـن تغییـر کـرده
بـرای اینکـه موضـوع را بـه شـورای امنیت کشـور واگذار کـرده بودم.
بـه آنهـا هـم گفتـه بـودم بـه مـن الزم نیسـت بگوییـد خودتـان برویـد
برنامهریـزی کنیـد منتها همه چیز در جلسـه سـران سـه قـوه تصویب
شـده است».
ایـن مصـداق بـارز یـک اظهـار معـروف اسـت کـه در اذهـان ثبـت
میشـود .اظهـار نظـری کـه واکنشهـای زیادی داشـت« .عـذر بدتر
از گنـاه»« ،داسـتان صبح جمعه بـا روحانی»« ،نیشـخند تلخ» و هزار

رییـس جمهـوری روابـط نزدیـک ایـران و ترکیـه را بـه نفـع صلـح
و ثبـات در منطقـه دانسـت و گفـت :ایـران و ترکیـه بایـد بـا نهایـی
کـردن نقشـه راه ارتقـای همکاریهـا ،کـه تدویـن آن در دسـتور
کار دو کشـور اسـت ،آمـاده ارتقـای روابـط از سـطح کنونـی بـه
همکاریهـای همـه جانبـه باشـند.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از پایـگاه اطلاع رسـانی ریاسـت
جمهـوری ،آیتاللـه سـیدابراهیم رییسـی روز دوشـنبه در دیـدار
«مولـود چـاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ،توسـعه روابط دو کشـور
بهویـژه در حـوزه مسـائل تجـاری و اقتصـادی را بـه نفـع دو ملـت
ارزیابـی کـرد و گفـت :ایـران و ترکیـه بایـد بـا نهایـی کـردن نقشـه
راه ارتقـای همکاریهـا ،کـه تدویـن آن در دسـتور کار دو کشـور
اسـت ،آمـاده ارتقـای روابط از سـطح کنونی بـه همکاریهای همه
جانبـه باشـند.رییس جمهـوری روابط نزدیـک دو همسـایه را به نفع
صلـح و ثبـات در منطقه دانسـت و گفت :همکاریهـای منطقهای
دو کشـور بایـد بـه همـکاری در عرصـه بینالمللـی تبدیـل شـود و
ایـن نـوع تعاملات بـا توجـه بـه جایـگاه مهـم دو کشـور میتواند در
معـادالت جهانـی مؤثر باشـد.
وی بـا اشـاره به نـگاه جمهـوری اسلامی درباره توانایی کشـورهای
منطقـه بـرای حـل مسـائل خـود بـدون دخالـت بیگانـگان،
خاطرنشـان کـرد :حضـور بیگانـگان جـز ناامنـی و تنـش میـان
ملتهـا و دولتهـای منطقـه نتیجـهای نـدارد؛ همچنـان کـه ۲۰
سـال حضـور آمریـکا در افغانسـتان جز قتـل و خونریـزی و تخریب
نتیجهای نداشـت و مشـخص شـد مشـکالت افغانسـتان به دسـت
مـردم ایـن کشـور و بـا کمـک همسـایگان قابـل حـل اسـت.
رییسـی بـا تاکید بر اینکـه اقدامات داعش به زیان همه کشـورهای
منطقـه اسـت ،گفت :داعش بـه اذعـان مقامات آمریکایی سـاخته
آنهاسـت و طبیعتـا ایـن جریـان بـا فرمـان آمریکاییهـا حرکـت و به
صـورت نیابتـی در کشـورهای مختلـف قتل و خونریـزی میکند.
رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه حضور ایـن گـروه تروریسـتی را در
هـر کجـای منطقـه بـه زیـان ملتهـا میدانیـم ،گفـت :مبـارزه بـا
تروریسـم و جرایـم سـازمان یافتـه میتوانـد از محورهـای همکاری
تهـران و آنـکارا باشـد و ایـران برای ارتقای سـطح همـکاری در این
زمینـه آماده اسـت.

وقوع انفجار در غرب کابل
منابـع خبـری دیـروز از وقـوع انفجـاری در منطقـه کوتـه سـنگی در
غـرب کابـل خبـر دادند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از الجزیـره ،انفجـاری در یک
بـازار محلـی در غـرب کابـل پایتخـت افغانسـتان رخ داده اسـت.
خبرگـزاری جمهـور در ایـن رابطـه اعلام کـرد کـه دقایقـی پیـش
یـک انفجـار در منطقـه کوتـه سـنگی در ناحیـه پنجـم شـهر کابـل
رخ داده است.شـاهدان عینـی در ایـن بـاره گفتهانـد که ایـن حادثه
ناشـی از انفجـار یک بمب مغناطیسـی متصل شـده به یـک خودرو
بـوده اسـت.به گفتـه شـاهدان در این حادثـه دو نفر زخمی شـدهاند.
مسـئوالن امنیتـی نیـز وقـوع ایـن انفجـار را تاییـد کردهانـد .هنـوز
جزئیـات بیشـتری در زمینـه گزارش نشـده اسـت.
انفجـار امـروز در حالـی رخ میدهد که رسـانههای افغان روز شـنبه
از وقـوع انفجـاری در یـک اتوبـوس در غـرب شـهر کابل و شـهید و
زخمی شـدن  ۱۶نفـر در ایـن حادثـه خبر دادنـد که مسـئولیت آن را
گـروه تروریسـتی داعش بـر عهده گرفته اسـت.
اد  امه از ستون روبرو

موضـوع رژیـم صهیونیسـتی در کنفرانـس پاریس
جایـگاه خاصـی داشـت.
منابـع دیپلماتیـک گفتنـد ،حفتـر بـا وسـاطت
عبدالفتـاح سیسـی  ،رئیـس جمهـور مصـر کـه در
ایـن کنفرانـس شـرکت داشـت ،کمکهایـی را از
رژیـم صهیونیسـتی دریافـت کـرده اسـت.

شوخی تلخ " نوروزی " در دادگاه افکار عمومی
اظهـار نظرهـا در دنیای سیاسـت از اهمیت ویژهای برخوردار هسـتند
تـا جایـی کـه عـدهای افـکار عمومـی را دادگاه اظهارنظـر سیاسـت
مـداران میداننـد .واکنـش اخیـر نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و
قضایـی مجلـس به برگـزاری دادگاهی خارجـی در مورد حـوادث آبان
مـاه شـاید مصـداق مناسـبی بـرای ایـن داسـتان باشـد .میخواهـد
شـوخی باشـد یـا جدی!
بـه گـزارش ایسـنا ،نایـب رئیـس یکـی از مهمتریـن کمیسـیونهای
مجلـس شـورای اسلامی در اظهـارات عجیـب و غریبی بـه برگزاری
دادگاه حـوادث آبـان مـاه در لنـدن ،واکنـش نشـان داده اسـت.
واکنشـی کـه شـاید بـه گفتـه او «صرفا یک شـوخی» بیشـتر نبـود اما
پایگاههـای خبـری و شـبکههای اجتماعـی را خیلـی سـریع تسـخیر
کرد.
حسـن نـوروزی ،نماینـده مـردم ربـاط کریـم در مجلـس در ابتـدای
گفتوگـو احتمـاال بـه طعنـه و کنایـه میپرسـد کـه «در دادگاه لنـدن
ُکشتهشـدهها را محکـوم میکنـد یـا قاتلیـن را؟» و در واکنـش بـه
پاسـخ خبرنـگار میگوید«:یکـی از آنهایـی کـه به مردم شـلیک کرد
مـن بـودم .مـا ُکشـتیم .حـاال چـه کسـی میخواهـد مـا را محاکمـه
کند؟»
نسـبت اظهـار نظـر در دنیـای سیاسـت شـاید شـبیه هـوا بـرای
نفـس کشـیدن باشـد یـا شـاید شـبیه آب بـرای ماهـی .اظهارنظرهـا
میتوانـد سیاسـتها را شـکل دهـد یـا سیاسـتها را از مـدار خـارج
کنـد .اظهارنظرهـا عمـق نـگاه یـک سیاسـتمدار را نشـان میدهـد.
حـال میخواهـد شـوخی باشـد یـا جـدی؛ خنـدهآور باشـد یا گریـهدار؛
رسمی باشد یا غیررسمی؛ به نفع راوی باشد یا به ضررش .اظهار نظر،
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یـک طعنـه و کنایـه دیگـر تنهـا بخشـی از واکنشهایـی بـود کـه بـه
رئیـس جمهـور داده شـد.
سـال  ،۱۳۹۸شـورای هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا ،پـس از
چندیـن جلسـه بررسـی قیمـت سـوخت ،تصمیـم گرفـت تـا قیمـت
بنزیـن را افزایـش دهـد .مقـام معظـم رهبـری نیـز تاکیـد کردنـد کـه
از مصوبـات ایـن شـورا حمایـت خواهنـد کـرد .در واکنـش بـه ایـن
تحـوالت ،اعتراضهـا و اغتشـاشهایی شـکل گرفـت .امـوال
عمومی آسـیب دیـد و عـدهای جـان باختند .پـس از این واقعـه میزان
تلفـات تـا مدتها مسـکوت بـود تا اینکـه مجتبی ذوالنـوری در خرداد
مـاه  ۱۳۹۹یعنـی پـس از هفت مـاه از واقعه گزارشـی در مـورد میزان
تلفـات و خسـارات عنـوان کـرد.
رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس در در
حاشـیه جلسـه اجتماعـی انتظامی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در وزارت
کشـور تعـداد کشـتههای آبـان را  ۲۳۰نفـر عنـوان کـرد کـه تنهـا
 ۶نفـر از آنهـا مآمـوران امنیتـی بودند .به گفتـه ذوالنـوری دو هزار نفر
هم مجروح شـدند.
مجتبـی ذوالنـوری در اظهاراتـی از آسـیب دیـدن  ۴۹۷مرکـز دولتـی
و بخـش خصوصـی ۴۲۲ ،دسـتگاه خـودرو و  ۵۶۹خـودرو و موتـور
نیروهـای امنیتـی و انتظامی خبـر داده بـود .او همچنیـن از سـوختن
 ۱۲۳مرکـز سـوخت رسـانی گفـت و البتـه تخریـب  ۹۹۱بانـک.
مـوردی که دسـتاویز شـوخی یا جدی حسـن نـوروزی بـرای اظهارات
جنجالـی شـد .نایـب رئیس کمیسـیون حقوقی مجلـس گفت«:طرف
آمـده بانـک را آتـش زده اسـت و مـا هـم او را ُکشـتیم .چـه کسـی را
میخواهیـد محاکمـه کنیـد؟»

معتـرض به نظـام سـلطنت ،مدینـه فاضلـه را انقالب
کمونیسـتی می دانسـتند امـا دیدیـم کـه چـه بر سـر
نظام هـای ناشـی از انقلاب کمونیسـتی آمد.
حـاال مخالفـان و دشـمنان ایـران و انقلاب،
نسـخه های انقالبـی و یا اصالحاتـی رؤیابافانـه ای را
ارائـه می دهنـد.
بـرای عبـور از شـرایط سـخت اقتصـادی بهتر اسـت
خودزنـی نکنیـم و در برابـر دشـمنان ،خـود را ضعیف
و ناتـوان نشـان ندهیـم .دشـمن بـزرگ مـا کـه
آمریکاسـت از حملـه بـه کشـور مـا هـراس دارد .این
نشـانه قـدرت نظامی و اتحـاد مردم در برابر دشـمنان
اسـت .بـرای نداشـته هایمان داشـته هایمان را فـدا
نکنیم .
اگـر بـا اشـاعه فرهنـگ برهنگـی و ترویـج فسـاد
جنسـی می شـد کشـور را اداره کـرد محمدرضا شـاه
الگـوی خوبی بـود اما آنچه او را از کشـور بیـرون راند
همـان فسـاد بود .فسـاد ،فسـاد اسـت امروز هـم اگر
کشـور دچـار فسـاد اسـت ،خطـر بزرگـی اسـت کـه
غفلـت از آن مـا را بـه عقـب برمی گرداند خواه فسـاد
مالی باشـد یا فسـاد اخالقـی و دالئل آن هرچه باشـد.
کـدام آلترناتیـو نظـام بانفوذ خارجـی می توانـد رفاه،
سلامت ،اسـتقالل و آزادی بیـاورد .کسـی کـه قبل از
انقلاب می گفـت« :شـاه بـرود هـر حکومتـی بیایـد
بهتـر اسـت» اشـتباه می کـرد .امـروز هـم اگر کسـی
یـا کسـانی در این اندیشـه باشـند ،اشـتباهی فاحش
تـر می کننـد.
آنچـه نجـات دهنـده اسـت تغییـر روش مـردم در
نحـوه زندگـی و اظهارنظرهـای کارشناسـانه اسـت
انتخـاب نماینـدگان مجلـس از اول انقلاب تاکنون و
روی کار آمـدن مدیـران و وزیـران و رئیـس جمهـور
توسـط مـردم و از طریـق انتخابـات بـوده ،چـرا گناه
را گـردن معلول هـا می اندازیـم در صورتـی کـه خـود
عامـل بوده ایـم.
روی ایـن سـخن بـا همـه مـردم نیسـت ،بلکـه بـا
کسـانی اسـت کـه راه حـل مسـئله را حـذف صـورت
مسـئله می داننـد و آب به آسـیاب دشـمنانی می ریزند
کـه در سـختی ها و گرانی هـا عامـل اصلـی بـوده
انـد و جنـگ را در ابعـاد مختلـف نظامـی ،رسـانه ای
و اقتصـادی  40سـال بـر مـا تحمیـل کرده انـد چـون
می خواسـتیم مسـتقل باشـیم.
مـا همه نیـاز به مطالعـه و تحقیق و اصلاح روش های
مبارزه با مشـکالت و معضلات اجتماعـی داریم ؛ خود
را بـری از خطـا و مسـئولیت پذیری ندانیم .هرچند حق
داریـم از عملکـرد بعضی از مسـئوالن اجرایی ،قضائی
و نماینـدگان انتقاد کنیم.
والسالم

فارس

سه شنبه  25آبان  10 1400ربیع الثانی 1443

عملکرد فارس در مدیریت کرونا ماندگار است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شــیراز ،تشکیل روزانه ستاد مدیریت کرونا و تداوم
اقدامات مقابله با این بیماری با هدف تأمین سالمت مردم ...

گشایش شبیهساز هواپیمای ایلوشین در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز
شبیهساز هواپیمای ترابری فوقسنگین ایلوشین در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز
به نام خلبان شهید «صمد اکبرپور» به بهرهبرداری رسید ...

عملکرد فارس در مدیریت کرونا ماندگار است

نقشه راه اکتشاف معادن در فارس تهیه شود

با حضور امیر دریادار سیاری انجام شد ؛

گشایش شبیهساز هواپیمای ایلوشین در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز
مهر:شـبیه سـاز هواپیمـای ترابـری فوقسـنگین ایلوشـین در پایـگاه هوایـی
شـهید دوران شـیراز بـه نـام خلبـان شـهید «صمـد اکبرپـور» بـه بهرهبـرداری
رسـید.
امیـر دریـادار حبیـب الله سـیاری در آئین افتتاح شبیهسـاز هواپیمای ایلوشـین،
گفـت :همـت و تلاش متخصصـان ارتـش جمهـوری اسلامی ایران در حـوزه
خودکفایـی صنایـع دفاعی به بار نشسـته و خداوند را به شـکرانه داشـتن ارتشـی
قـوی کنار دیگر نیروهای مسـلح کشـور شـاکر هسـتیم.
معـاون هماهنگکننـده ارتش ،افـزود :نه تنها تمـام خلبانهای نیـروی هوایی
ارتـش میتواننـد از ایـن شبیهسـاز (سـیمیالتور) اسـتفاده کننـد و آموزشهـای الزم را ببینند بلکه امـکان خدمات
آمـوزش بـه خلبانـان کشـوری و نیروهـای مسـلح دیگر که این هواپیما را در اختیار داشـته باشـند هـم وجود دارد.
در ادامـه امیـر سـرتیپ خلبـان واحـدی ضمـن تقدیـر و تشـکر از تمـام تالشـگران عرصـه صنایـع دفاعـی کشـور،
خطـاب بـه مهندسـان و رزمنـدگان خـط علمـی و جهـاد خودکفایی نیـروی هوایـی ارتش گفـت :تیرمـاه  ۹۹نیروی
هوایـی ارتـش از طراحـی و سـاخت بزرگتریـن شبیهسـاز پـروازی هواپیمـای ترابـری ایلوشـین  ۷۶کـه توسـط
کارشناسـان و نخبـگان سـازمان تخقیقـات و خودکفایـی بـا همـکاری شـرکتهای دانـش بنیـان انجـام شـده بود
رونمایـی کرد.
فرمانـده نیـروی هوایـی ارتـش ،افزود :امروز با گذشـت یک سـال از آن زمان و اتمام مراحـل تنظیمات کارخانهای
و انتقـال آن بـه پایـگاه هوایـی شـهید دوران وارد مرحلـه بهرهبـرداری در حـوزه آموزشهـای عملیاتی شـدهایم و با
بهرهبـرداری از ایـن سـامانه شبیهسـاز در آمـوزش هواپیمای ایلوشـین به خودکفایی رسـیدهایم.
ایـن شبیهسـار بـا حضـور خانـواده خلبان شـهید «اکبرپـور» افتتاح و به نـام خلبان شـهید صمد اکبرپـور نامگذاری
شد.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس:

روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی فارس رتبهبندی میشوند
عصرمردم:
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری فـارس بـر
لـزوم تدویـن سـند جایـگاه روابـط عمومی تاکید کـرد و افزود :بر اسـاس اسـناد
و برنامه هـای چشـم انـداز بـاال دسـتی تـا کنـون هیـچ سـند سـاخت یافتـه ای
در بـاره جایـگاه روابـط عمومی هـا تدویـن نشـده و جـای خالـی ایـن موضـوع به
وضـوح احسـاس میشـود.
هـادی بسـتام در نشسـت هـم اندیشـی مدیـران روابـط عمومی دسـتگاههای
اجرایـی اسـتان بـا اشـاره به اینکـه رویکردی تـازه در حـوزه روابـط عمومیها در
پیـش گرفتـه شـده اسـت بـر لـزوم برگـزاری جلسـات هـم اندیشـی به صـورت مـداوم تاکیـد کرد.
بسـتام بـا بیـان اینکـه بر اسـاس سـنوات گذشـته رتبـه بنـدی دسـتگاههای اجرایـی انجام میشـود ،عنـوان کرد:
از ایـن پـس بـا در نظـر گرفتـن  ۵معیـار اصولـی و محـوری رتبـه بنـدی روابـط عمومی دسـتگاه های اجرایـی نیـز
انجـام خواهد شـد.
وی همچنیـن بـر لـزوم تدویـن سـند جایـگاه روابـط عمومی تاکیـد کـرد و افـزود :بـر اسـاس اسـناد و برنامه هـای
چشـم انـداز بـاال دسـتی تـا کنـون هیـچ سـند سـاخت یافتـه ای در بـاره جایـگاه روابـط عمومی هـا تدوین نشـده و
جـای خالـی ایـن موضـوع بـه وضوح احسـاس میشـود.
سرپرسـت روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری فـارس از تشـکیل کمیتههـا و کارگروههـای تخصصـی
بـرای ارتقـا جایـگاه روابـط عمومی بـا حضـور فعـاالن ایـن حـوزه خبـر داد.
گزارش اقداماتی که در حوزه افکارسنجی انجام شده از دیگر موارد مورد تاکید بستام بود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :در حـال حاضـر بازخـوردی از افکارسـنجی مراجعـان بـه دسـتگاه های اجرایـی وجـود
نـدارد و ایـن اقـدام زمینـه رخدادهـای ارزشـمندی را فراهـم خواهـد کـرد.
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل اسـتانداری فـارس همچنین با بیـان اینکه هر یـک از روابط
عمومیهـا شـبکههایی همچـون گروه هـا  ،پیج هـا و سـایت ها بـرای انتشـار مطالـب و اخبـار خـود ایجـاد کـرده
انـد ،عنـوان کـرد :بـی تردیـد میتـوان از ایـن ظرفیت هـا در حوزه اطلاع رسـانی اسـتفاده های بهینـه و اثرگذاری
داشت.
وی در پایان یادآور شد :هدف اصلی از برگزاری این جلسات هم افزایی است.
بسـتام تاکیـد کـرد :همـه مـا در کنار هم بـا همفکری ،همگرایـی و هم افزایـی میتوانیم در راسـتای ارتقـا جایگاه
اسـتان گام برداریم.

مدیر کل امداد فارس مطرح کرد :

برگزاری  435جلسه مالقات مردمی
در جهت رسیدگی به مشکالت مددجویان
عصرمردم:
کمیتـه امـداد اسـتان فـارس بـا برگـزاری  435جلسـه مالقـات مردمـی و 353
مـورد پاسـخ مثبـت ،به عنوان دسـتگاه برتـر در بیـن ادارات کمیته امداد کشـور
شـناخته شد.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امداد فـارس گفت :در  3ماهه دوم امسـال جهت
رسـیدگی بـه مشـکالت مددجویان تحت حمایـت این نهاد و در راسـتای تکریم
اربـاب رجـوع ،تعـداد  435جلسـه مالقات مردمی چهره به چهره تشـکیل شـده
است.
بذرافشـان بـا بیـان اینکـه مالقات هـای مردمـی در روزهـای یکشـنبه هـر هفتـه برگـزار می شـود ،افـزود :از تعداد
مالقات هـای مذکـور 353 ،مـورد پاسـخ مثبـت دریافـت کـرده و  82مـورد نیـز در دسـت اقدام اسـت.
وی در ادامه گفت :در  7ماهه امسـال  18هزار و  922نفر از مددجویان و اقشـار آسـیب پذیر اسـتان کمک های
مـوردی دریافت کردند.
مدیـر کل امـداد فـارس یـادآور شـد :ایـن کمک هـا بـا اعتبـار  255میلیـارد و  624میلیـون ریـال و در قالـب
کمکهـای مـوردی و بالعـوض بـه افـراد تحـت حمایـت و اقشـار آسـیبپذیر اسـتان پرداخـت شـده اسـت.

نقشه راه اکتشاف معادن در فارس تهیه شود
اســتاندار فارس با اشاره به نقش کلیدی فارس در حوزه معدنی کشور گفت :نقشه
راه چهار ساله اکتشافات معدنی در این استان تهیه و عملیاتی ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

استاندار:

ایرنـا :اسـتاندار فـارس بـا اشـاره به نقـش کلیدی فـارس در حوزه معدنی کشـور
گفـت :نقشـه راه چهار سـاله اکتشـافات معدنی در این اسـتان تهیـه و عملیاتی
شود.
محمد هـادی ایمانیـه در دیـدار بـا رئیـس سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و
صنایـع معدنـی ایـران (ایمیـدرو) در شـیراز ،افزود :سـازمان توسـعه و نوسـازی
معـادن و صنایـع معدنـی ایـران بایـد بـه خارج شـدن فـارس از مشـکالت حوزه
اکتشـاف ،توسـعه و نوسـازی معـادن اهتمـام جـدی و ویژه داشـته باشـد.
او ادامـه داد :بـرای تسـریع در ایـن موضـوع ،تفاهـم نامـه جدیـدی بـر اسـاس
منطقـه بنـدی اسـتانی بـا زمـان بنـدی مطالعاتـی و اجرایـی بیـن اسـتانداری فـارس و سـازمان توسـعه و نوسـازی
معـادن و صنایـع معدنـی ایـران منعقـد خواهـد شـد.
وی اظهـار داشـت :طرحهـای جدیـد مطالعاتـی در زمینـه پهنههای اکتشـافی معدنی اسـتان فارس بـا همکاری
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران پیـش بینـی خواهـد شـد و به طرحهـای قبلـی در این
بخـش افزوده میشـود.
اسـتاندار فـارس افـزود :در تفاهـم نامـه منعقد شـده بین اسـتانداری فارس و سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و
صنایـع معدنـی ایـران (ایمیـدرو) وظایـف و عملکـرد دو طرف باید با دقت و شـفافیت مشـخص شـود.
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ایرنـا :سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،تشـکیل روزانه سـتاد مدیریت
کرونـا و تـداوم اقدامـات مقابلـ ه بـا این بیمـاری با هـدف تأمین سلامت مردم را
در مدیریـت ایـن بحـران بسـیار تأثیرگذار و مانـدگار دانسـت و گفت:تالش های
انجـام شـده موجـب شـد تا اغلـب شـاخصهای فـارس در مدیریت ایـن بحران
در رتبه نخسـت کشـور قـرار بگیرد.
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز،
دوشـنبه در مطلـب ارسـالی از قـول سـید وحیـد حسـینی افـزود :منظمتریـن
نشسـت های مربـوط بـه مدیریت کرونا در کشـور کـه از ابتدا تاکنـون به صورت
مـداوم برگـزار شـده ،مربـوط به دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز اسـت و اعضای
ایـن سـتاد بـا پیگیـری مسـتمر داده هـای کرونـا در سـطح اسـتان بـه صـورت
روزانـه از آغـاز صبـح ،ایثارگرانـه در حـال خدمت رسـانی و تامین سلامت مردم
هستند .
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز کـه در
چهارصـد و چهـل و پنجمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در
دانشـگاه سـخن میگفـت ،با قدردانـی از جدیـت و پیگیری های سـازنده رئیس
پیشـین دانشـگاه در مدیریـت قـوی بحـران کرونـا و پیشـبرد اهـداف دانشـگاه،
ادامـه داد :رضایـت خداونـد ،وجـدان راضی و آینده ای روشـن حاصل از نتیجه
تالش هـا و اقدامـات ارزشـمند ایـن سـتاد اسـت کـه همیشـه در تاریـخ ،ذهن و
قلـب مـردم فـارس ،مانـدگار می ماند.
حسـینی بـا تأکیـد بـر تـداوم برگـزاری نشسـت های روزانـه سـتاد مدیریـت
بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه و جدیـت در پیگیـری امـور مرتبط با سلامت و
مصوبه هـای پیشـین از سـوی اعضـای ایـن سـتاد اظهار داشـت :مـردم فارس
نیـز از ابتـدا بـا همدلـی در رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و مدیریـت و مهار
کروناویـروس بـا مجموعـه سلامت همـراه هسـتند.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در بخـش دیگـری از صحبت هـای
خـود بـا اشـاره بـه اینکـه فـارس همچنـان در میـزان انجـام واکسیناسـیون در
جایـگاه برتـر کشـور قـرار دارد ،یـادآور شـد :نـه تنهـا پیشـینه شـیراز بـه عنـوان
قطـب پزشـکی کشـور و ارایـه کننـده خدمـات درمانـی به بیمـاران اسـتان های
دیگـر ،بلکـه عملکـرد کادر بهداشـت و درمـان در تامین سلامت مردم اسـتان
فـارس نیـز گویـای آن بوده اسـت.
بـا دسـتور سرپرسـت جدیـد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در ایـن نشسـت،
بازدیـد از مراکـز واکسیناسـیون در راسـتای ارتقـا و بهبـود خدمـترسـانی بـه
مـردم ،همچنیـن صرفه جویی و اسـتفاده بهینـه از نیروهای دانشـگاه به عنوان
سـرمایه ملـی ،در اولویـت دسـتور کار اعضـای ایـن سـتاد قـرار گرفـت.
حسـینی در ادامـه ضمـن آشـنایی بـا اقدامـات ایـن سـتاد ،بـا بررسـی آمـار
نمونه هـای انجـام شـده آزمایـش کرونـا طـی روز گذشـته تاکنون در فـارس؛ به
بررسـی آخریـن وضعیـت ابتلا بـه کرونـا در مناطـق مختلـف اسـتان ،وضعیت
سلامت بیمـاران در بخش هـای کوویـد ۱۹اسـتان ،میـزان اشـغال تخت های
بیمارسـتانی ،رونـد بهبـودی بیمـاران و علت هـای جـان باختـن مبتالیـان طـی
روزهـای اخیـر پرداخـت.
بررسـی رونـد واکسیناسـیون در مناطـق مختلـف اسـتان ،از دیگـر محورهـای
مـورد بررسـی سرپرسـت جدیـد دانشـگاه در نشسـت امـروز ایـن سـتاد بـود.

 ۸۲درصد افراد باالی  ۱۲سال در استان واکسینه شدهاند
معـاون بهداشـت دانشـگاه نیـز در ایـن نشسـت بـا اعلام گزارشـی از وضعیـت
آمارهـای مربـوط بـه انجـام واکسیناسـیون در اسـتان ،اظهـار کـرد :روزانـه
اسـامی مراقبان سلامت پیگیر اسـتان در راستای واکسیناسـیون عمومی تقدیر
می شـود.
عبدالرسـول همتـی بـا بیـان اینکـه نزدیک بـه  ۸۲درصـد افراد باالی  ۱۲سـال
در اسـتان واکسـینه شـدهاند و رونـد انجـام واکسیناسـیون بـرای  ۱۸درصـد
باقیمانـده نیـز در حـال انجـام اسـت ،گفـت :بـا تحقیقـات میدانی انجام شـده،
اسـامی افراد باقیمانـده از سـامانه «سـیب» اسـتخراج شـده و مراقبان سلامت
و بهـورزان اسـتان در حـال پیگیـری و تمـاس بـا جمعیـت باقیمانده هسـتند هر
چـه سـریع تـر بـه مراکـز تجمیعـی واکسیناسـیون مراجعـه کـرده و ایمن سـازی
جامعـه بـه طـور کامـل انجام شـود.
آخرین وضعیت کرونا در فارس
همچنیـن مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی
درمانـی شـیراز اعلام کـرد :از ابتـدای شـیوع بیمـاری کوویـد  ۱۹تاکنـون ،در
مجمـوع بیـش از یـک میلیـون و  ۷۰۵هـزار و  ۲۲۹مـورد تسـت تشـخیصی
شـامل تسـت مولکولـی یـا  PCRو تسـت سـریع در فـارس انجـام شـده اسـت.
سـید روح الـه حسـینی افـزود :از ایـن تعـداد یـک میلیـون و  ۴۶۷هـزار و ۶۵۶
تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاه های اسـتان فـارس تهیـه شـده و
بـا بررسـی نمونه هـای انجـام شـده ۴۳۴ ،هـزار و  ۹۵۰بیمـار مثبـت قطعـی
شناسـایی شـده اسـت.
همچنیـن از ابتدای آغاز طرح شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی تاکنـون ۲۳۷ ،هزار
و  ۵۷۳مـورد تسـت سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد  ۵۵هـزار و  ۵۸۰بیمار

مثبـت شناسـایی شـده و در مجمـوع تاکنون ۴۹۰ ،هـزار و  ۵۳۰بیمـار مبتال به
کووید  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
حسـینی بـا بیـان اینکـه  ۱۵۱بیمـار جدیـد طـی  ۲۴سـاعت گذشـته در
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده انـد ،افـزود :هـم اکنـون هـزار و ۴۲۹
بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم در بیمارسـتان های فـارس بسـتری
هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۱۷۷ ،بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی در
بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
حسـینی همچنیـن از جـان باختـن هشـت هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ابتلا بـه
ویـروس کرونـا طـی  ۲۴سـاعت خبـر داد و افزود :مجمـوع جانباختگان ناشـی
از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا کنـون ،بـه هفـت هـزار و  ۱۲۹نفـر
افزایـش یافت.
او در ادامـه از بهبـودی  ۴۷۷هـزار و  ۷۵۴نفـر از ابتدای شـیوع بیماری تاکنون
خبـر داد کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج
شـده اند .مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه بـا بیـان اینکـه تـا کنـون پنـج میلیون و
۶۲۷هـزار و ُ ۸۷۳دز واکسـن کرونـا در فارس تزریق شـده اسـت ،گفـت :از این
تعـداد سـه میلیـون و  ۸۷هـزار و ُ ۲۸۲دز نوبـت اول و دو میلیـون و  ۵۴۰هزار و
ُ ۵۹۱دز نوبـت دوم واکسـن کرونـا بـوده اسـت.
حسـینی بسـتری  ۱۵۱بیمـار جدیـد کرونـا طـی  ۲۴سـاعت را کمتریـن آمـار
بسـتری بیمـاران در بخش هـای تنفسـی بعـد از مـوج پنجـم بیمـاری عنـوان
کـرد و بـا ابـراز خرسـندی از ایـن رونـد نزولـی ،افـزود :اعـداد نزولـی پیـام آور
خوبـی هسـتند؛ امـا امیـد مـی رود ایـن رونـد همچنـان تـداوم داشـته باشـد کـه
نشـان دهنـده اثربخشـی واکسیناسـیون بـر علیه این بیمـاری در سـطح جامعه
است.

آمادگی بنیاد مسکن استان فارس برای امداد و ارزیابی واحد های مسکونی هرمزگان
عصرمردم:
عطـا اللـه زمانـی مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس
از آمادگـی ایـن بنیـاد بـرای امـداد و اعـزام گروههـای
کارشناسـی و ارزیابـی واحد هـای مسـکونی آسـیب دیـده
در زمیـن لرزه هـای هرمـزگان خبـر داد و بیـان داشـت :
این بنیاد در شـرایط سـخت و دشـوار در کنار مردم اسـت
و از هیـچ کوششـی بـرای رسـیدن بـه شـرایط پایـدار و
کاهـش نگرانی های شـهروندان و روسـتاییان در اسـتان
هرمـزگان دریـغ نخواهـد کـرد.
زمانـی بـا بیـان اینکـه از همـان سـاعت های نخسـتین
وقـوع دو زمیـن لـرزه  ۶.۴و  ۶.۳ریشـتری درالفـت
وهرمـزگان ،بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس در حالـت
آماده بـاش قـرار گرفت افزود :کارشناسـان بنیاد مسـکن
در اسـتان فـارس تجربـه کار عملیاتی در سـایر اسـتان ها
از جملـه بوشـهر ،خوزسـتان ولرسـتان بـه عنوان اسـتان
معیـن از سـالها قبـل بـه دسـت آورده انـد و نیروهـای
ارزیـاب و کارشـناس ایـن بنیـاد تـوان اعـزام نیـرو در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن را دارنـد.
زمانـی به دسـتور اسـتاندار فارس برای آمادگـی نیروهای
امدادی دراین اسـتان اشـاره کرد و افزود  :نشسـت های
توجیهـی عملیـات و امـداد در شـرایط بحرانـی بـا حضور
معاونـان و کارشناسـان بنیـاد مسـکن تشـکیل گردیـده و
چشم شیشه ای

علاوه بـر نیروهـای ارزیـاب و کارشناسـان بنیاد مسـکن
اسـتان فـارس  ،مدیریـت امـور اجرایـی و ماشـین االت
بنیـاد مسـکن فـارس نیـز آمادگـی اعـزام تجهیـزات و
نیـروی فنـی بـه اسـتان هرمـزگان را دارد .
براسـاس اعلام مرکـز ژئوفیزیـک دانشـگاه تهـران دو
زلزلـه نسـبتا شـدید بـا بـزرگای  ۶.۴در مقیـاس امـواج
درونـی روز یکشـنبه  ۲۳آبان ماه شـهر فیـن در هرمزگان

را لرزانـد .ایـن زمیـن لـرزه سـاعت  ۱۵و  ۳۷دقیقـه و ۴
ثانیـه و در عمـق  ۱۵کیلومتری از زمین به وقوع پیوسـته
اسـت .طـول جغرافیایـی این زمیـن لـرزه  ،۵۶.۱۳عرض
جغرافیایـی آن  ۲۷.۵۶و عمـق زمینلـرزه  ۱۵کیلومتـر
محاسـبه شـده است.
ایـن زلزلـه در  ۲۵کیلومتـری فیـن ۴۲ ،کیلومتـری
قلعـه قاضـی (هرمـزگان) ۴۳ ،کیلومتـری بندرعبـاس
خم  ،زیر بار زندگی

(هرمـزگان) و  ۳۱۷کیلومتـری کرمـان رخ داده اسـت.
همچنیـن زلزلـه دیگری با بـزرگای  ۶.۳در مقیاس امواج
درونـی زمیـن امـروز بـار دیگـر فیـن در اسـتان هرمزگان
را لرزانـد .ایـن در حالـی اسـت کـه یـک دقیقه قبـل از آن
زمیـن لـرزهای بـا بـزرگای  ۶.۴در همین منطقه از کشـور
رخ داده بـود .ایـن زمیـن لرزه نیز سـاعت  ۱۵و  ۳۸دقیقه
و  ۳۸ثانیـه در عمـق  ۱۵کیلومتـری زمیـن بـه وقـوع
پیوسـته اسـت .طـول جغرافیایی ایـن زمین لـرزه ۵۶.۱۳
و عـرض جغرافیایـی آن  ۲۷.۵۶اعلام شـده اسـت .ایـن
زمیـن لـرزه در فاصلـه  ۲۴کیلومتـری فیـن (هرمـزگان)،
 ۴۲کیلومتـری قلعـه قاضی (هرمـزگان) و  ۴۳کیلومتری
بندرعبـاس (هرمـزگان) رخ داد .کانـون ایـن زمیـن لـرزه
در فاصلـه  ۴۳کیلومتـری بندرعبـاس و  ۳۱۶کیلومتـری
کرمـان اعالم شـد.
پـس از وقـوع این دو زلزله نسـبتا شـدید تاکنـون  ۱۸پس
لـرزه دیگـر بـه وقـوع پیوسـته اسـت کـه بزرگـی آنهـا بین
 ۲.۹تـا  ۴.۵در مقیـاس امـواج درونـی بوده اسـت.
بـه دنبـال زمیـن لـرزه رییـس جمهـوری ضمـن ابـراز
همـدردی بـا آسـیب دیـدگان زلزلـه شـدید اسـتان
هرمـزگان تاکیـد کـرد که همـه دسـتگاههای امـدادی و
وزارتخانههـای مسـئول در اسـرع وقـت بـه کمـک مردم
مناطـق زلزلـهزده بشـتابند.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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ضرورت ورود مرکز پژوهشهای اسالمی حرم شاهچراغ(ع) برای
رفع خألهای فرهنگی
تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) با اشاره به اهمیت ...
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سال بیست و ششم شماره 7341

پارک علوم و فناوریهای نرم تخصصیترین اقدام در اقتصاد
فرهنگی است
مدیر پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی ...

حجتاالسالم علیرضا حدائق :

دفـن هسـتند سـند افتخـار شـیعه هسـتند ،قبرسـتان دارالسلام از افتخـارات
شـیراز اسـت ،البتـه در محـاوره عمومـی قبرسـتان معروف به دارالسلام اسـت
امـا دارالسلام صحیح آن اسـت ،جعفر نعل بند رسـولالله متوفـی  ۲۴هجری
در همیـن قبرسـتان دفـن اسـت ،سـرباز گمنـام ،شـیخ مفیـد شـیراز ،محمـود
دهـدار ،صفـه تربت،صفـه سـادات و اولیایـی کـه در ایـن مـکان آرمیدهانـد که
پیشـینه شـهر شـیراز هستند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد بـرای احیـای قبـور مفاخـر این شـهر تلاش کرد،
گفـت :مدرسـه علمیـه دارالشـفا شـیراز در  ۸۰۰سـال گذشـته نیـز در همیـن
منطقـه بـوده اسـت ،کـه پـس از زلزلـه تخریـب میشـود و دیگـر بازسـازی

نمیشـود ،امیرالمومنیـن(ع) میفرمایـد اگـر عالمـی را تکریـم کنیـد خداونـد
را تکریـم کردهایـد.
اسـتاد سـطح عالـی حـوزه علمیه فـارس در ادامه سـخنان خود بـه ویژگیهای
رسـول اللـه(ص) اشـاره کرد و افـزود :خداوند در تبیین رسـولالله(ص) فرمود
پیامبـر(ص) شـخصیتی مردمـی بود که برخاسـته از مـردم بود ،مسـئوالن باید
بداننـد اگـر در میـان مـردم بودنـد هنـر کـرده انـد ،مردمـی زیسـتن یکـی از
شـاخصه های مهـم پیامبـر(ص) بود.
وی ادامـه داد :پیامبـر(ص) مدیـری بـود کـه میـان مـردم بـود و بـی توجـه بـه
مـردم نیـز نبـود ،گاهـی اوقـاف مدیـران هسـتند امـا بـی توجـه بـه مشـکالت
هسـتند ،اخلاق پیامبـر(ص) اینگونـه نبـود ،نماینـده بایـد بدانـد که بـرای چه
چیـزی نماینـده شـده اسـت ،البته قانـون معین کرده اسـت که مسـئولیت یک
مدیـر چیسـت امـا مدیـر نیز بایـد بداند ایـن لطف خداوند اسـت که مدیـری نیاز
مـردم را برطـرف کنـد ،مسـئول بایـد مشکلگشـایی کند.
حدائـق اظهـار کـرد :مسـئول بایـد در تـراز انقلاب اسلامی باشـد ،مدیری در
تـراز انقلاب اسـت کـه خدمـت بـه مـردم را قبـول کنـد و بـرای خـود افتخـار
بدانـد ،برخـی از مسـئوالن میخواهند آقایـی کنند ،اگر وقت نداریـد و کاری از
شـما سـاخته نیسـت نباید مسـئولیت را قبول کنید ،پیامبر(ص) پزشـک سـیار
بـود و خانـه بـه خانـه به دنبـال مـردم بود.
وی بـا بیـان اینکـه انسـانهای موفـق باید مردمی باشـند ،گفت :برخی سـالن
غذاخـوری کارگـران و مسـئوالن را جـدا میکننـد ایـن باعـث تکبـر میشـود،
امیرالمومنیـن(ع) فرمـود حتـی اگـر بـه یهـودی هـم رسـیدید التمـاس دعـا
بگوییـد ،مدیرانـی کـه بـا مـردم هسـتند بـر دلهـا حکومـت میکننـد برخـی
مدیـران هـم بـر تنهـا حکومـت میکننـد .مدیـر بایـد طـوری عمـل کنـد کـه
هنـگام تودیـع او زیـر دستانشـان شـاد نباشـند ،هنگامـی کـه صدام مـرد مردم
عـراق شـاد بودنـد امـا هنگامی کـه امام راحل و سـردار سـلیمانی از دنیـا رفتند
یـک عالـم عـزادار شـدند ،همچنیـن از ویژگیهـای دیگـر رسـولالله(ص)
ایـن بـود کـه مشـکالت مردم بـر او گـران میگذشـت ،اینکـه برخـی میگویند
مشـکل خـودت اسـت بـه ما ربطـی نـدارد بسـیار خطرنـاک اسـت پیامبر(ص)
اینگونـه نبود.
مدیرعامـل بنیـاد مهـدی موعود(عـج) فـارس اضافـه کـرد :رئـوف و رحیـم دو
صفـت از اوصـاف خداوند اسـت ،امـا خداوند بـه پیامبر(ص) عطا کرده اسـت.

ضرورت ورود مرکز پژوهشهای اسالمی حرم شاهچراغ(ع) برای رفع خألهای فرهنگی
ایکنا:تولیـت آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) با اشـاره به
اهمیـت ترویـج فرهنگ کتـاب و کتابخوانی بـر ضرورت
ورود مرکـز پژوهشهـای اسلامی و کتابخانـه این حرم
مطهـر بـرای رفع خألهـای فرهنگی جامعـه تأکید کرد.
همزمـان با فرا رسـیدن روز کتاب ،کتابخوانـی و کتابدار
حجتاالسلام والمسـلمین ابراهیـم کالنتـری ،تولیـت
آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) امـروز ۲۴ ،آبانمـاه از
کتابخانـه و مرکـز پژوهشهـای اسلامی ایـن مرکـز
دیـدار و بـا کارمنـدان ایـن مرکـز دیـدار کرد.
وی در ایـن دیـدار ضمـن تقدیـر از فعالیتهـای رئیـس
مرکـز پژوهشهـای اسلامی و کتابخانـه حـرم مطهـر
شـاهچراغ(ع) گفـت :طولـی نمیکشـد کـه ایـن
کتابخانـه بـه عنـوان یکـی از کتابخانههای مهم کشـور
و پایگاهـی در زمینـه ترویـج فرهنـگ کتابخوانی مطرح
شود.
کالنتـری بـا اشـاره بـه اهمیـت کتـاب و کتابخوانـی

در زندگـی بشـر بیـان کـرد :الزم اسـت کتابـداران
در راسـتای تشـویق افـراد بـه کتابخوانـی ،بـه انجـام

فعالیتهـای مرتبـط بـا این حـوزه از جمله نقـد و معرفی
کتـاب ،راهانـدازی مجموعههـای تخصصـی و برگزاری

مسـابقات کتابخوانـی بپردازنـد.
تولیـت حـرم مطهـر شـاهچراغ(ع) بـا تأکیـد بـر ترویـج
فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی ،ابـراز امیـدواری کـرد :بـا
همـت و تلاش همـه خادمـان کتاب ،ایـن مرکـز بتواند
در حـد تـوان خألهـای فرهنگـی موجود در جامعـه را پر
کند .
در ابتـدای ایـن مراسـم علیرضـا بیاباننـورد ،رئیـس
مرکـز پژوهشهـای اسلامی و کتابخانـه حـرم مطهـر
شـاهچراغ(ع) بـه بیـان گزارشـی از رونـد پیشـرفت
فعالیتهـای ایـن مرکـز و چشـماندازهای برنامهریـزی
شـده در راسـتای ارتقا و بهبـود کیفیت ارائـه خدمات در
کتابخانـه حـرم مطهـر پرداخـت.
یـادآور میشـود ،در پایـان ایـن مراسـم ،تولیـت آسـتان
مقـدس شـاهچراغ(ع) بـا اهـدای شـاخه گل از
کتابـداران مرکـز پژوهشهـای اسلامی و کتابخانـه
حـرم مطهـر تقدیـر کـرد.

مدیر پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی فارس :

پارک علوم و فناوریهای نرم تخصصیترین اقدام در اقتصاد فرهنگی است
ایسـنا :مدیـر پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع
فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس ،ایـن پـارک را
تخصصیتریـن پـارک در عرصه اقتصاد فرهنگی دانسـت
و بـه تشـریح اهـداف و چگونگـی فعالیـت آن پرداخـت.
جـواد جـوکار در حاشـیه برگـزاری نخسـتین نمایشـگاه
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی
فـارس بیـان کـرد :پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و
صنایـع فرهنگی جهاددانشـگاهی اسـتان فارس در سـال
 ۹۹بـه عنـوان اولیـن و تخصصیتریـن پـارک در اقتصـاد
فرهنـگ ،محیطی مناسـب برای اسـتقرار ،رشـد ،توسـعه
و شـکوفایی مؤسسـات و شـرکتها پـا بـه عرصـه وجـود
گذاشـت.

او افـزود :شـرکتهای فنـاور مسـتقر در آن در تعامـل
سـازنده بـا دانشـگاهها و سـایر مؤسسـات پژوهشـی و
فنـاوری بـه فعالیتهـای فناورانـه در حوزههـای مختلـف
فرهنگـی و هنـری میپردازنـد.
مدیـر پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی
جهاددانشـگاهی فـارس بهرهگیـری از پتانسـیلهای
بـاالی حـوزه فرهنـگ ،هنـر و فناوریهای نویـن ،تقویت
خوشبینـی و اسـتقالل فرهنگـی بـا رویکـرد انقالبـی
در بیـن جامعـه بـه ویـژه جوانـان ،همگرایـی موضوعـات
مختلـف حـوزه علـوم انسـانی در راسـتای ارزشآفرینـی،
تولیـدات فرهنگـی و ثروتآفرینـی تولیـد کاالهـای
فرهنگـی مفیـد و جلوگیـری از تولیـد کاالهـای فرهنگـی

مضـر و تحقـق اهداف کالن و اهداف بخشـی نظام علم،
فنـاوری و نوآوری کشـور را از مهمترین اهـداف راهاندازی
پـارک متبـوع عنـوان کـرد.
او حمایـت از نخبـگان علمـی ،فرهنگـی و هنـری کشـور
و بهرهمنـدی از تـوان و ظرفیـت آنان برای توسـعه کشـور
پیشـتازی در اقتصـاد فرهنـگ و دانـش بنیـان و افزایـش
تولیـد و صـادرات محصـوالت و خدمـات تولیـد شـده در
ایـن بخـش ،تغییـر نظـام فکـری دانشـگاهها بـه سـمت
پژوهشمحـوری مبتنـی بر فنـاوری ،نـوآوری و کارآفرینی
در حـوزه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز ،گسـترش
ارتباطـات بینالمللـی در حـوزه فناوریهای نـرم و صنایع
خلاق فرهنگـی ،زیرسـاختی مطمئـن در تجاریسـازی

محصـوالت شـرکتهای دانـش بنیـان فعـال در حـوزه
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی را از دیگـر اهـداف
برشـمرد .جـوکار همچنیـن اضافـه کـرد :شـرکتها و
تیمهـای متقاضـی بـرای اسـتفاده از ظرفیتهـای پـارک
میتواننـد ابتـدا در خواسـت و مسـتندات خـود را بـه
دبیرخانـه ارائـه کـرده و پـس از تاییـد شـورای فنـاوری ،از
مزایـای حمایتـی ایـن پـارک بهرهمنـد شـوند.
مدیـر پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی
جهاددانشـگاهی فـارس یـادآور شـد :از روز یکشـنبه 23
آبـان نخسـتین نمایشـگاه دسـتاوردهای شـرکتهای
منتخـب مسـتقر در ایـن پـارک بـه مـدت  ۴روز در معرض
دیـد عمـوم قـرار گرفته اسـت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان:

مرمت بناهای تاریخی ،راهی برای رونق گردشگری است
عصرمردم:
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه الرسـتان از تعدادی طرحهـای بازآفرینی و
مرمتـی میراث فرهنگـی شـهر الر بازدید کرد.
جلیـل حسـنی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه الرسـتان بـه همـراه احمـد
دالور معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری ویـژه الرسـتان و نـواز
شـریفی سرپرسـت شـهرداری الر از تعـدادی طرح هـای بازآفرینـی و مرمتی
و آثـار تاریخـی شـهر الر بازدیـد کـرد.
فرمانـدار ابتـدا بـه کاروانسـرای نـو واقـع در شـهرقدیم الر رفت.هـم اکنـون
ورودی کاروانسـرا در حـال مرمـت مـی باشـد و در ادامـه قـرار اسـت
کـف سـازی ،کانـال تاسیسـات ،تعویـض ازاره هـای فرسـوده ،تعمیـرات
گچبری هـای موجـود ،تعمیر درب های چوبـی و غیره این محل تاریخی اجرا
گـردد کـه در حـال حاضـر  ۲میلیارد ریـال برای آن تامین هزینه شـده اسـت.
فرمانـدار در ادامـه بـه کاروانسـرای گلشـن و موغلـی شـهر الر نیـز رفـت و
از نزدیـک مشـکالت ایـن کاروانسـراهای قدیمـی را مـورد بررسـی قـرار داد.
گفتنـی اسـت در ایـن کاروانسـراها بیـش از  ۱۰۰حجـره وجـود دارد .فرماندار
سـپس از محـل اجـرای سـنگ فـرش کنارگذر مسـجد فضل الله خانی شـهر
الر نیـز دیـدن کـرد .ایـن طرح توسـط مغـازه داران اطراف مسـجد فضـل الله
خانـی بـا اعتبـاری حـدود  150میلیـون تومان سـنگ فرش شـده اسـت .وی
سـپس از خانـه قدیمـی حـق دوسـت نیـز کـه قـرار اسـت بـزودی سـاختمان

اداره میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی الرسـتان شـود ،هـم
بازدیـد کـرد .ایـن خانـه تاریخـی هم اکنـون در حال مرمت و بازسـازی اسـت
و بـرای آن  ۲میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت و  ۲۰۰مترمربـع مسـاحت و
 ۷۰متـر مربـع زیربنـا دارد .فرمانـدار همچنیـن از اطـراف بـازار قیصریـه هـم
بازدیـد کرد.
هـم اکنـون تعمیـر و مرمت گنبدهای راسـته شـمالی بـازار و تعویض کاهگل
هـای فرسـوده و اجـرای آبچـک ضلـع غربـی بـازار در حـال انجـام اسـت و

قبور مفاخر شیراز احیا شود
عضو جامعه روحانیت شــیراز با بیان اینکه باید برای احیای قبور مفاخر این شــهر
تالش کرد ،گفت :شناسنامه شیراز همین بزرگان هستند ...

بسیج دانشجویی فارس موفقترین سازمان قشری بسیج کشور شد

مسئول باید مشکل گشایی کند
ایکنا:عضـو جامعـه روحانیـت شـیراز بـا بیـان اینکـه بایـد بـرای احیـای قبـور
مفاخـر ایـن شـهر تالش کرد ،گفت :شناسـنامه شـیراز همین بزرگان هسـتند.
حجتاالسلام والمسـلمین علیرضـا حدائق ،مسـئول حوزه علمیـه منصوریه
شـیراز دیـروز ۲۴ ،آبـان در ادامـه سلسـله نشسـتهای اخلاق مهندسـی در
محضـر علمـا کـه در این مدرسـه علمیـه برگزار شـد ،با اشـاره به اینکـه مرحوم
آیتاللـه ایمانـی میفرمودند مدرسـه علمیه منصوریه سـند تشـیع مردم شـیراز
اسـت ،گفـت :اگـر مـردم شـیراز میخواهنـد محکـم و سـربلند بگوینـد کـه ما
در گذشـته شـیعه بودهایـم سـند آن همیـن مدرسـه علمیـه منصوریه اسـت که
بیـش از  ۶۰۰سـال در راسـتای ترویـج معـارف اهـل بیـت(ع) خدمـت کـرده
است.
وی افـزود :بنیانگـذار ایـن مـکان مقـدس شـخصیتی بسـیار بـزرگ بـه نـام
سـیدالحکما ،سـیدالمحققین والمدققیـن ،سـیدصدرالدین محمد دشـتکی که
در خانـه خـود بـه شـهادت رسـیده اسـت کـه بـه نـام سـید سـند معـروف اسـت
کـه شـاید از مظلومیتهـا و محرومیتهایـی کـه انسـان مشـاهده میکنـد این
اسـت کـه گاهـی اوقـات از نقـاط مختلـف جهـان بـرای ادای احتـرام بـه ایـن
شـخصیت بـزرگ میآینـد امـا برخـی در شـیراز هنـوز خبـر ندارنـد که قبر سـید
سـند و سـید شـهید کجاست.
حدائـق بـا اشـاره بـه حضـور  ۲۴نفـر از فالسـفه آلمـان در کنـار قبـور مفاخـر
حـوزه علمیـه منصوریـه گفـت :افرادی که بـرای عرض ادب به مدرسـه علمیه
منصوریـه آمـده بودنـد اعتقـادی بـه مباحـث دینـی نداشـتند امـا در مباحـث
کالمـی و عقلـی دانـا بودنـد ،بیـان کردند که فقط اجـازه ورود به مدرسـه علمیه
را میخواهنـد تـا یک عرض ادبی به قبر سـید سـند داشـته باشـند وارد مدرسـه
شـدند و کنـار قبر سـید سـند ایسـتادند و بیان کردنـد فقط برای عـرض ادب به
ایـن شـخصیت به شـیراز آمـده ایم چراکه مـا از افکار بلند فلسـفه ایـن عزیزان
بسـیار اسـتفاده کردهایم.
وی بـا بیـان اینکـه همچنیـن یکـی از اسـاتید دانشـگاه کالیفرنیـای آمریـکا
چهـار سـال پیـش بـه شـیراز آمـده بودنـد خواهـش کردنـد کـه یـک شـب کنار
تربت سـید سـند بـه عبـادت بپردازند که البته شـیعه و مسـلمان بودنـد ،گفت:
شناسـنامه شـیراز همیـن بـزرگان هسـتند.
حدائـق بـا تصریـح اینکـه مسـئوالن شـهری بایـد همـت کننـد تـا قبرسـتان
دارالسلام شـیراز را احیـا کننـد ،بیـان کـرد :بسـیاری از بـزرگان کـه در شـیراز
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تاکنـون بـرای آن بالـغ بـر یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال هزینه شـده اسـت
و قـرار اسـت در ادامـه راسـته هـای اصلـی و شـرقی بـازار نیـز مرمت گـردد و
قـرار اسـت مغـازه داران نیـز در ایـن کار مشـارکت نمایند.
جلیـل حسـنی در ادامـه همچنین از حمام قدیمی میر و پشـت بـازار قیصریه
نیـز بازدید نمود.
در حاشـیه ایـن بازدیـد فرمانـدار ویـژه الرسـتان در سـخنانی بـا بیـان اینکـه
بناهـا و بافـت هـای تاریخـی ،فرهنـگ و ارتبـاط بـا فرهنـگ هـای دور و
اعتقادات دینی گذشـتگان و سـرزمین مان اسـت و مرمت ،زنده سـازی تمام
ایـن ارزش هـا و دانـش هـا مـی باشـد؛ تاکید کرد :مرمـت بناهـا و بافت های
تاریخـی ،بیـان کننـده گذشـته پـر افتخـار معماری و شهرسـازی یـک منطقه
است.حسـنی اظهـار کـرد :علاوه بـر توجـه بـه فراهم کـردن زیرسـاخت ها،
تلاش و پیگیـری بـرای مرمـت آثـار تاریخـی و ثبـت ملـی و جهانـی برخی از
آن ها ،برنامه مهم و اولویت دار میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری
شهرسـتان بـرای حفـظ ایـن میـراث بهجـای مانـده و اسـتفاده حداکثـری
از آنهـا بـرای کمـک بـه رونـق اقتصـادی و گردشـگری ایـن منطقـه باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت اسـتانداری و فرمانداری ویژه الرسـتان،
در ایـن بازدیـد همچنیـن ابراهیـم کیـان سرپرسـت اداره میـراث فرهنگـی و
گردشـگری شهرسـتان الرسـتان و مصطفی عزمـی مدیر دفتر تسـهیل گری
ایراهسـتان و مجـری مرمـت کاروانسـرای نـو نیز حضور داشـتند.

ایسـنا :بسـیج دانشـجویی اسـتان فارس موفق ترین سازمان قشـری بسیج در
سراسر کشور شـناخته شد.
مسـئول ناحیه بسـیج دانشـجویی فارس دوشـنبه  ۲۴آبان در نشسـت مجازی
بـا خبرنگاران گفت :بسـیج دانشـجویی این اسـتان در راسـتای تدابیر فرمانده
معظـم کل قـوا امـام خامنـهای براسـاس ارزیابیهـای انجـام شـده مبتنـی بـر
فرآیند اشـراف کلی ریاسـت سـازمان بسـیج مسـتضعفین ،در عملکرد وضعیت
سـال  ۱۳۹۹مفتخـر بـه کسـب عنـوان موفق ترین سـازمان قشـری در سـطح
بسـیج کشـور در ششـمین جشـنواره ملی مالک اشـتر بسـیج شد.
سـعید یوسـفی افزود :در همین راسـتا با اهدای لوح سـپاس از مسـئول ،آحاد کارکنان و بسـیجیان ناحیه بسـیج
دانشـجویی اسـتان فارس تقدیر و تشـکر شد.
یوسـفی اضافه کرد :چند روز گذشـته نیز دفتر بسـیج دانشـجویی شهرسـتان جهرم ،بسـیج دانشـجویی دانشـگاه
علوم قرآنی شـیراز و گروه جهادی راه سـرخ بسـیج دانشـجویی داراب در عملکرد سـال  ۱۳۹۹مفتخر به کسـب
عنوان موفق ترین رده سـپاه اسـتانی در نهمین جشـنواره اسـتانی مالک اشـتر سـپاه فجر فارس شـدند.

نیکوکاران سالمت دو پایگاه اورژانس در فراشبند فارس میسازند
ایرنا:مدیـر عامـل مجمـع خیریـن تأمیـن سلامت فـارس گفت:بـا همـت نیکـوکاران سلامت فـارس دو پایـگاه
اورژانـس در فراشـبند راهانـدازی میشـود.
علـی اکبـر رامجـردی اظهـار کـرد :ایـن خانـواده بـه یـاد فرزندشـان مرحـوم مالـک کریـم پور طـی انعقـاد تفاهم
نامـه ای بـا مجمـع خیریـن تأمین سلامت فارس،سـاخت دو پایـگاه اورژانـس بین جـاده ای را عهده دار شـدند.
وی کـه سـخنانش را روابـط عمومی مجمـع خیریـن سلامت فـارس منتشـر کـرده ،بـا بیـان اینکـه نیـات خیرین
بـا توجـه بـه نیازسـنجی های انجـام گرفتـه جهـت دهی میشـود افـزود :ایـن دو پایـگاه اورژانس در جـاده جدید
فیروزآبـاد بـه فراشـبند و محـور فراشـبند به دهرم طبق اسـتانداردهای پایگاه هـای اورژانس احداث خواهند شـد.
رامجـردی ادامـه داد :ایـن خانـواده بـا اهدای مبلغ  ۲۰میلیارد ریال سـاخت ایـن دو پایگاه اورژانـس را با زیربنای
 ۲۰۰متـر مربـع متقبـل شـدند و پیـش بینـی میشـود تـا یـک سـال آینده ایـن دو پـروژه به بهـره بـرداری خواهند
رسید.
فراشـبند یکـی از شهرسـتان های جنـوب غربـی اسـتان فـارس اسـت کـه در فاصلـه  ۱۷۳کیلومتـری از شـهر
شـیراز قـرار دارد.

کرفس سفید به محصوالت گلخانه ای خرم بید اضافه شد
عصرمردم:
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بید از کاشـت کرفس سـفید گلخانهای
برای نخسـتین بـار در این شهرسـتان خبر داد.
آرش خسـروانی بـا بیـان اینکـه ایـن گیـاه در دو واحـد از گلخانـه هـای
شهرسـتان بـه مسـاحت  ۵۰۰۰مترمربـع کاشـته شـده اسـت گفت :با کاشـت
نشـایی کرفـس ،درآمـد گلخانـه داران خرم بید تـا  ۵۰درصد افزایـش می یابد.
خسـروانی کاهـش هزینـه کشـاورز ،پاییـن بـودن میـزان مصـرف سـم ،کوتـاه
بـودن طـول دوره رشـد و صرفهجویـی در مصـرف سـوخت را از اهـداف کشـت
کرفـس سـفید در ایـن منطقـه عنوان کـرد و گفت :بیشـتر گلخانه هـا به صورت متـداول محصـول گوجه فرنگی
خیـار و فلفـل کشـت مـی کننـد کـه ایـن امر آفـات و علفهـای هـرز را افزایـش میدهد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید با اشـاره به اینکه کشـت کرفـس موجب حاصلخیزی خاک میشـود
تاکیـد کـرد :میـزان دمـای مـورد نیاز برای کشـت کرفس در مقایسـه با خیـار ،گوجه فرنگـی و فلفل بسـیار پایین
تـر بـوده و موجـب صرفـه جویی در مصرف انرژی و سـوخت میشـود.
وی افـزود :هزینـه هـای نگهـداری کشـت کرفـس نسـبت بـه دیگـر محصـوالت گلخانـه  ۲۵درصـد پایینتـر و
نگهـداری آن نیـز آسـان تر اسـت.

پیش بینی تولید  11هزارتن خرمالو در فارس
عصرمردم:
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا تاکید بـر اینکه این
اسـتان قطـب تولیـد خرمالـو در کشـور اسـت ،گفـت :پیـش بینـی می شـود
امسـال حـدود  11هـزار تـن خرمالـو در ایـن اسـتان تولیـد شـود.
مجیدرضـا پـاکاری تصریـح کرد :اسـتان فارس با سـطحی بالغ بـر 770هکتار
خرمالو ،رتبه اول سـطح زیر کشـت در کشـور دارد.
بـه گفتـه وی؛ فـارس حـدود  32درصـد تولیـد خرمالـو و  29درصـد سـطح
زیر کشت کشور را دارد.
پـاکاری بـا بیـان اینکـه بیشـترین سـطح باغهـای خرمالـو در شهرسـتانهای شـیراز ،خفـر و جهـرم قـرار دارد،
افـزود :ارقـام خرمالـوی اسـتان فـارس شـامل سـیبی ،قصردشـتی و ژاپنـی اسـت.
او بـا بیـان اینکـه برداشـت خرمالـو در ایـن اسـتان از اواسـط مهـر آغـاز شـده اسـت و تـا بهمـن مـاه ادامـه دارد،
اظهـار کـرد :خرمالـوی تولیـد علاوه بـر بازارهـای داخـل کشـور و به کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس ،آلمان و
عـراق صـادر میشـود.
مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس ابراز کرد :اسـتانهای مازندران و گلسـتان پـس از فارس
در جایگاههـای دوم و سـوم تولیـد خرمالوی کشـور قـرار دارند.

گاز برخی از مناطق شیراز  ۲۵آبان قطع میشود
ایسـنا :مدیـر روابـط عمومـی شـرکت گاز فـارس اعالم کـرد که جریـان گاز برای انجـام تعمیرات شـبکه در برخی
از نقـاط شـیراز فـردا سهشـنبه  ۲۵آبـان بـه مدت  ۵سـاعت قطع خواهد شـد.
محمـود قهرمانـی دوشـنبه  ۲۴آبـان بـه خبرنـگاران گفت :روز سهشـنه  ۲۵آبان از سـاعت  ۹و  ۳۰دقیقـه تا  ۱۵و
 ۳۰دقیقـه ،جریـان گاز در بعضـی مناطق شـهر شـیراز ،بـرای انجام عملیـات تعمیرات ،قطع میشـود.
او افـزود :گاز مناطـق بلـوار میـرزای شـیرازی غربـی حدفاصـل کوچههـای  ۱تـا  ۹و  ۲تـا  ۲۴و فرعیهـای
منشـعب ،خیابـان و کوچههـای کـوی میلاد ،شـهامت ،بلـوار بهشـت ،بـاغ طوطـی ،حکمـت ،شـهید کبـار۱۶ ،
متـری شـهید دینکانـی ،محلـه منصـور آبـاد ،فقیرآبـاد و دینـکان بـا قطعـی  ۵سـاعته مواجـه خواهـد شـد.

کشت ۳۶۰هکتار چغندر قند پائیزه در داراب
ایسـنا :معـاون سـازمان و مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان داراب گفـت:
بـا توجـه بـه قراردادهـای منعقـد شـده بیـن کشـاورزان دارابـی و شـرکت قنـد
فسـا ۳۶۰ ،هکتـار از اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان زیـر کشـت محصول
اسـتراتژیک چغندرقنـد رفتـه اسـت.
محمدمهـدی خرسـندنیا ضمن بیـان اینکه کشـت قـراردادی چغندرقند پاییزه
از  ۱۵مهرماه شـروع شـده و  ۲۰آبان ماه به پایان رسـیده اسـت ،گفت :برپایه
قـرارداد منعقـد شـده خریـدار متعهـد بـه خریـد تضمینـی محصـول تولیـدی
است.
خرسـندنیا ضمـن اشـاره بـه افزایش قیمـت نهادههای کشـاورزی و هزینههای باالی کشـت چغندر قنـد ،افزود:
ایـن کارخانـه متعهـد شـده اسـت کـه نهادههـای کشـاورزی و هزینه کاشـت ،داشـت و برداشـت را در طـول دوره
رشـد و نمـو محصـول بـه صـورت مسـاعده بـه کشـاورزان پرداخت کـرده و بعـد از برداشـت ،مبالـغ پرداختـی را از
کشـاورز مسـترد کند.
ایـن مقـام مسـئول گفـت :چغنـدر قنـد پاییـزه در مقایسـه بـا کشـت بهـاره میـزان آب کمتـری مصـرف کـرده و
می توانـد گزینـه مناسـب تـری بـرای بهـره گیـری از بارندگی هـای پاییـزه و زمسـتانه و مقابلـه بـا بحـران کـم آبی
باشد.
رعایـت تنـاوب زراعـی ،مبـارزه بـا علف هـای هـرز مقـاوم در مـزارع گنـدم ،حاصلخیـزی و اصالح بافـت خاک از
دیگـر مزایـای کشـت پاییـزه چغندرقند اسـت کـه خرسـندنیا از آنها یـاد کرد.
خرسـندنیا مهمتریـن ارقـام چغنـدر قند کشـت شـده در شهرسـتان داراب را شـامل لوانتـه ،ویکو ،گرانته ،شـانون
معرفـی و اضافـه کـرد :پیـش بینـی می شـود امسـال بیـش از  ۲۰هزارتـن محصول از این مزارع برداشـت شـود.
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ارتباط اختالل خواب
با تشدید عوارض جدی کووید ۱۹

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان داد که افــراد مبتال به برخی اختالالت خواب ،عوارض
شــدیدتری از کووید  ۱۹دارند ،از جمله میزان بســتری شــدن در بیمارستان و مرگ و میر آنها
 ۳۱درصد بیشتر است .تیم تحقیقاتی از کلینیک کلیولند آمریکا ،دادههای مربوط به  ۵۴۰۰بیمار
را تجزیه و تحلیل کردند .این یافتهها نشــان داد در حالی که بیماران مبتال به اختالل تنفســی
در خواب و هیپوکســی مرتبط با خواب با افزایش خطر ابتالء به کووید  ۱۹مواجه نیســتند ،اما
پیشآگهی بالینی وخیمی از این بیماری دارند.
دکتر «رینا مه را» ،سرپرست تیم تحقیق ،گفت« :از آنجایی که پاندمی کووید  ۱۹ادامه دارد
و این بیماری از فردی به فرد دیگر بســیار متغیر اســت ،بهبود توانایی ما برای پیشبینی اینکه
چه کســی به بیماری شــدیدتری مبتال میشود بسیار مهم اســت تا بتوانیم منابع را به درستی
تخصیص دهیم».
وی در ادامه افزود« :این مطالعه درک ما را از ارتباط بین اختالالت خواب و خطر پیامدهای
نامطلوب کووید  ۱۹بهبود بخشــید .ما گمان میکنیم نشــانگرهای زیستی التهاب ممکن است
عامل این رابطه باشند».
محققان دادههای حدود  ۵۴۰۰نفر دارای ســابقه مطالعه خواب که به کووید  ۱۹مبتال شــده
بودند را بررسی کردند .یافتههای مطالعه خواب و مثبت بودن کووید  ۱۹همراه با شدت بیماری
ارزیابی شــد .این تیم همچنین بیماریهای مشــترکی مانند چاقی ،بیماریهای قلبی و ریوی،
ســرطان و سیگار کشــیدن را در نظر گرفتند .این یافتهها زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم
میکند تا مشــخص شود آیا درمانهای مؤثر اولیه مانند ( PAPفشار مثبت مجاری هوایی) یا
تجویز اکسیژن میتواند پیامدهای کووید  ۱۹را بهبود بخشد.

داروی بیماری ام اس در درمان آلزایمر موثر است
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مصرف مقادیر کم کافئین
برای مادران باردار بی خطر است
مهر :به گفته محققان ،مصرف مقدار کم کافئین
در دوران بارداری می توانــد به کاهش خطر دیابت
بارداری کمک کند.
«اســتفانی هنکل» ،سرپرســت تیــم تحقیق از
دانشــگاه پنســیلوانیا ،گفت« :ما متوجه شــدیم که
مصرف کم تا متوســط کافئین با افزایش خطر ابتالء
به دیابت بارداری ،پره اکالمپســی یا فشار خون باال
برای مادران باردار مرتبط نیست».
محققان توصیه میکننــد که زنان باردار مصرف
کافئین خــود را به کمتــر از  ۲۰۰میلی گرم (حدود
دو فنجان) در روز محدود کنند .با این حال ،اطالعات
محدودی در مورد ارتباط بیــن کافئین و پیامدهای
سالمت مادر وجود دارد.
برای درک بهتر این ارتبــاط ،محققان دادههای
مربــوط به  ۲۵۲۹شــرکتکننده بــاردار را که بین
ســالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳در مؤسسه ملی سالمت

مهر :محققان دریافتند دارویی که پزشــکان برای درمان بیماری ام اس اســتفاده می کنند
ممکن است در درمان عالئم آلزایمر از جمله از دست دادن حافظه موثر باشد.
محققان در مطالعات آزمایشــگاهی خود مشاهده کردند در موشها پس از  ۸هفته درمان با
این دارو ،حافظه بهبود یافت .همچنین در موشهای تحت درمان با این دارو ،کاهش پالکهای
آمیلوئیدی مشــاهده شد .از دست دادن حافظه یکی از نگران کننده ترین عالئم بیماری آلزایمر
اســت .نتایج این مطالعه نشان داده است دارویی که برای درمان ام اس استفاده میشود ممکن
اســت به کاهش این عالمت کمک کند .محققان مؤسســه علوم اعصاب دل مونته در دانشگاه
روچســتر نیویورک ،ایــن مطالعه را بر روی موشها انجام دادند .دانشــمندان داروی گالتیرامر
اســتات ( )GAرا به مــدت  ۸هفته به موشهای مبتال به آلزایمر دادند و ســپس مهارتهای
حافظه آنها را ارزیابی کردند.
دکتر «مایکل اوبانیون» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :سالهاســت که از
 GAبرای درمان اماس اســتفاده میشــود .به نظر میرســد که این دارو ،پاسخهای سلول T
را اصالح میکند ،بنابراین پاســخ ایمنی کمتر تهاجمی اســت ،اما ما واقع ًا مکانیسم آن را درک
نمیکنیم».
پس از  ۸هفته ،محققان مهارتهای حافظه را در موشها ارزیابی کردند .آنها همچنین بافت
مغز آنها را برای یافتن تغییرات در میکروگلیا ،پالکهای آمیلوئید و تاو بررسی کردند .این مطالعه
تغییراتی را در مورفولوژی مغز موشها نشــان داد که ممکن اســت مشــخص کند چرا حافظه
پس از درمان با  GAبهبود یافته است.
اوبانیون افزود« :ما همچنین تغییرات خفیفی در بیان ژن پیدا کردیم که نشان میدهد GA
فعالسازی ایمنی را تغییر میدهد».
این یافتهها در موشهایی که بهطور ژنتیکی مبتال به آلزایمر شــده بودند ،میتواند گامی در
جهت استفاده از  GAبه عنوان درمانی برای این بیماری در افراد باشد.

مهر :بر اساس تحقیقات جدید ،التهاب مزمن ناشی
از چاقی ممکن است باعث رشد سلول هایی شود که
بافت استخوانی را تجزیه می کنند ،از جمله استخوانی
که دندان ها را در جای خود نگه می دارد.
مطالعه محققان دانشــگاه بوفالو نیویورک بر روی
مدل حیوانی نشــان داد که التهاب بیش از حد ناشی
از چاقی ،تعداد سلولهای ســرکوبگر مشتق شده از
میلوئید ( )MDSCرا افزایش میدهد؛ MDSC
گروهــی از ســلولهای ایمنی هســتند که در طول
بیماری برای تنظیم عملکرد ایمنی افزایش مییابند.
MDSCها که از مغز استخوان منشأ میگیرند ،به
طیفی از انواع مختلف سلول ،از جمله استئوکالست ها
(سلولی که بافت استخوانی را تجزیه میکنند) تبدیل
میشوند.
از دســت دادن اســتخوان یکی از عالئم اصلی
بیماری لثه است و ممکن است در نهایت منجر به از
دست دادن دندان شود .به گفته محققان ،بیماری لثه
که به عنوان بیماری پریودنتال نیز شــناخته میشود،
بیش از  ۴۷درصد از بزرگساالن  ۳۰سال به باالتر را
تحت تأثیر قرار میدهد.
«کیت کرکــوود» ،عضو تیم تحقیــق ،میگوید:

مهر :یک فوق تخصص عفونی ،نسبت به عالئم مشابه ویروس کرونا و عوارض آلودگی هوا
هشدار داد و گفت :سردرد و سرگیجه های ناشی از آلودگی هوا با کرونا فرق دارد.
علیرضــا فاطمی فوق تخصص عفونی ،با اشــاره به اینکه آلودگی هوا بــرای افراد معمولی
تغییرات آنی و لحظهای ایجاد نمیکند ،اظهار کرد :عالمتهایی همانند ســوزش چشم ،سردرد
و حالت تهوع از جمله عالئم شــایع آلودگی هوا در افراد معمولی اســت .وی افزود :آلودگی هوا
میتواند آلرژی و بیماریهای زمینهای در مبتالیان به بیماریهای ریوی را تشدید کند.
فاطمی با اشاره به اینکه افرادی که بیماریهای زمینهای آلرژیک دارند ممکن است آبریزش
بینی شــدید تری در آلودگی هوا در مقایسه با سایرین تجربه کنند خاطرنشان کرد :ممکن است
تداخل بیماریهای زمینهای همانند آلرژی با آلودگی هوا در این افراد عوارضی مشــابه با کرونا
داشته باشد .این فوق تخصص عفونی با بیان اینکه سینوزیت هم میتواند ترشحات پشت حلق
را در آلودگی هوا افزایش دهد توضیح داد :این نشانهها و عالئم نباید با کرونا اشتباه گرفته شود،
چرا که در افرادی که ریههای تحریک پذیر با آلرژنها دارند ،ممکن است عالئمی همانند سرفه،
تنگی نفس که از شایعترین نشانههای ابتالء به کووید  ۱۹است ،ایجاد شود.
فاطمی با اشــاره به اینکه آب ریزش بینی ،سوزش گلو ،ترشحات پشت حلق و یا سرفههای
تک تک میتواند از دیگر عالمت آلودگی هوا باشد گفت :معمو ًال سردردهای مقطعی و سوزش
چشم از عالئم شایع کرونا نیست.
وی با بیان اینکه برای تشخیص بین مسمومیت ناشی از آلودگی هوا یا ابتالء به کرونا باید به
پزشک مراجعه کرد ،ادامه داد :عوارض کرونا با آلودگی هوا تقریب ًا یکسان و خطرناک است با این
تفاوت که کرونا اختالالتی همانند از دست دادن حس بویایی و چشایی را معمو ًال به دنبال دارد.
این فوق تخصص عفونی ،ســرگیجه ،عدم توجه و فراموشی لحظهای را از دیگر عالمتهای
آلودگی هوا ذکر کرد و گفت :عالئم و اختالالتی که در مغز و اعصاب به واسطه ابتالء به کرونا
ایجاد میشود طوالنی مدت است و شاید ماهها زمان بر باشد ولی در آلودگی هوا بعد پاک شدن
هوا سردرد ،سرگیجه ،تهوع و استفراغ از بین میرود.
وی افزود :خلطی که به علت آلودگی هوا از گلو خارج میشود ،سیاه رنگ است ،در حالی که
خلط بیمار مبتال به کرونا معمو ًال روشن است و چنانچه عفونی شده باشد ،رنگ سبز متمایل به
زرد دارد و سرفههای ناشی آلودگی هوا و کرونا تقریب ًا شبیه به هم هستند.
ً
فاطمی نســبت به قرارگیــری طوالنی در معرض آلودگی هوا خصوصــا در افراد در معرض
خطر هشــدار داد و افزود :اگر چنانچه مدت آلودگی هوا طوالنی و پایدار باشــد ،ممکن اســت
عوارضی همانند ســکتههای مغزی را نیز در پی داشته باشد .وی ،یکی دیگر از نشانههای کرونا
را درد عضالت و قفســه ســینه ذکر کرد و گفت :عالمتهای خستگی ،کوفتگی و سرگیجه که
نشــانههای مشخص آلودگی هواست را با کرونا اشتباه نگیرید ضمن اینکه سر دردهای ناشی از
آلودگی هوا با مصرف مسکنها بهبود مییابد ،ولی سردردهای کرونا ممکن است به هر مسکنی
جواب ندهند.

ایســنا :نتایج تحقیقات نشان میدهد عصاره چای
برگ زیتون میتواند فشار خون سیستولیک را کاهش
دهد .همچنین چای ســیاه و سبز نیز حاوی ترکیبات
خاصی اســت که باعث شــل و بازتر شدن رگهای
خونی و منجر به کاهش فشار خون میشود.
چای برگ زیتون هزاران ســال اســت که برای
اهداف دارویی اســتفاده میشــود؛ برگهای درخت
زیتون حاوی پلیفنولهایی اســت کــه میتواند در
برابر بسیاری از شــرایط محافظت ایجاد کند .اکنون
دانشــمندان اثر ضد فشــار خــون آن را در گروهی
متشــکل از  ۴۰دوقلوی همسان با فشار خون طبیعی
باال(فشار خون لب مرز) آزمایش کردهاند.
در ایــن تحقیق  ۵۰۰یــا  ۱۰۰۰میلیگرم عصاره
بــرگ زیتون به شــرکتکنندگان خورانــده و بعد از
هشت هفته فشــار خون آنان اندازهگیری شد .نتایج
نشــان داد با مصرف این نوشیدنی میزان فشار خون
این افراد کاهش یافته بود .عصاره برگ زیتون دارای
خواص ضد فشــار خون در انسان است و مصرف دوز
ل توجهی در افراد
 ۱۰۰۰میلیگرمــی آن اثرات قابــ 
مبتال به فشــار خون لب مرزی دارد .ترکیبات موجود
در این نوشــیدنی داغ ممکن اســت راههای جدیدی
برای درمان فشار خون باال ارائه دهد.
دانشــمندان پیشبینی میکنند خواص ضد فشار
خون چای ســیاه و ســبز نیز میتوانــد گزینههای
درمانی امیدوارکنندهای را برای کاهش فشــار خون
ارائه دهد .برگهای چــای حاوی فالونوئیدهای اپی
گالوکاتچیــن-۳-گاالت و اپی کاتچیــن گاالت از
اعضای خانواده کاتچینهاست.
نتایج یک تحقیق مشــخص کرد این کاتچینها
میتوانــد  KCNQ۵را فعال کنــد که به نوبه خود

عالئم مشابه کرونا و عارضه های آلودگی هوا

نکاتی برای کاهش اضطراب واکسیناسیون
در کودکان

ایسنا :یک متخصص بهداشت کودک در آمریکا نکات مفیدی را به منظور آماده کردن کودک
برای انجام واکسیناســیون ارائه کرده اســت .در حالی که برخی از کودکان ممکن است تزریق
واکســن را به خوبی تحمل کنند ،اما در برخی دیگر واکسیناســیون با اضطراب و ترس همراه
خواهد بود .والدین برای کاهش این ترس و اضطراب در کودک چه کنند؟
والدیــن باید تا حد امکان روند واکسیناســیون و مراحلی که قرار اســت اتفاق بیفتد را برای
کودک خود از قبل شرح دهند و او را با شرایط این کار آشنا کنند.
به والدین توصیه می شــود دلیل تزریق واکسن را به کودکشــان توضیح داده و درباره این
موضوع با او صحبت کنند که میکروبهای بزرگی در اطراف ما وجود دارند و الزم است خود را
در برابر آنها حفظ کنیم .واکسن را یک سالح خاص و فوقالعاده بخوانید چرا که باعث می شود
کودک احســاس ایمنی بیشتری داشته باشــد .همچنین به کودک توضیح دهید که این واکسن
خــاص ،او را در برابر میکروب های بزرگ حفاظت می کند .همچنین قبل از رســیدن به محل
موردنظر در مورد فضای کلینیک یا مطب با کودک خود صحبت کنید و به او اطمینان دهید که
به یک مکان امن میروید .شرایطی را فراهم سازید که کودک بتواند به میل خود برای انتخاب
محل انجام واکسیناسیون و اینکه تزریق روی کدامیک از بازوهایش انجام شود ،نظر بدهد .این
کار باعث می شود که کودک تصور کند در فرایند واکسیناسیون نقش دارد.
به هنگام حضور در محل واکسیناسیون نیز بهتر است برای کودکان خردسال اسباب بازی به
همراه داشته باشید چراکه در آرام کردن کودک موثر است.
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باشگاه خبرنگاران :سینوسها فضاهای پر از هوا در
داخل پیشــانی ،استخوان گونه و پشت پل بینی هستند
که پس از التهاب متورم میشــوند و مخاط بیشــتری
تولید میکنند و میتوانند مجاری تخلیه کننده آنها را
مسدود کنند.
عوامل بروز سردرد سینوسی
عفونت التهابی :سردرد سینوسی اغلب از عوارض
سینوزیت ناشــی میشود که در آن سینوسها به دلیل
آلرژی یا سایر محرکها مانند عفونت ملتهب میشوند.
آلرژی فصلی :سردرد سینوسی ممکن است ناشی
از آلرژیهای فصلی باشد که برای مدت طوالنی ادامه
دارد و به آن رینیت یا تب یونجه میگویند.
انسداد سینوســی :عفونت سینوسی و انسداد
سینوسها نیز میتواند منجر به سردرد سینوسی شود.
عالئم سردرد سینوسی
ســینوسها منجر به درد عمیق و دائمی میشوند.
مناطق بروز ســردرد سینوســی در یک یا هر دو طرف
سر ،استخوان گونه ،پیشانی و پل بینی بروز میکند.
هنگامی که ســر به طور ناگهانــی حرکت میکند
یا احســاس تنش میکند ،درد افزایش مییابد .سردرد
سینوسی اغلب با میگرن یا سردرد تنشی اشتباه گرفته

کودک و توســعه انسانی ثبتنام کرده بودند ،مطالعه
کردند.
در هنــگام ثبت نــام و در هر بــار ویزیت ،زنان
مصرف هفتگی قهــوه کافئین دار ،چای کافئین دار،
نوشابه و نوشــیدنیهای انرژی زا را گزارش کردند.
غلظت کافئین نیز در پالســمای شرکت کنندگان در
هفته  ۱۰تا  ۱۳بارداری آنها اندازه گیری شد .سپس
محققان مصرف کافئین خود را با نتایج اولیه تطبیق
دادند :تشــخیص بالینی دیابت بارداری ،فشار خون
بارداری و پره اکالمپسی.
تیم تحقیقاتی دریافتند که مصرف نوشیدنیهای
کافئین دار در هفتههــای  ۱۰تا  ۱۳بارداری با خطر
دیابت بارداری ارتباطی ندارد .در طول سه ماهه دوم،
نوشــیدن  ۱۰۰میلی گرم کافئیــن در روز با کاهش
 ۴۷درصدی خطــر دیابت همراه بــود .هیچ تفاوت
آماری معنی داری در فشــار خون یا پره اکالمپسی

بیــن افرادی که در دوران بــارداری کافئین مصرف
کرده و مصرف نکرده بودند ،وجود نداشت .محققان
خاطرنشان میکنند که یافتهها با مطالعاتی که نشان
داده اند کافئین با بهبود تعادل انرژی و کاهش توده
چربی مرتبط است ،مطابقت دارد.
محققان میگویند« :زنانی که کافئین نمیخورند،

چاقی خطر ابتال به بیماری لثه را
افزایش می دهد

«اگرچه رابطه واضحی بین میــزان چاقی و بیماری
پریودنتــال وجود دارد ،اما مکانیســمهایی که ارتباط
بین این بیماریها را تشــکیل میدهند کام ً
ال درک
نشده است».
وی در ادامه میافزاید« :این تحقیق این مفهوم را

ترویج میکند که گسترش  MDSCدر طول چاقی
برای تبدیل شدن به استئوکالست در طی پریودنتال
با افزایش تخریب استخوان آلوئوالر مرتبط است .در
مجمــوع ،این دادهها از این دیــدگاه حمایت میکند
که چاقی خطر از دســت دادن استخوان پریودنتال را

کاهش فشار خون باال
با نوشیدنیهای گرم خاص

باعث شل شــدن عروق خونی میشودKCNQ۵ .
یک کانال پتاسیم اســت که در ماهیچه صاف یافت
میشود.
کاتچینها آنتی اکســیدانهایی است که در برابر
سرطان و بیماریهای قلبی عروقی موثر است.
پروفســور جفری ابوت ،محقق این تحقیق ،اظهار
کرد :ما با اســتفاده از مدلسازی رایانهای و مطالعات
جهشزایــی دریافتیم کاتچینهای خــاص به پای
سنسور ولتاژ متصل میشود و به کانال اجازه میدهد
در پاسخ به تحریک ســلولی خیلی راحتتر و زودتر
باز شود.

تقریبا از هر ســه فرد بالغ یک نفر دارای فشــار
خون باالست که عامل خطر اصلی بیماریهای قلبی
عروقی و مرگ زودرس در سراســر جهان محسوب
میشــود؛ بنابراین یافتن راههایی بــرای درمان این
بیماری میتواند جان انسانها را نجات دهد.
نتایج مطالعات گذشــته نشــان داد نوشیدن چای
میتواند به طور مداوم فشــار خــون را در مقادیر کم
کاهش دهد .درک تاثیــر کاتچینها بر KCNQ۵
میتواند به توسعه داروهای ضد فشار خون با کارایی
باالتر کمک کند.
بسیاری از کشــورها مانند ایاالت متحده آمریکا و

سردرد سینوسی و راههای درمان آن
میشــود .تفاوت بین سردرد فشاری و سردرد سینوسی
را میتــوان با توجه به ســایر عالئم همراه با ســردرد
سینوسی ،یعنی آبریزش بینی ،احساس پری در گوش،
درجه حرارت باال ،تورم صورت و درد هنگام خم شدن
به جلو افزایش مییابد .وجود ترشــحات سبز یا زرد از
بینی و درد در فک باال از دیگر عالئم این عارضه است.
سردرد سینوسی و کرونا
تشخیص عفونت سینوسی از ویروس کرونا میتواند
دشوار باشد ،اگرچه هر دو میتوانند باعث تب ،سردرد،
احتقان بینی و گلودرد شــوند اما تفاوتهایی بین آنها
وجود دارد ،بــه گونهای که با ابتال بــه ویروس کرونا
عالئم سرفه خشک بیشتر ،از دست دادن حس بویایی و
چشایی و مشکالت تنفسی بیشتر بروز پیدا میکند .در
صورت ابتال به ویروس کرونا همراه با سینوزیت ،عالئم
ممکن است بدتر شده و سردرد افزایش یابد.
درمان سردرد سینوسی
هدف از درمان ســردرد سینوسی تسکین عالئم و

درمان عفونت با مصرف داروهای ســردرد سینوســی
است.
 آنتــی بیوتیک برای درمــان عفونت باکتریایی وآنتی هیستامین یا ضد احتقان برای مدتی کوتاه تجویز
میشود.
 ضد احتقان بینی استنشــاقی امــا فقط تا  ۳روز.استفاده طوالنیتر میتواند عالئم را بدتر کند و ممکن
اســت به جای درمان ،احتمال ســردرد سینوســی را
افزایش دهد .ضــد احتقانها همچنین میتوانند باعث
فشار خون باال شوند.
 مسکن برای تســکین عالئم آزاردهنده .پزشکمیتواند کورتیکواســتروئیدها را بــرای کاهش التهاب
در ســینوسها تجویز کند و اگر واکنش آلرژیک باعث
سینوزیت شدید شــود ،ممکن اســت بیمار به درمان
آلرژی پیشگیرانه نیاز داشته باشد.
درمان خانگی سردرد سینوسی با اقدامات
ساده

توصیه نمیشود که نوشیدنیهای کافئیندار را برای
کاهــش خطر ابتالء به دیابت بارداری شــروع کنند.
اما یافتههای ما ممکن اســت بــه زنانی که در حال
حاضر میزان پایین تا متوسط کافئین مصرف میکنند
اطمینان دهد که چنین مصرفی خطرات سالمت مادر
را افزایش نمیدهد».

افزایش میدهد».
ایــن مطالعــه دو گــروه از موشهــا را در طول
 ۱۶هفته بــا رژیمهای غذایی بســیار متفاوت مورد
بررســی قرار داد :یک گروه رژیم غذایی کمچرب که
 ۱۰درصد انرژی را از چربی به دســت میآورد ،گروه
دیگر یک رژیم غذایی پرچرب که  ۴۵درصد انرژی را
از چربی میگرفت.
تحقیقات نشان داد که گروه رژیم غذایی پرچرب،
چاقی ،التهاب بیشــتر و افزایش بیشتر MDSCها
در مغز استخوان و طحال را در مقایسه با گروه رژیم
کم چرب تجربه کردند .گــروه رژیم غذایی پرچرب
همچنین تعداد قابل توجهی از استئوکالســت ها را
توسعه دادند و استخوان آلوئوالر بیشتری (استخوانی
کــه دندانها را در جای خود نگه میدارد) از دســت
دادنــد .همچنین ،بیــان  ۲۷ژن مرتبط با تشــکیل
استئوکالســت در گروهی که با رژیم غذایی پرچرب
تغذیه شده بودند به طور قابل توجهی افزایش یافت.
به گفتــه محققان ،ایــن یافتهها ممکن اســت
مکانیسمهای سایر بیماریهای التهابی مزمن مرتبط
با اســتخوان را که همزمان با چاقی ایجاد میشوند،
مانند آرتروز و پوکی استخوان ،روشن کند.

بریتانیا چای را با شــیر مینوشند اما باید توجه داشت
مزایای ضد فشــار خون چای ممکن است با مخلوط
کردن آن با شیر کاهش یابد.
گــروه تحقیقاتی ایــن ایده را آزمایــش کردند و
دریافتند که وقتی شــیر به چای سیاه اضافه میشود،
فعال شدن  KCNQ۵را مسدود میکند.
با این حال پروفســور ابــوت فکر میکند که بدن
انسان واکنش متفاوتی نشان میدهد.
وی میگوید :ما معتقد نیســتیم هنگام نوشــیدن
چای باید از مصرف شیر اجتناب کرد تا از خواص مفید
چای اســتفاده کنیم .ما مطمئن هستیم محیط معده
انسان کاتچینها را از پروتئینها و سایر مولکولهای
موجود در شیر جدا میکند؛ در غیر این صورت اثرات
مفید کاتچینها را مسدود میکند .همچنین تاثیر دما
بر چای بررسی و مشخص شد که در دمای  ۳۵درجه
سانتیگراد ،ترکیب چای تغییر میکند و تاثیر بیشتری
بر فعالسازی  KCNQ۵دارد.
ف نظر از اینکه
پروفســور ابوت توضیح داد :صــر 
چای ســرد یا گرم مصرف شــود ،این دمــا پس از
نوشــیدن چای به دست میآید زیرا دمای بدن انسان
حدود  ۳۷درجه ســانتیگراد است .بنابراین به سادگی
با نوشــیدن چای ،خواص مفید و ضد فشار خون آن
را فعال میکنیم.
 KCNQ۵همچنین در مغز بیان میشــود و در
تنظیم عملکرد عصبی نقش دارد .جهش در گونههای
ژن  KCNQ۵عملکرد کانال آن را متوقف میکند
و باعث اختالالت مغزی میشــود که به انسفالوپاتی
صرعی(تشنج) معروف است.
با این حال کاتچینها توانایی عبور از ســد خونی
مغزی و فعال کردن  KCNQ۵را دارد.

 مایعات بیشتری بنوشید :مایعات عالئم را تسکینداده و از بدتر شدن آنها جلوگیری میکند.
 از یک مرطوب کننده استفاده کنید. از اسپری بینی با سالین استفاده کنید. استنشــاق بخار :قــرار دادن یــک پارچه گرم ومرطوب روی ناحیه ســینوس ممکن است باعث تخلیه
و کاهش فشار شود.
 ماساژ :سردرد سینوسی را میتوان با ماساژ برایبهبود تخلیه سینوســی با اعمال فشــار مالیم به نقاط
فشــار سینوسی درمان کرد .از ناحیه روی پل بینی بین
چشــمها شروع کنید ،سپس فشــار دهید و یک دقیقه
نگه دارید .این ممکن اســت انســداد ناشی از احتباس
مخاطی در سینوسها را برطرف کند.
این روشها به درمان ســردردهای سینوسی برای
زنان باردار و ســردردهای سینوسی در کودکان کمک
میکنند ،زیرا بدون نیاز به مصرف داروهایی که به زنان
باردار یا کودکان خردســال آسیب میرسانند ،عالئم را
تسکین میدهند.
در موارد نادر ،پزشک ممکن است جراحی سینوس
را بــرای برداشــتن پولیپ یا باز کردن ســینوسهای
کوچک یا دائم ًا متورم توصیه کند.
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چگونه مشکالت را شکست دهیم؟

باشگاه خبرنگاران :سختیها و مشکالت عضو جدایی ناپذیر زندگی
بوده و همه را به خود درگیر میکنند .معموال کسانی که سنی از آنها
گذشته در مواجه با سختیهای روزگار برخوردهای آرامتر و منطقی
تری دارند چرا که با گذر زمان دریافته اند که این نوع نگرش انسان به
مشکالت است که روند و تاثیر گذاری آنها بر زندگی را رقم میزند.
راهکارهایی وجود دارد برای این که از شدت غمها و مشکالت در
زندگی کاست و به دنیایی وارد شد که محور آن برنامهها و شادی
انسان است که میتواند آن را مدیریت کند ،نه دنیایی که همهی افکار
انسان را به مشکالت و غمها سوق میدهد.
شروع کنید
برای داشتن زندگی خوب و به دور از سختی الزم است بخواهید و
آغاز کنید!
تا زمانی که انسان تصمیم نگیرد که حال خوب ،آرامش و برنامه ریزی
را در لیست برنامههای زندگی اش قرار دهد ،این غمها هستند که او
را مدیریت میکنند.
انتخاب کنید
بگردید و از میان کارهایی که در طول روز انجام میدهید انتخاب
کنید که کدامیک از آنها شما را با توجه به شرایط فعلی که در زندگی
دارید کمتر دچار تنش و مشکل میکند و آن راه را در پیش بگیرید.
یادداشت کنید
معجزهی قلم و کاغذ را نادیده نگیرید! وقتی همه ی افکار منفی
و مثبت ،راهها و اصولی که برای مبارزه با مشکالت زندگی به کار
میگیرید را مینویسید ،به نقشهی راهی خواهید رسید که شما را به
مسیر مناسب هدایت کرده و از پرداختن بیهوده به مشکالت مصون
میدارد.
خودتان را سخت ارزیابی نکنید
نه تنها در مسئله حل شدن مشکالت ،بلکه در تمامی وجوه زندگی

باشگاه خبرنگاران :کودکان معموال عالقه فراوانی دارند تا به هنگام
آشپزی ،در آشپزخانه حضور داشته باشند و گاه نیز تمایل دارند تا برخی
از کارها را خودشان انجام دهند .اما باید بدانید هرگز کمک کردن
کودکتان در آشپزخانه زیاد زود و یا دیر نیست .اگرچه گاهی برای
آشپزی به همراه کودکتان به زمان نیاز است و آنها برای کمک خیلی
کوچک هستند اما باید بدانید کامال ارزش این مسئله را دارد.
در این مطلب به برخی از مزایای آشپزی به همراه کودکان پرداخته
شده است:
مهارتهای زندگی
یادگیری مهارت های زندگی می تواند تا پایان عمر کودک شما مورد
استفاده اش قرار گیرد و شاید روشن ترین مهارتی باشد که برای او
حاصل میشود .با شروع درسهای آشپزی در سنین پایین ،این کار
تبدیل به مهارتی می شود که کودکتان در بزرگسالی به خوبی با آن
سازگار شده است.
چشیدن طعمی ماجراجویانه
یکی از بزرگترین فواید آشپزی با کودکان این است که می تواند به آنها
کمک کند تا طعمی ماجراجویانه و متفاوت را ایجاد کنند .افرادی که در
آشپزی همکاری دارند ،به طور عموم تمایل بیشتری دارند تا غذاهای
جدید را امتحان کنند .هرچه در سنین پایین تر این کار را شروع کنید،
بهتر است .کودکان درصورتی که در سنین پایین این کار را تجربه کنند،
قادر هستند تا مواد غذایی متفاوت تری را تجربه کنند.
یکی از بهترین کارهایی که شما می توانید برای سالمت خود انجام
دهید ،آشپزی در خانه است .تحقیقات نشان می دهد افرادی که
غذاهای خانگی را به شکلی منظم مصرف می کنند ،غالبا شادتر و
سالم تر هستند .درگیر کردن کودکان در آشپزخانه از سنین پایین ،این
عادت را در آنان پرورش می دهد و مزیت آن تا آخر عمر برای آنها
باقی خواهد ماند.
توسعه مهارت های بدنی

ارزیابی باید وجود داشته باشد ،اما ارزیابی سختگیرانه خود و زندگی،
باعث میشود موفقیتهای روزانه که تکرار آنها سبب میشود فرد از
پس مشکالت بر بیاید ،دیده نشود و فرد دائما منتظر اتفاق بزرگی برای
رهایی از سختیها باشد.
مدیریت کنید
در صورتی که برای حل یک مشکل از راههای متفاوت بهره گرفته اید
و نتوانسته اید مشکل تان را حل کنید ،خود را نبازید .در چنین شرایطی
باید مدیریت زندگی را در دست گرفته و برای شروع دوباره تا حل شدن
مشکل تالش کنید.
مقایسه نکنید
ممکن است در ظاهر اقدامات و زندگی انسانها مشابه هم باشد ،اما
باید بدانید که هر کسی در فراسوی باور هایش با نزدیکترین افراد
زندگی اش هم تفاوت دارد ،پس مقایسه کردن خود با بقیه برای رفع
مشکالت ،خود مشکلی اضافهتر را ایجاد میکند.
آینده نگری کنید
برای حل شدن کامل مشکالت و رسیدن به جایی که برای آن برنامه
ریزی کرده اید ،به زمان نیاز دارید ،پس فرصت آینده را مدنظر داشته
باشید و بدانید که شاید مشکل شما در یک مقطع از زمان دچار توقف
شده باشد ،اما در آینده با تالش و پشتکار حل خواهد شد.
مواردی که بیان شد تنها چند نمونه از راههای حل مشکالت بودند،
شما میتوانید برای سبک زندگی و آداب اجتماعی که مختص خودتان
است راههای دیگری را تجربه کرده و به دیگران یاد دهید ،چرا که هر
انسانی توانایی تجربه کردن ،آموختن ،حل مشکالت و برآمدن از پس
سختیها را دارد .اقدام به راه های فوق می تواند انسان را در مسیر
تالش برای حل مشکالت و کاهش تلخی ها هدایت کند تا به نکته ی
اصلی که عمل و تفکر برای زندگی است ،برسد.

هم زدن ،غلتاندن و دیگر کارهایی که در آشپزخانه انجام می شود ،به
کودکان شما اجازه می دهد تا مهارت های بدنی خود و نیز هماهنگی
چشمان و دستان خود را توسعه دهند.
فرصت های یادگیری در آشپزخانه بسیار است
کودکان با لمس کردن ،احساس کردن ،بوییدن ،مشاهده کردن و
خواندن و نوشتن است که یاد میگیرند و به همین دلیل است که
آشپزخانه محیطی عالی برای آموزش به حساب می آید .برای مثال،
آشپزی می تواند فرصتی برای توسعه زبانی کودک شما باشد .صحبت
کردن با آنها و توصیف آنچه که شما در حال انجام آن هستید ،می تواند
کودک شما را در معرض کلمات و اصطالحات جدید قرار دهد.
شمارش (سه قاشق ،چهار قاشق )...تشخیص اعداد (با خواندن
شماره های روی ترازوی آشپزخانه) ،مفاهیم ریاضی (بیشتر ،بزرگ تر،
کوچک تر) عمل ضرب ریاضی (دو برابر کردن دستور غذایی) وزن
(با استفاده از ترازو) تقسیم (یک چهارم یا یک دوم فنجان )...تنها
نمونه هایی از مفاهیمی هستند که می توانند در هنگام آشپزی آموزش
داده شوند .در واقع آشپزخانه یک آزمایشگاه کوچک است و کودکان
می توانند تغییر رنگ ،بافت و شکل مواد (جامدات ،مایعات ،گازها) را
مشاهده کنند .برای مثال آنها می توانند مشاهده کنند زمانی که شما
از بیگینگ پودر به اندازه زیاد و یا کم استفاده میکنید و یا از دمایی
نامناسب استفاده میکنید ،چه اتفاقی می افتد.
بیان خالقیت
کودکان همچنین می توانند خالقیت خود را از طریق ایجاد یک
دستورالعمل و یا ارائه غذا بیان کنند .این کار می تواند چیزی به سادگی
این باشد که چه ماده غذایی به ساالد اضافه شود و یا کاری فرضا
پیچیده تر ،مانند ایجاد منوی غذایی برای خانواده باشد.
آشپرخانه مکانی مناسب برای والدین است تا زمانی را با فرزندانشان
بگذرانند .همچنین می تواند مکانی مناسب برای صحبت با کودکان در رودﻛﻲ ﺟﺪول 474
خصوص سنت های خانوادگی باشد.

مزایای آشپزی با کودکان
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علیمرادی سه ُحســن را یکجا در خودش
جمع کرده اســت :اول اینکه شــاعر است و
در نتیجه دید و وقوفش بر اشــیا و فضا با دید
ما تفــاوت دارد .دوم اینکه به فرهنگ و آداب
و رسوم ســر مهر دارد و این کارش را غنی و
دارای عمق مردمشناسی میکند .سوم شهامت
او در ســاختن واژههای نو .همهی اینها باعث
اعجــاب خواننده میشــود .خوانندهای که از
پرداختن به سبکی خاص خسته شده و دنبال
مفاهیم نو و تازه میگردد .نثری که او انتخاب
کرده ،واژه واژه زیر خاک رفته و سرزمیناش
را با ظرافت بیــرون آورده و گرد و غبار را از
روی آنهــا زدوده و در هیاتی نو عرضه نموده
است .آنچنان در این راه افراط کرده است که
خواننده احســاس میکند دیالوگهای قهرمان
داستان نیز با همان واژهها آراسته شده است و
این فراموشی در ذهن خواننده تا بدانجا پیش
میرود که گاه سوم شخص «او» را فراموش
کــرده و به «من» روایتکننده «نویســنده»
میچسبد و بین آنها جدایی و سوایی نمیبیند!
علیمــرادی ســاختار رمانــش را برخالف
طبیعت کویری که ذات ًا ُسســت اســت ،آدم
پــا روی شــنهای گریزان میگــذارد؛ روی
شالودههای محکمی بنا کرده است .او به خوبی
میدانــد رفتار و شــخصیت اول داســتانش
اگر منحصر به تماشــای کویر بود خیلی زود
خواننده خســته میشــد و رمان به صفحهی
 ۷۰-۶۰نرســیده به انتها میرسید .در نتیجه
گرفتاری هایــی برای ذهن قهرمان داســتان
به وجود آورده که هر کدام گرههایی از زندگی
او را بــاز میکند یا اینکه یک گره کور به آنها
میافزاید که باعث کشــش بیشتر داستانش
میشود.
اول اینکه زنی دارد پریســا نام ،این زن از
آن زنهای آزاد اندیش اســت که میخواهد
کارهای خودش را به ســلیقهی خویش انجام
دهد .تئاتر کار میکند حفظ کردن جملههای
نمایشــنامهای که قصد بــازی در آن را دارد
فضای خانه را پر از همهمه کرده است .داشتن
فرزنــد را گرفتاری میداند که حتما مخل کار
هنری او میگردد و تناسب و زیبایی ظاهری
بدنش را از بین میبرد .برخالفآمد کار ،این
بار این زن اســت که از داشــتن بچه طفره
میرود و خودبهخــود پایههای زندگی همانند
همان شــنهای کویری لحظــه به لحظه در
شنهای سســت فرو میرود و هر آن امکان
دارد که یا در زیر شنهای موذی مدفون شود
یا اینکه همانند یک مکعب گســترش داده از
چهارسو باز شود.
«هی گفتم پریســا جان لطــف زندگی به
بچه اســت ،به داشــتن بچه ،رابطهی ما روز
به روز سردتر میشه .هی درگیر بازی بودی،
هی درگیر نقش متفاوت ،هی درگیر جلسهی

جدید ،هی درگیر تمرین تازه(».ص )۲۲
علیمرادی با اســتادی کمبود یا نبود فرزند
را به مرگ پســر عمرولیث پیوند میدهد و به
زاری مینشیند.
«از همین حدود بود که آخرین شــتر سوار
عمرولیث گذشــت و خبر به عمرو برد .عمرو
که برای پســر تضرع میکرد و میگریست و
صدقه به افراط میداد پرســید :کودک درمان
یافت؟/خداوند را ســال های بســیار بقا باد».
«بیهقی»(ص)۶۸
«بدانید کــه مرگ حق اســت و ما هفت
شــبانهروز به درد فرزند -محمد -مشــغول
بودیم ،با ما نه خواب ،نه خورد و قرار بود .حکم
خدای عزوجل بود که وفات یافت(».ص)۷۱
زندگی زناشــویی آنها با نقزدن دو طرف
ل نداشــتن محتویات ذهنــی یکدیگر،
و قبو 
روز بــه روز رو بــه زوال مــیرود و دیگــر
نمیتوانند وجود یکدیگر و کارهای یکدیگر را
تحمل کنند و از همه مهم تر ،نیش و کنایه به
یکدیگر است که میگویند زخم زبان از زخم
شمشیر بدتر اســت .اما قهرمان داستان ما در
ظاهر دلی رئوفتر دارد .در آن گیر افتادن در
کویر و نادم بودن از اینکه چرا وزنهای خارج از
توان خود برداشــته و شدت و صورت مشقات
حاصله در کویر او را به یک نوع شــکرگزاری
از زندگی و دیدن خوبیهای پنهان «پریسا»
میکشــاند و بدینگونه ندامت خــود را فریاد
میزند آنگونه پریسا-پریسا میکند که ماهی
برون افتاده از برکهای در جستجوی آب:
«دلش هــوای عطر زنش را کرد ،رایحهی
خیالانگیز عطر زنش را .اولین بار بود که بعد
از مدتها دلش برای پریسا به این شکل و با
این شدت تنگ میشد(».ص)۴۵
***
من این کلوتهــا را دیدم ،نه در کویر ،اما
در جایی پرت کلهقندهایی سســت از شن و
نمک .سکوتی وهمآور که انسان فکر میکند
روی این کــرهی خاکی زندگی نمیکند .یک
پدیــدهی یخزده در ســکوت و وهم .شــاید
قسمتی از کهکشــانها در سیارهای بینام ،از
همان ابتدا کویر افســونش میکند .کویر با او
رفتاری تلخ و شیرین را توامان دارد.
«تو دیوانهای پســر ،با پــای پیاده و یک
کولهپشتی ...آخه این چه کاریه ابله؟»
«گابریل تو کتابش میگه :کسی که گرفتار
افسون کویر شد تا پایان عمر رهایش نخواهد
کرد(».ص)۲۷
«زانوها را بغل کرد و به منظره روبهرو خیره
شد ،فکر کرد دنیا در ابتدای خلقت باید چنین
حالتی بوده باشــد؛ بیگیاه و چرنده و پرنده و
غرق در سکوتی خفه و تهی(».ص)۳۷-۳۶
«هیچ وقــت بــرای هیچ کــس این کویر
خوشیمن نبوده است(».ص)۱۴۳

Nov 16، 2021

سال بیست و  ششم شماره 7341

اوراد نیمروز
منصور علیمرادی

نشر نیماژ ،چاپ سوم ۲۲۴ ،صفحه ۴۵۰۰۰ ،تومان

امین فقیری

«لوت باالخره او را همچون لقمهای حرام،
مثل استخوانی در گلو ،مثل برگ گیاهی تلخ
تف کرده بود(».ص)۲۱۱
این پشیمانی تا آنجا پیش میرود که هدف
علمی خود را که تحقیق دربارهی سلســلهی
صفاریان باشــد تقریبا به فراموشی میسپارد
و علــت راه ،خســتگی و تشنگیهاســت و
بی کســی و عوامل طبیعی که به یکباره غم
غربت را در کام حســرتناکش میچکاند؛ با
هر کس که مشورت میکند او را از این سفر
برحــذر میدارد اما پریســا دیگر وجود او را و
اندیشــههایش را طالب نیست.از دست دادن
شــوهر برای پریســا یکنوع فرصت بادآورده
است تا بتواند اندیشههای تئاتری خود را بهتر
و بیشــتر بارور کند .قهرمان رمان ما در این

راه به رگههایی از طنز نیز برمیخورد .به این
گفتگو با اهالی آن سامان توجه کنید:
«میگم شــما اســم ایــن صفاریها به
گوشــتون خورده آقای راننــده؟ یعقوبلیث،
عمرولیث ،اینا»...
«پیمونکارن؟»
«نه»...
«ماشین سنگین منگین دارن؟»(ص)۱۷
او اصرار دارد که موضوع رسالهاش دربارهی
صفاریان باشــد .این را به استادش میگوید و
عزم خود را برای رفتن به قلمرو این سلســله
جزم می کند و اما خواننده در مصائب کویری
او آنچنان غرق میشــود که به یکباره حدیث
تاریــخ برایــش امــری درجه چنــدم نموده
میشــود!! او بیشتر به همان تکهی عمرولیث

میپردازد که در ســوگ فرزند ،از قول بیهقی
آن جمالت دردآلود را میگوید و این به خاطر
حدیث نفس است که در حقیقت مویهی عمرو
را به زندگی خود پیوند میزند .اینکه او طالب
فرزند اســت اما زنش فرزند را دست و پاگیر و
مخل آزادی خود میداند.
این رفت و برگشــتها به قول خارجیها
«فلشبک»هــا و خطوط مــوازی که در کل
کتاب مســتتر اســت نمونهی استادی در کار
نوشتن است به قولی آب در دل خواننده تکان
نمیخورد و این مســاله نقب زدن به گذشته
همانقدر طبیعی اســت که پیاپی بودن شب و
روز.
در گرمایی که مغز در کاسهی سر به غلغل
میافتد او به یاد شــمال و خنــکا و باران آن
میافتد .در حقیقت بــه خواننده میگوید که
چلهی زندگی را رها کــرده و فداکارانه روی
بدین وادی پر از شــن و بــاد و کلوت نهاده
اســت .آن هم به جهت اینکه مسیر سربازان
عمرو و یعقوب را با چشم سر ببیند و عظمت
کار آنهــا را که درنوردیدن ایران و به پشــت
دروازههای بغداد رســیدن اســت ،مکرر کند.
باالخره در حالیکه به مرگ نزدیکتر از زندگی
است«شابان» او را نجات میدهد به منزلگاه
خود میبرد با توصیفی کــه میکند خواننده،
که همانند قهرمان داســتان گرمازده است و
دانههای ریز شن جلو دید او را گرفته است به
ناگهان با بهشــتی از گیاه و سبزه و آب روبرو
میشــود .در آنجا حکایاتی اتفاق میافتد که
بوی اســارت دارد .اینکه «شابان» میخواهد
دختر بــرادر خود را به زنــی او بدهد و برای
همیشــه او را در آنجا مقیم و پایبند کند .اگر
این رمان این چنین باورپذیر روی پای خودش
ایستاده است ابتدا به خاطر توصیفهایی است
که جا به جای کتاب چشم و روح را مینوازد:
از خواب غروبگاهی که بیدار شد ،نیمی ازسکهی مسین خورشید در فلک کلوت ته کویر
گیر کرده بود .گســترهی بیمرز دشت ابهتی
محزون داشت(.ص)۳۳
هالل ماه در گوشــهی آسمان به ناخنچیدهی زنی زیبا و میانسال میماند(.ص)۳۵
انبوه دانههای شن مثل زنبوران کندوییکنده شده به سر و صورتش هجوم میآوردند.
(ص)۵۳
به نظر میرسید از کندوی چشمانش االناست که قطرات عسل شره کند(.ص)۱۱۱
در آن چشــمها که تراکم عسل و شرابداشــت ،غرابتی فهم ناشــدنی مــوج میزد.
(ص)۱۸۸
از اینگونــه توصیفها در کل کتاب زیادند.
اگر خواننده همراه شــخصیت اول داســتان
تمامی راه را دلنگران سختیها و مشقت های
کویر است به خاطر نثر توصیفی و شاعرانهی
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نویسنده کتاب است.
***
در «گندم بریان» روستای شابان با غرایبی
روبرو میشــویم که به رمزآلــود بودن فضا
کمک میکند .شــاید نویسنده خود نیز آنها را
به عنوان موجودی افسونگر و جادو میشناسد
که این چنین غرابتهایی به آنها نسبت میدهد!
«الیههای شن با پیچش تن مار روی هم
سر میخورد و جانور در سرخوشی صوفیانهای
باال میرفــت تا اینکه به نوک تپه رســید و
کلهاش ،کلــهی مثلثیاش درســت روبروی
پیــرزن درنگ کــرد .خروس دوبــاره بانگ
برداشــت و دو زن از در خانههــا بیرون زدند.
پیرزن هلهله زد ،زنها کل کشــیدند .کلهی
مار آونــگوار تکان میخورد و زبان دور پوزه
میچرخاند ،زنها باز کل کشــیدند ،دختری
جوان از پشــت کلهی پیرزن سر برکشید .سر
تپه رو به غروب ایستاد ،با تک ه چوبی در دست
و دهلی بر شانه و بنا کرد به دهل زدن ،صدای
دهل ســنگین بود .در هوا طنین میانداخت و
موج برمیداشــت .کلهی مار ،چنانکه داروی
خوابآوری نوشانده باشندش ،شل شد و یکهو
روی زمین افتاد(.ص)۱۰۴
اینگونه غرایــب را میتوانیم در صفحات
۱۰۲و۱۷۹و ۲۰۶نیــز مشــاهده کنیــم .در
نتیجه گیــری خواننــدهی ما ایــن چنین به
برداشت خاص میرسد که در روستای «گندم
بریان» فرقی بین وحوش و انســان نیست و
همه بدون مزاحمــت یکدیگر طبیعت رازآلود
و ماقبل تاریخ را میســازند و همین رشــته
که اتفاقا ســر دراز دارد میرســد به زمینهی
مردمشناســی و فولکلور ،آن هــم اعتقاداتی
برآمده از تاریکنای قرون و به قرن  ۲۱رسیده.
یکی از تخصصهای منصور علیمرادی همین
غور و دقت در آداب و رســوم مردم است .اگر
هر نویســنده برای انشای یک رمان موضوع
را با اعتقادات مردم ،چه خرافی و چه منطقی
ممزوج کند ،کتابش عمق و پیدا میکند.
به ما حق بدهید که اتفاقات خاصی که در
روســتای گندم بریان و در مواجهه با شابان و
دختر بــرادرش میافتد بازگو نکنیم تا جادوی
رمان را از بین نبرده باشــیم و خواننده برای
خواندنش شایقتر باشــد .و اما پاراگرافی در
کتاب هســت که زیباست .گاهی فکر میکنم
این چند ســطر با اینکه مفهوم واالیی دارد به
چهرهی رمان چسبانده شده است .میتوان آن
را یک نوع نتیجهگیری هم دانست:
«مرگ تباه شــدن به زخم خنجر نیســت
جوان ،اینکه نوک نیــزهای قلبت را بدراند یا
در گرماگرم نیرو یا ناغافل دچار قولنج شوی،
مرگ آن اســت که در ذهن دیگــران از یاد
بروی .فراموشــی است که آدمی را میمیراند،
من هزار سال است که از یاد رفتهام».

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

گروه فرهنگ و هنر مشرق :از سال  1374تاکنون  58بار تجدید چاپ شده است« .بامداد خمار»
نوشته فتانه حاج سید جوادی را می گویم ،رمانی که هرچند قطور است ،اما خواننده زیاد دارد ،آنقدر
که نسل جدید هم هنوز سراغش می رود و این کتاب  440صفحه ای را می خواند .آن طور که قرار
است براساس این کتاب سریالی ساخته و در شبکه نمایش خانگی عرضه شود .حسن فتحی که
سریال شهرزاد را ساخته و منتشر کرده ،هنوز خستگی از تنش نرفته« ،بامداد خمار» را به عنوان
سوژه بعدی اش انتخاب کرده و قصد دارد با اقتباس از آن ،سریال تازه اش را بسازد .البته باید گفت
این کارگردان سراغ گزینه خوبی هم رفته و دست روی کتابی گذاشته که خوانندگان زیادی دارد .بعد
از اعالم این خبر بود که با حاج سید جوادی تماس گرفتیم و درباره این کتاب و تبدیلش به سریال
گفت وگویی انجام دادیم.
بیش از دو دهه از نگارش رمان «بامداد خمار» می گذرد و هنوز هم مخاطب دارد.
کمی درباره نگارش این کتاب توضیح دهید.
همیشه از کودکی در خودم ذوقی برای نوشتن را می دیدم و انشایم هم خیلی خوب بود .اما بهاین فکر نکرده بودم که روزی نویسنده شوم .اما وقتی بعد از ازدواج به خاطر شرایط شغلی همسرم
که پزشک ارتش هستند ،راهی اصفهان شدم و از محیط اولیه زندگی ام فاصله گرفتم ،احساس خالء
می کردم و این حس را با نوشتن پر کردم.
خط اولیه داستان چگونه در ذهن شما شکل گرفت؟ آیا ماجراهایی که در کتاب
روایت می شود ،واقعی است؟
خیر .من ازدواج های عاشقانه زیادی را در اطرافیان می دیدم که خیلی زود به نفرت می رسیدند.این اتفاق برای یکی از دوستان خودم هم افتاد و بر من تأثیر گذاشت .به خاطر دارم شبی از تلویزیون
آهنگ رومئو و ژولیت پخش می شد ،به همسرم گفتم چه می شد این دو نفر به هم می رسیدند.
ایشان که خیلی منطقی است ،گفت هیچی .بعد از یکی دو سال توی سر و کله هم می زدند .به این
موضوع فکر می کردم و دغدغه ذهنی ام بود تا این که نوشتمش .نمی خواهم بگویم به من الهام شد،
اما انگار حسی مجبورم می کرد این داستان را بنویسم و همین کار را هم انجام دادم.
فکر می کردید اثرتان تا این حد با استقبال روبه رو شود؟
راستش نه .برای همین از خواهرم و دخترم که آن زمان دانشجو بود ،خواستم کتاب را بخوانند.تعطیالت عید بود و گفتند حوصله کتاب خواندن نداریم .اما شب از من خواستند «بامداد خمار» را
به آنها بدهم تا بخوانند .خالصه شروع کردند به خواندن و تا آخر هم پیش رفتند .اما ناراحت شدند
و گفتند عیدمان را خراب کردی(با خنده).
پس از کتاب تأثیری که باید را گرفته بودند؟
بله .می توانم بگویم تحقیقا  90درصد خوانندگان کتاب با آن ارتباط خوبی برقرار کردند و بهمن لطف داشتند.
دلیل این استقبال را در چه می دانید؟
من از موضوعی نوشته ام که در روابط اجتماعی شاهد آن بودیم .عشق ،مرگ ،نفرت،پیچیدگی های روابط انسانی و ...که همیشه از مسائل و دغدغه های زندگی ما هستند .همین هم
موجب شد با آن ارتباط برقرار کنند .ضمن این که من معتقدم نویسنده اگر از ته قلبش بنویسد،

گفتگو با فتانه حاج سید جوادی

بازخورد بهتری هم دریافت می کند.
البته اصوال منتقدان به آثاری که با اقبال عمومی مواجه می شوند ،روی خوش
نشان نمی دهند و این دسته از آثار را عامه پسند می نامند .شما با این موضوع
روبه رو نشدید؟
یک نفر چنین نگاهی داشت و در روزنامه ها و مجله های زیادی هم مطلب نوشت .اما من خیلیبه این موضوع نپرداختم و نمی پردازم .عامه را به دو معنا باید در نظر گرفت .اول به معنی عامه
مردم و دوم به معنی افرادی که سواد و فهم درستی ندارند ،کتاب نمی خوانند و اگر هم بخوانند
سراغ نوشته های ساده و ابتدایی می روند .دلیلی ندارد به مردم جامعه مان بگوییم نادان! وقتی این
کتاب در آلمان ،ایتالیا ،کره ،ترکیه و یونان منتشر و با استقبال روبه رو می شود ،باید به مردم بقیه
کشورها هم گفت نادان!
به خاطر دارم کتابی هم به عنوان پاسخ به اثر شما منتشر شده بود .وقتی
داستان شما واقعی نبوده ،پاسخ واقعی هم نخواهد داشت.
فرد یا افرادی از شهرت و موفقیت «بامداد خمار» سوءاستفاده کرده و کتابی را با نام «شبسراب» منتشر کرده بودند .من این افراد را به دادگاه کشاندم تا دیگران جرأت تکرار این کار را
نداشته باشند.
***
از کتاب تا فیلم
قصد خودستایی ندارم اما از وقتی کتاب منتشر شد مرتبا درخواست هایی برای ساخت فیلم
براساس آن داشتم ،اما به نظرم می آمد مسأله آنقدر که باید برایشان جدی نیست و نمی پذیرفتم.
وقتی آقای فتحی پیشنهاد دادند ،به نظرم جدی آمدند و پذیرفتم .امیدوارم نتیجه کار هم خوب از
آب دربیاید و مردم راضی باشند.
اول ایران ،بعد دیگران
پیشنهاد برای ساخت فیلم براساس «بامداد خمار» از سوی خارجی ها هم مطرح شده است.
هنرمندان کشورهایی که ترجمه کتاب در آنها عرضه شده خواهان ساخت فیلم براساس آن بوده اند
اما همیشه می گفتم اول باید فیلمی از کتابم در ایران ساخته شود و بعد با هنرمندان و فیلمسازان
دیگر کشورها در این باره مذاکره کنم .بعد هم این که مطمئن باشم کار خوبی تولید می شود .حاال
این احتمال وجود دارد ،که فرصت ساخت فیلم از کتابم را به ایتالیایی ها بدهم ،چون سریالش در
ایران ساخته می شود.
نوشتن از جنگ
کتاب دوم من «در خلوت خواب» نام دارد که به چاپ دوازدهم رسیده است .این کتاب دربردارنده
هشت داستان بوده و کمی حالت روانشناسانه دارد .فضای کتاب بیشتر اجتماعی است اما سه داستان
هم درباره جنگ تحمیلی نوشته ام .هرچند مثل اغلب داستان ها اشاره مستقیم به جنگ نیست ،اما
منظور را رسانده ام .حاال هم دیگر نوبت نسل جوان است که بنویسند .شما نسبت به جامعه بسیار
آگاهید ،نترسید و بنویسید ،آنقدر بنویسید تا به آنچه که باید ،برسید.
فصلنامه زنده رود
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بیتوته :کودکان به دلیل اینکه در شرایط سنی حساسی به سر می برند و
همچنین در این دوران ،روابط اجتماعی آنان برای اولین بار با دیگر افراد
شکل می گیرد به توجه بیشتری از سوی افراد بزرگسال به ویژه پدر و مادر خود
نیاز دارند .به طوری که اگر کودک این را در درون خود حس کند که مورد
بی توجهی قرار گرفته است قطعا صدمه خواهد دید.
محبت و توجه به کودکان
برای اینکه بتوان بهترکودک و خردسال خود را پرورش داد و او را بزرگ کرد،
باید به او عشق و محبت ورزید .کودکان به عشق و محبت نیاز دارند و اگر
کودک را از این دو نعمت محروم کنیم ،با کمبود نیازهای عاطفی شدیدی
مواجه می شود.
در این دوران کودک بدون اینکه خودش بخواهد ،فطرتا به دنبال محبت است.
ممکن است در خیابان ،پارک ،جمع های خانوادگی ،با کودکی مواجه شوید .اگر
به او لبخند بزنید و یا برای او دست تکان دهید و یا شکالتی به او بدهید ،قطعا
با واکنش مثبت آن کودک مواجه خواهید شد .دلیل این واکنش ،شکل گیری
حس محبت درکودک با توجه به کنش مثبتی که شما انجام داده اید ،است.
اما اگر کودک توجه نبیند و هیچ کنش مثبتی از سوی افراد در او شکل نگیرد،
دچار کمبود عاطفی می شود .در اغلب موارد ،مسبب این کمبود محبت ،والدین
می باشند .بسیاری از والدین در مراقبت و پرورش کودک خود کوتاهی می کنند،
چرا که گمان می کنند کودک ،هیچ درکی از عشق و محبت ندارد و زمانی که
بزرگ تر شد حس محبت و توجه را در او ایجاد می کنند.
بی توجهی به کودک ،عشق نورزیدن ،حمایت نکردن و عالقه نشان ندادن به
کودک ،همگی روی هم رفته باعث ایجاد کمبود عاطفه در کودک می شود.
ترک کردن کودک ،برخورد بد با کودک و یا نادیده گرفتن کودک ،زمینه را
برای بی توجهی نسبت به کودک فراهم می کند.
نشانه های کمبود عاطفه در کودکان در مدت زمان کم می تواند بروز کند که
در زیر درباره نشانه های کمبود عاطفه و محبت در کودکان را توضیحاتی داده
شده است:
کمبود محبت در کودکان
وقتی که به هر دلیلی کودک و یا نوزاد از توجه و مراقبت و حمایت توسط
بزرگ ترها و به خصوص والدین محروم بماند ،کمبود عاطفه و محبت در او
شکل می گیرد .کودکی که مورد آزار روحی ،بی مهری ،نادیده گرفتن قرار
می گیرد و هنگامی که والدین به دالیل مختلفی مانند شرایط کاری ،موقعیت
اجتماعی و یا طالق گرفتن ،نمی توانند در کنار کودک باشند و از او مراقبت
کنند ،هیچ گونه مهر و محبتی نثار کودک نمی شود.
هنگامی که کودک در این شرایط بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد ،احساس
می کند که کسی او را دوست ندارد و همه او را تنها گذاشته اند و طرد شده
است .ایجاد چنین حسی ،تأثیر بسیار منفی و مخربی را بر روح و روان کودک
می گذارد .اینکه کودک کم سن و سال است و هیچ تجربه و درکی از جهان
اطراف خود ندارد ،گمان می کند که در این دنیا فقط محبت و دوست داشتن
جریان دارد و چون زندگی اش خالی از این محبت و عشق است ،احساس
ناراحتی و پوچی می کند.
عالئم کمبود محبت در کودکان
عدم کنترل عاطفی
کودک برای رشد و پرورش ،نیازمند عشق و محبت است .اگر کودک ،در محیط
زندگی خود مورد توجه قرار بگیرد ،می تواند در روابط خود با همساالن به خوبی
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ارتباط برقرار کند .اما اگر کودک به اندازه کافی از حس توجه و حمایت بهره مند
نشود ،در هنگام ارتباط برقرار کردن نمی داند که چگونه باید رفتار کند و هیچ
کنترلی در نحوه ارتباط خود با دیگران نخواهد داشت .برای کودک تشخیص
احساسات و هنجارهای اجتماعی دشوار می شود و در نتیجه او نمی تواند بفهمد
که در نحوه برخورد دیگران با او چگونه باید رفتار کند.
کودکی که در ارتباط با همساالن خود قرار می گیرد نمی تواند واکنش آنان را به
صورت مثبت و یا منفی تلقی کند و ممکن است به دلیل اینکه کودک از محبت
محروم مانده و حتی نیاز عاطفی در او شکل نگرفته ،در برخورد با دیگران خود
را به صورت خشم نشان دهد.
بروز چنین مشکلی در پسران بیشتر از دختران بوده و اگر این روند کمبود
عاطفه در آن ها ادامه پیدا کند منجر به بروز مشکالت بیشتر و خطرناک تری
می شود .اگر احساس می کنید که فرزند شما هم سعی در سرکوب احساسات
خود دارد ،باید بر روی بهبود رابطه خود با او تمرکز کنید.
انزوا و درگیری در هنگام برخورد با دیگران
عدم نشان دادن عالقه و ارتباط با همساالن و اطرافیان ،خود از دیگر نشانه های
کمبود محبت در کودکان است .ممکن است کودک در هنگام برخورد با دیگران
هیچ واکنشی نشان ندهد و یا احساس خجالت کند و همچنین ممکن است،
زمانی که فردی دیگر به او لبخند زده و یا به او عشق بورزد ،کودک شروع
به گریه کردن کند .اگر کودک هیچ واکنشی نشان ندهد یعنی اینکه مشکلی

وجود دارد.
چنین کودکانی به دلیل اینکه محبت ندیده اند و مهارت اجتماعی ضعیفی
دارند ،در برخورد با دیگران ممکن است دچار درگیری و انزوا شوند.
نافرمانی و عدم اطاعت
کودکان دچار کمبود محبت ،گاهی نافرمانی کرده و حرکات و رفتارهای زشت
و غیرقابل قبولی را در پیش می گیرند .ممکن است دست به رفتارهای غلطی
از جمله ،خشم ،رفتارهای تکانشی مانند بیش فعالی ،تغییرات ناگهانی خلق و
خو ،ترس های کنترل نشده و پرخاشگری بزنند .ممکن است کودک با انجام
دادن رفتارهای غلط در پی جلب توجه مادر خود باشد .به همین دلیل است
که برخی کودکان از والدین خود نافرمانی می کنند تا بتوانند از این طریق حس
توجه را در خود ایجاد کنند.
احساس نا امنی کردن
ممکن است کودکان در هنگام برخورد با دیگران ،احساس ناامنی کنند،
احساس ناامنی کردن در کودکان به گونه ایست که ممکن است در اثر برخورد
با دیگران از خود دفاع کنند و یا سعی کنند از افراد فاصله بگیرند.
وسایل الکترونیکی
یکی دیگر از مشکالت کمبود عاطفه در کودکان ،اعتیاد به بازی های
کامپیوتری و یا تبلت و تلفن همراه می باشد .این کودکان به دلیل اینکه مورد
بی مهری والدین قرار گرفته اند ،به این وسایل الکترونیکی روی می آورند.

همچنین والدین برای اینکه کودکان را به حال خود رها کنند و یا آنها را
سرگرم کنند ،با ابزارهای الکترونیکی فرزند خود را تنها می گذارند.
خشونت و پرخاشگری
برخی از کودکانی که مشکل بی توجهی و کمبود عشق و محبت دارند ،به رفتار
خشونت آمیزی روی می آورند هنگامی که کودک عصبانی شده و پرخاشگری
می کند ،باعث جلب توجه والدین خود شده و به این باور می رسد که والدین با
اقدام به توجه کردن به وی او را دوست دارند.
بی ثباتی در کودکان
یکی دیگر از رفتارهایی که در کودکانی که کمبود عشق دارند ،بروز می کند،
تزلزل و بی ثباتی است .کودکی که دچار خالء عاطفی شده و احساس تنهایی
می کند ،در برقراری روابط با دیگران احساس ترس می کند و همچنین
نمی تواند به دیگران اعتماد کند.
ترسیدن از تنهایی
کودکانی که با بی توجهی والدین مواجه می شوند ،در بزرگسالی با نداشتن
حس اعتماد به نفس رو به رو شده و همچنین باعث می شود تا نتوانند با
مشکالت زندگی رو به رو شوند.
عدم پیشرفت تحصیلی
از بارزترین نشانه های کمبود محبت در کودکان ،افت تحصیلی و عدم پیشرفت
می باشد .در این زمان کودک عالقه ای به درس خواندن ندارد و به دلیل اینکه
در محیط مدرسه توانایی روبه رو شدن با همساالن و چگونگی ارتباط با آنان را
نمی داند باعث می شود تا هیچ عالقه ای حتی به مدرسه رفتن نداشته باشد.این
موضوع باعث شده تا کودک هیچ انگیزه ای برای درس خواندن نداشته باشد.
احساس حقارت
بدبین شدن و احساس حقارت کودک یکی دیگر از نشانه های بی مهری
می باشد .چرا که کودکان اگر در این سن ،با مهر و محبت والدین پرورش یابند
حس خوشبختی و شادمانی به آن ها دست می دهد اما اگر مهر و محبتی از
سوی والدین دریافت نکنند احساس شادی و خوشبختی به آنان دست نخواهد
داد.
کمبود محبت و عاطفه در کودکان چه نتیجه ای خواهد داشت؟
کودکی که در ابراز احساسات خود دچار خالء عاطفی شده است ،معمو ًال
نشانههای زیر را دارد :به سختی احساسات خود را بیان می کند ،دقت پایینی
دارد ،معمو ًال مضطرب است ،رفتارهای مخرب و تکانشی از خود نشان میدهد
و هیچ کنترلی بر آنها ندارد ،خلق و خوی کودک ناگهان عوض می شود و اغلب
به صورت تهاجمی و پرخاشگرانه احساسات خود را بروز می دهد ،از حیث رشد
تواناییهای زبانی و اجتماعی بسیار عقب است.
اگر خالء عاطفی کودک در همان کودکی ُپر نشود و اگر کودک با این کمبود
بزرگ شود ،قطع ًا در بزرگسالی شاهد عوارضی وخیم و غیرقابل جبران خواهیم
بود .چنین کودکانی هنگامی که بزرگ می شوند برخالف دوران کودکی خود،
راحت تر به دیگران اعتماد می کنند و انسان هایی وابسته و احساسی می شوند
که تسلط کافی بر افکار و منطق خود نخواهند داشت.
همچنین ،کمبود عاطفی کودک بر روند رشد شخصیت او اثرات بسیار مخربی
میگذارد .به طوریکه کودک به بلوغ احساسی و منطقی نمیرسد.
نتیجه می گیریم که اگر در کودکی فرزندان خود را به درستی پرورش ندهیم و
حس توجه و محبت را در کودک ایجاد نکنیم ،در بزرگسالی باعث می شود تا
کودک نتواند برای زندگی خود و آینده اش به درستی تصمیم بگیرد.

آگهی
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  140060311016000811هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام حســینی فرزند موسی به شماره شناسنامه
 2540020356صادره از سپیدان در ششدانگ یک واحد گلخانه به مساحت  7500مترمربع پالک  1081فرعی از  37اصلی واقع در بخش  6فارس
مشهور به رودبال حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/10 :
/83م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای نصرت اله دانا با تســلیم استشهادنامه به شماره وارده 15335
مورخ  1400/8/11دفترخانه  129شیراز مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت به پالک  12/19052واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  220مترمربع ذیل دفتر  454صفحه  79و
شــماره ثبت  72668به نام غالم کریمی ثبت و سند مالکیت شماره
چاپی  126033الف 82/صادر شده و برابر سند انتقال قطعی 228794
مورخ  1398/7/24دفترخانه یک شــیراز به نصرت اله دانا منتقل که
به علت آتش سوزی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و
ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/4861م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/19053بخش  3شیراز
نصرت اله دانا و لیال ســلطانی هر کدام با تسلیم  2برگ استشهادیه
که در دفترخانه  129شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت مربوط به پالک  12/19053واقع در بخش  3شیراز
که ذیل ثبت  72676صفحه  103دفتر  454امالک به نام غالم کریمی
ثبت و سند مالکیت به شماره  126034صادر و به موجب سند انتقال
قطعــی  228793تاریخ  98/7/24تنظیمی دفترخانه یک شــیراز به
نصرت اله دانا نسبت به پنج دانگ و لیال سلطانی نسبت به یک دانگ
مشاع از ششدانگ منتقل شده ،که به دلیل آتش سوزی از بین رفته
و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است .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 تسلیم 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.
 /4860م 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  140060311035003053مــورخ  1400/7/21موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000919هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا زینلی به شــماره شناسنامه 599
کدملی  2295967244صادره از شــیراز فرزند علی در ششــدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک  8/41969مفروز
و مجزی شــده از پالک  8/1146مفروز از  8/14واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای
امیر جعفری احدی از ورثه سید فتحعلی جعفری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/25 :
/3926م 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  140060311035003060مــورخ  1400/7/22موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000066هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  3تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای ســید محمد وحید حســینی به
شماره شناسنامه  346کدملی  2298993009صادره از شیراز فرزند
ســید مهدی در ششــدانگ یکباب ساختمان مســکونی به مساحت
 351/80مترمربع به پالک  12/38922مفروز و مجزی شــده از پالک
 12واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3؛ در ازاء
حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/25 :
/3925م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم ساناز افراسیابی با تسلیم استشهادنامه به شماره  140002156242000499مورخ  1400/8/20دفترخانه  230شیراز و اقرارنامه شماره  81193مورخ
 1400/8/20دفترخانه مذکور و وکالتنامه های شــماره  23434مورخ  91/3/8دفترخانه  190شیراز و تفویض وکالت شماره  46406مورخ  94/7/26و
 46412مورخ  94/7/26دفترخانه مذکور و تفویض وکالت  23344مورخ  94/11/4دفترخانه  187شــیراز و وکالت شماره  77713مورخ 1400/2/22
دفترخانه  230شــیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  1103/32330واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ یک واحد اداری به
مســاحت  54/18مترمربع ذیل دفتر  859صفحه  287و شماره ثبت  153791به نام بنفشه طهماسبی بهمن بیگلو ثبت و سند مالکیت شماره چاپی
-560828د 93صادر شده که به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند 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 کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/4862م الف
آﮔﻬﻲ ﺑﺮگ راي ﻫﻴﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ)ﺣﻘﻴﻘﻲ(
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻮدﻳﺎن اﻋﻼﻣﻲ در ﺟﺪول ذﻳﻞ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده 208ق.م.م ﻣﺼﻮب
آگهی برگ رأی هیأت حل اختالف مالیاتی (حقیقی)
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  1366اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺎرﻳﺦ و
نظر به اینکه نشــانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده208
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول اﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ
ق.م.م مصوب اسفندماه  1366اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ می گردد  ،خواهشمند است
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آدرس ﺷﻴﺮاز ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎوه ﭘﺸﺖ ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ
طبق قانون در تاریخ و ســاعت مقرر به شــرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده و
اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  1708ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
تســویه حســاب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی مربوطه به آدرس شیراز بلوار مدرس
انتهای خیابان کاوه پشت حوزه نظام وظیفه اداره امور مالیاتی  1708مراجعه نمایید.
ردﻳﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺷﻤﺎره

1

ﺷﻬﺎﺑﻲ

0

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﻧﻮع ﺑﺮگ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮگ

ﻣﻮرﺧﻪ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎرﻳﺦ

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

37206250

راي ﻫﻴﺎت

28536

1400/08/10

20روز

شناسه آگهی1222089 :

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  140060311035003123مورخ  1400/7/27موضوع
پرونده کالســه شــماره  1400114411035000157هیــأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلی پرهیزی به شــماره شناسنامه
 215کدملی  2430910683صادره از مرودشــت فرزند طمراس در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  349/86مترمربع به پالک
 12/38923مفروز و مجزی شده از پالک  12واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای عبدل
براتی کودیانی فرزند غالمرضا محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/25 :
/3924م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

ﺑﺪوي

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ثبتیﻛﻞ اﻣﻮر
وضعیتاداره
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻓﺎرسنهای فاقد
ساختما
اراضی و
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035003062مــورخ  1400/7/22موضوع
پرونده کالسه شــماره  1399114411035000582هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم قیمتی ایزدی به شماره شناسنامه  817کدملی
 2292402521صادره از شیراز فرزند حجت اله در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  259مترمربع به پالک  8/41968مفروز و مجزی شده از
پالک  8/6باقیمانده واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز-
ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای کریم عابد فرزند ابراهیم محرز
گردیده است .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 ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/25 :
/3923م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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شناسایی  ۷۴۹۴ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۰۵بیمار دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت
متاسفانه  ۱۰۵بیمار کووید ۱۹در کشور جان خود
را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این
بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۲۷۲نفر رسید.

به گزارش ایســنا ،طبق اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،از روز یکشنبه تا دیروز  ۲۴آبان
 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۷هــزار و  ۴۹۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در

کشــور شناســایی که یک هزار و  ۶۰نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۴۵هزار و  ۲۱۲نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۵میلیــون و  ۷۰۸هزار
و  ۲۵۳نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
ســه هزار و  ۴۹۱نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۱۴۶هزار و  ۸۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۶شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۸۷ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۲ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۱۳شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

توزیع بیش از  ۱۶۰۰چادر در میان زلزلهزدگان جنوب کشور
رییس جمعیت هالل احمر با اشــاره به این
که اســکان اضطراری زلزله زدگان هرمزگانی
آغاز شــده است از توزیع و برپایی  ۱۶۳۵چادر
در شــهرهای مختلــف اســتان هرمــزگان
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،کریم همتی در خصوص
اقــام توزیع شــده و خدمات ارائه شــده به
زلزلهزدگان هرمزگانی گفت :هماهنگی جهت
تجهیز اماکــن عمومی و ورزشــگاه ها برای
اسکان اضطراری با مدیریت بحران استانداری
نخســتین اقدامی بود که در راســتای اسکان
اضطراری انجام شد.
وی افزود :آغاز توزیع اقالم زیســتی برای

اســکان اضطــراری خانوارهای روســتایی و
اســتقرار خانوارهــای بخش فیــن در اماکن
عمومی نیز با بهره گیــری از نیروهای هالل
احمــر همچنان ادامه دارد و تالش می شــود
تا همه زلزله زدگان تحت پوشش قرار گیرند.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد:
از صبح دیروز نیز توزیع بســته های غذایی در
بین آســیب دیدگان آغاز شــد و تا این لحظه
 ۱۱۲محموله غذایی  ۷۲ساعته در اختیار خانواده ها
قرار گرفته است و توزیع این بسته های غذایی
نیز تداوم دارد.
همتی ادامه داد :چادرها و بسته های غذایی
در گیشان غربی ،آب شیرین ،ذرتو باال و پایین،

چلو ،گهره ،قطب آباد ،قره چاه ،سرزه ،رضوان،
فین ،رودشــور ،چاه کل ،دره گز و بندرعباس
توزیع شده است و سایر نقاطی که به بسته های
غذایــی و اســکان اضطراری نیــاز دارند نیز
شناسایی شده اســت و تمامی نیازمندی آنها
تامین خواهد شد.
رئیــس جمعیت هالل احمــر در خصوص
اســکان اضطراری زلزلــه زدگان هرمزگانی
توضیح داد :تا ظهر روز دوشــنبه۱۶۳۵ ،چادر
در مناطق زلزلهزده توزیع شده که از این تعداد،
 ۲۲۲چادر در محل های ایمن برپا شده است
تا شهروندان بتوانند در آرامش کامل روزهای
آتی را سپری کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس خبر داد:

بارگیری اقالم امدادی فارس به مقصد هرمزگان
ایسنا :مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس از
بارگیری  ۲۳کامیون و تریلر اقالم امدادی و ارسال
بــه مناطق زلزله زده اســتان هرمزگان خبر داد.
حسین درویشی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد:
در پی وقوع دو زمین لرزه  ۶.۴و  ۶.۳ریشــتری
در استان هرمزگان ،اقدامات امدادی ،عملیاتی و
پشــتیبانی جمعیت هالل احمر استان فارس در
دستور اجرا قرار گرفت.
او از اعــام آماده بــاش  ١٠٠درصدی همه
شــعب جمعیت هالل احمر فارس در سراســر
شهرستانهای اســتان از همان لحظات ابتدایی
ایــن دو زمین لــرزه خبر داد و افــزود :با اعالم
وضعیت قرمز عملیاتی در شــعب جنوبی استان

(شهرســتانهای هم مرز با اســتان هرمزگان)،
رسما اقدامات عملیاتی و امدادی آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هــال احمر فارس ادامه
داد :روز یکشــنبه  ۲۳آبــان به همــه نیروهای
امدادی و ســتادی جمعیت هالل احمر اســتان
فراخوان داده شد.
درویشــی از اعزام  ۴تیم عملیاتی تخصصی
اســکان اضطراری به منطقه حادثه دیده ،ارسال
 ۲۷۰۰تخته چــادر و همچنین ارســال  ۵هزار
موکت به استان هرمزگان خبر داد.
او اعزام بالگرد جمعیت هالل احمر فارس به
منطقه حادثه دیده ،فعالیت  ۲۴ساعته مرکز کنترل
و هماهنگی عملیات امداد و نجات اســتان برای

پشــتیبانی دقیق و کامل نیروهای امدادی حاضر
در منطقه و آماده باش کامل تیمهای بهداشــت
و درمان اضطــراری جمعیت هالل احمر فارس
برای اعزام به منطقه را از دیگر اقدامات جمعیت
هــال احمر فارس در پی وقــوع دو زمین لرزه
در استان هرمزگان اعالم کرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس با اعالم
آماده باش تیمهای حمایتهای روانی این جمعیت
برای اعزام به مناطق درگیر زلزله ،خاطرنشــان
کرد که فرماندهی عملیات امداد و نجات جمعیت
هالل احمر فارس در مناطق زلزله زده توســط
شــخص معاون امداد و نجات این استان که در
منطقه حضور دارند ،انجام میشود.

بین الملل

کودک  ۹ساله ،قربانی جدید جشنواره موسیقی
هیوستون

با مرگ یک کودک  ۹ساله ،شمار قربانیان جشنواره موسیقی استروورلد
در هیوستون آمریکا به  ۱۰نفر رسید.
به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی« ،ازرا بلونت» پسر  ۹سالهای که در
بیمارستان کودکان تگزاس درگذشت ،دهمین و کم سن و سالترین قربانی
جشنواره موسیقی هیوستون در آمریکا که در تاریخ  ۵نوامبر به دلیل هجوم
تماشاگران در جریان برگزاری به کشته و زخمی شدن چندین نفر انجامید.
خانواده این پسر  ۹ساله با شکایت از برگزارکننده این جشنواره موسیقی
در پی دریافت غرامت حداقل یک میلیون دالری هستند.
دیگر کشته شدگان جشنواره موسیقی استروورلد در هیوستون آمریکا که
با حضور بیش از  ۵۰هزار نفر در اســتادیوم « »NRG Parkهمراه شده
بود ،بین  ۱۴تا  ۲۷سال سن داشتند و حدود  ۳۰۰نفر نیز به صورت سرپایی
یا در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند.
این اتفاق  ۱۰روز پیش در جریان برگزاری کنســرت «تراویس اسکات»
خواننده رپ ،در جشنواره استروورلد روی داد و دلیل آن نیز ازدحام جمعیت
و هجوم تماشگران اعالم شده است.

شناسایی سارق بزرگ بانک در آمریکا
بعد از  ۵۲سال

یک سارق فراری در آمریکا پس از  ۵۲سال شناسایی شد.
به گزارش ایسنا ،اسم "تد کنراد" که در سال  ۱۹۶۹با سرقتی معادل ارزش
امروزی یک میلیون و  ۷۰۰هزار دالر ناپدید شــده بود در چند برنامه تلویزیونی
عامل یکی از اســرارآمیزترین پروندههای ســرقت از بانک در تاریخ
به عنوان ِ
آمریکا مطرح شده بود.
او در ســال  ۱۹۶۹و هنگامی که کارمند بانک 'سوســایتی نشنال ' در شهر
کلیولند اوهایو بود با  ۲۱۵هزار دالر نقد که ارزش آن اکنون حدود یک میلیون
و  ۷۰۰دالر است از سر کار خود ناپدید شد و دیگر هیچ کس او را ندید.
کارآگاهان سرویس مارشال آمریکا  -که یکی از نهادهای انتظامی زیرشاخه
وزارت دادگســتری اســت  -میگویند :تد کنراد توانسته بود بعد از این سرقت
خود را در شهری حدود  ۱۰۰۰کیلومتر دورتر از کلیولند بدون سر و صدا اسکان
دهد و یک زندگی آرام را سامان داده بود.
تد کنــراد که ماه مه گذشــته بر اثر ســرطان ریــه ُمرد ،به هنــگام این
ســرقت تنها  ۲۰سال داشــت .او توانســته بود با پیدا کردن نقاط کور امنیتی
بانــک محل کارش ،پول نقــد را در یک پاکت میوه و جلوی چشــم همگان
به ســادگی از بانک خارج کند و دو روز بعد کــه کارمندان و مدیر بانک از این
ماجرا خبردار شدند دیگر اثری از کنراد باقی نمانده بود.

بنابر گــزارش پلیــس ،او پس از متواری شــدن نام خــود را به "توماس
رندل" تغییر میدهد ،مدتی در واشــنگتن دیسی و بعد لسآنجلس و باالخره
ســاکن حومه شهر بوســتون در ایالت ماساچوست میشــود؛ جایی که حدود
 ۱۰۰۰کیلومتر با محل سرقت فاصله داشت.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ،او در  ۴۰سال گذشته به عنوان مربی گلف
و همچنین دالل فروش خودروهای دست دوم کار میکرده است.
بنابر گزارش بی بی ســی ،پرونده این ســرقت بزرگ در نیم قرن گذشــته
کارآگاهان را ســردرگم و مقهور کرده بود تا این که اخیرا آگهی ترحیم تد کنراد
که به رندل تغییر نام داده بود در یک روزنامه منتشر شد و کارآگاهان توانستند
مشخصات او را با مدارکی که از دهه  ۶۰میالدی داشتند مطابقت دهند.

یک کشته در اثر انفجار خودرو مقابل بیمارستان
شهر لیورپول

پلیس انگلیس اعالم کرد ،خودرویی خارج از بیمارســتان زنان در شهر
لیورپول منفجر شده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از العربیه ،پلیس انگلیس روز یکشنبه اعالم کرد،
در اثر انفجار خودرویی خارج از بیمارســتان زنان در شهر لیورپول در شمال
غرب انگلیس یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.
پلیس مرسیساید در لیورپول در بیانیهای اعالم کرد :خبری درباره وقوع
انفجار مقابل بیمارســتان زنان لیورپول به دســت ما رسید و فورا نیروهای
پلیس در کنار نیروهای آتشنشان در محل حادثه حاضر شدند.
پلیس افزود :متاســفانه میتوانیم تایید کنیم که یک نفر جان خود را از
دســت داده و فرد دیگر به بیمارستان منتقل شده تا تحت مداوا قرار بگیرد
و حالش خوب است.
پلیس اشــاره کرد ،درباره ابهامات این حادثه تحقیق میکند .این حادثه
ناشــی از انفجار یک دستگاه تاکسی بود که در مقابل بیمارستان در ساعت
 ۱۱به وقت گرینویچ پارک شده بود.

وقوع آتشسوزی بزرگ در جنوب تلآویو

رسانههای رژیم صهیونیســتی از وقوع آتش سوزی بزرگ در پارکینگ
طبقاتی در جنوب تل آویو خبر دادند.
بــه گزارش گــروه بین الملــل خبرگزاری فــارس ،رســانههای رژیم
صهیونیستی از وقوع آتش سوزی بزرگ در یک پارکینگ خودرو در تل آویو
در سرزمینهای اشغالی فلسطین خبر دادند.
المیادیــن به نقل از رســانههای صهیونیســت گــزارش داد که وقوع
آتش ســوزی در پارکینگ طبقاتی در جنوب تل آویو به وقوع انفجار بزرگی
منجر شده است .هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.
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تصادف در محور الر _ بندرعباس
۱۳مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

ایرنا :برخورد دو دســتگاه تریلر حامل مواد سوختی در کیلومتر  ۷۰جاده
الر -بندرعباس که بامداد دیروز دوشنبه  ۲۴آبان ماه رخ داد ،ساعتها سبب
بسته شدن این مسیر ترانزیتی شد.
این حادثه یک فوتی و  13مصدوم به همراه داشــت و دو دستگاه تریلر
نیز در آتش سوختند.
روابط عمومی جمعیت هالل احمر فارس اعالم کرد :ســاعت  ۵۰دقیقه
بامداد دوشــنبه  ۲۴آبان ماه و در پی تماس تلفنی آتش نشانی الرستان با
پایگاه امداد و نجات بین شــهری چهاربرکه مبنی بر برخورد دو دســتگاه
تریلر در  ۷۰کیلومتری محور الرستان  -بندرعباس نجاتگران پایگاه امداد
و نجات بین شــهری چهاربرکه وابســته به جمعیت هالل احمر الرستان
به محل حادثه اعزام شدند.
این جمعیت در مطلب خود افزود :پس از ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه،
عملیــات رها ســازی متوفی و کنترل ترافیک انجام شــد و امدادگران به
امدادرسانی مصدومان حادثه پرداختند.
مصدومان را نیروهای هالل احمر و آتش نشانی برای مداوای بیشتر به
بیمارستان منتقل کردند.
در ایــن حادثه تیم هــای امدادی پایگاه هالل احمر دشــت جیحون و
بستک و آتش نشانی الرستان حضور داشتند.
به گزارش ایسنا ،رئیس اورژانس پیش بیمارستانی الرستان نیز از وقوع
یک تصادف در محور الر -بندرعباس با ۱۳مصدوم و یک فوتی خبر داد.
محمد صباغی دوشــنبه  ۲۴آبــان در رابطه با این خبــر به خبرنگاران
گفــت :پس از اعالم این حادثه در ســاعت  55دقیقه دوشــنبه  ۲۴آبانماه
 ۱۴۰۰از ستاد عملیات اســتان هرمزگان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵
الرستان ،به  دلیل تعداد مصدومان باال و درخواست آمبوالنس کمکی ،سریعا
آمبوالنس پایگاه جادهای هرمود عباسی به محل اعزام شد.
او ادامه داد :متاسفانه برخورد دو تریلی با هم منجر به آتش سوزی شده
و دو خودرو سواری نیز با آنها برخورد کرده که جمعا ۱۳مصدوم و یک فوتی
به همراه داشته است.
صباغی خاطرنشــان کرد :دو مصدوم این حادثــه پس دریافت اقدامات
درمانی اولیه ،توســط آمبوالنس هرمود عباسی به بیمارستان امام رضا (ع)
الر منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی الرستان از شهروندان خواست به این
نکته توجه داشــته باشند که در زمان بروز حوادث از تجمع در محل حادثه،
برای جلوگیری از روند امداد رسانی و برخورد مجدد خودروهای پارک شده
در محل ،خودداری کنند.

دستگيري پدر و پسر و كشف  111كيلو ترياك

جانشــين فرمانده انتظامي استان از دســتگيري پدر و پسر قاچاقچي و
كشــف  111كيلو و  300گرم ترياك در بازرسي از يك منزل مسكوني در
شهرستان شيراز خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار كرد :در راســتاي مبارزه با قاچاقچيان و ســوداگران مرگ ،ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر استان با همكاري كاركنان پليس فرودگاه شيراز
با انجام كارهاي فني و اطالعاتي از دپو محموله ســنگين ترياك در منزل
مســكوني در بولوار تختجمشيد شيراز مطلع شــدند و بررسي موضوع را
به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران ضمن هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام شــدند و در بازرســي از آن منزل موفق شدند  111كيلو و  300گرم
مواد مخدر از نوع ترياك كشف كنند.
جانشــين فرمانــده انتظامي اســتان با بيــان اينكــه در اين خصوص
 2قاچاقچي حرفهاي كه پدر و پسر بودند دستگير شدند ،بيان كرد :متهمان
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

کشف دستگاه حفاری 20ميلياردي قاچاق
در کازرون

فرمانــده انتظامــي كازرون از توقيــف يــك كاميون کشــنده حامل
یک دستگاه حفاری قاچاق به ارزش  20ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در اجرای طرح مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز ماموران
پليــس آگاهي در محور کنارتخته-کازرون به یک كاميون کشــنده حامل
یک دستگاه حفاری مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی خاطر نشــان کرد :ماموران انتظامي در بررسی اوليه مطلع شدند كه
دســتگاه حفاری قاچاق و فاقد مدارك گمركي است و از مبادی غیر قانونی
وارد کشور شده است.
فرمانده انتظامي شهرستان کازرون با بيان اينكه ارزش محموله مکشوفه
برابر نظر کارشناسان 20 ،میلیارد ریال برآورد شده است ،گفت :در این رابطه
یک نفر دستگیر و تحويل مراجع قضایي شد.

کشف  160کیلو ترياك در عمليات ضربتي پليس
داراب

فرمانده انتظامی استان گفت :در عمليات ضربتي پليس داراب  160كيلو
ترياك در بازرسي از دو خودرو پژو كشف شد.
ســردار رهامبخش حبیبی در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران انتظامی شهرستان داراب هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محور مواصالتی بندرعباس-شــيراز در يك عمليات ضربتي به
 2دستگاه پژو  405مشکوک شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وی افزود :رانندگان بدون توجه به ايســت پليس متواري و پس از طي
مسافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شدند هر دو سواري پژو 405
را با اقدامات فني و تخصصي توقيف كنند.
فرمانــده انتظامی اســتان فارس با اشــاره به اينكــه در اين خصوص
يــك قاچاقچي دســتگير و ديگر راننده پــژو با توجه بــه تاريكي هوا و
كوهســتاني بودن منطقه متواري شده است ،گفت :در بازرسي از خودروها
 160كيلو ترياك كشف شد.
ســردار حبيبي با بيان اينكه تالش براي دستگيري قاچاقچي متواري با
جديت ادامه دارد ،عنوان داشــت :مبارزه بــی امان با مواد مخدر به صورت
ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

كشف موتورسيكلت قاچاق در شيراز

فرمانده انتظامي شــيراز از كشــف يك دســتگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق به ارزش  5ميليارد و  500میلیون ريال در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرج شــجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،ماموران کالنتری  13عباسیه شيراز با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شدند فردي در حیاط منزل خود در یکی از محلههای اين شهرستان
اقدام به نگهداري يك دســتگاه موتورســیکلت خارجي قاچاق ميكند كه
موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگي مقام قضایي به محل مورد نظر اعزام
و در بازرسي از آن مكان موفق شــدند يك دستگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق و فاقد مدارك را كشف كنند.
فرمانده انتظامي شــيراز با بيان اينكه كارشناســان ارزش موتورسيكلت
مكشــوفه را  5ميليارد و  500میلیون ريال بــرآورد كردهاند ،گفت :در این
راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

روشن كردن سيگار و قتل دختر  14ساله

فرمانده انتظامی شهرســتان بختگان گفت :پدر هنگام روشــن كردن
سيگار سهوا دختر  14ساله خود را به قتل رساند و روانه دادسرا شد.
سرهنگ احمد رحمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :بامداد بيستم آبانماه از طريق مركز فوريتهاي پليسي  110يك فقره
قتل در كوههاي اطراف روســتاي دهمورد اعالم گردید و ســريعا ماموران
انتظامي براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود :ماموران انتظامي در بررسيهاي اوليه مطلع شدند مقتول كه
دختري  14ســاله است با سالح شكاري به قتل رسيده و پس از هماهنگي
با مقام قضایي جسد را به پزشك قانوني انتقال دادند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بختگان خاطر نشان كرد :ماموران انتظامي
بــا اقدامات فني و تخصصي و تحقيقات محلي به اين نتيجه رســيدند كه
مقتول توسط پدرش به قتل رسيده است.
ســرهنگ رحماني با بيان اينكه ماموران موفق شدند با اقدامات پليسي
پدر مقتول را شناسايي و وي را در كمتر از  24ساعت دستگير كنند ،تصريح
كرد :در بازرســي از مخفيگاه متهم يک قبضه اســلحه شکاري غيرمجاز
كشف شد.
اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد :قاتل  50ساله در بازجويي اوليه اقرار
كرد كه با دخترم در مســير كوهستاني به صورت پياده در حال طي طريق
بوديم كه من جلوتر از وي بودم و در حالي كه اسلحه شكاري همراهم بود
ناگهان براي روشن كردن ســيگار زانو زدم كه به صورت سهوي يك تير
شليك شد و به دخترم اصابت کرد و منجر به مرگ وي شد.
وي تشــريح كرد :قاتل براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي
و از آن طريق روانه زندان شد.

موتورسیکلت  5ميلياردي قاچاق در خفر
روانه پاركينگ شد

فرمانده انتظامي خفر از کشف يك دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش
 5میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ یوسف احمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر اظهار داشت :به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرائم به خصوص جرائم خشــن ،برخورد با موتورسواران متخلف و
موتورسیکلتهای غیر مجاز قاچاق در دستور کار پليس قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران انتظامی با اقدامات فنــي و تخصصي از نگهداري
يك دســتگاه موتورســيكلت قاچاق در يك منزل مسكوني مطلع و پس از
هماهنگي با مراجع قضایي به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامي خفر عنوان داشــت :ماموران در بازرسي از منزل مذكور
موفق شدند یک دستگاه موتورســیکلت  1000سیسی قاچاق را كشف و
يك نفر را نيز دستگير كنند.
ســرهنگ احمدی با اشــاره به اينكه طی رصد اطالعاتی به نحوی که
به صورت ماهرانه ای در منزل پنهان شده بود ،کشف و ضبط شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان خفر بــا بيان اينكه کارشناســان ارزش
موتورســیکلت کشف شــده را  5ميليارد ريال برآورد کرده اند ،تصريح كرد:
متهم براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

كشف  11دستگاه استخراج ارز ديجيتال در گراش

فرمانده انتظامي گراش از کشــف  11دستگاه استخراج ارز ديجيتال و
متعلقات مربوطه به ارزش  4ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ كرامت كريمي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي کســب خبري مبني بر اين که دو نفر در منزل خودشــان
اقدام به نگهداري و قاچاق دستگاههاي توليد ارز ديجيتال م 
يكنند ،بررسي
موضوع در دستور کار ماموران كالنتري مركزي قرار گرفت.
وي خاطر نشــان کرد :ماموران انتظامي پس از بررســي و تاييد صحت
خبر و هماهنگي با مقام قضایي به محلهاي مورد نظر اعزام و در بازرسي
از آن مكانها موفق شدند  11دستگاه استخراج ارز ديجيتال خارجي قاچاق
و متعلقات مربوطه را كشف كنند.
فرمانده انتظامي گراش با بيان اينكه برابر نظر كارشناسان ارزش اموال
مكشــوفه  4ميليارد ريال برآورد شده اســت ،گفت :در اين خصوص  2نفر
دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ماینرهای قاچاق
در الرستان

فرمانده انتظامی شهرســتان الرســتان از کشــف و جلوگیری فعالیت
غیر قانونی  9دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر اظهار داشت :در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه فردی در
یکی از محلههای الرســتان در زیر زمین یــک واحد تجاری نانوایی اقدام
به اســتفاده غیر قانونی از دستگاه استخراج ارز دیجیتال میکند ،بالفاصله
موضوع در دستور کار ماموران کالنتری 11شهید ساریخانی قرار گرفت.
وی گفت :ماموران پس از بررســي موضوع و انجــام تحقيقات ميداني
محل مورد نظر را شناسایی کردند و با هماهنگي مقام قضایي به آن محل
اعزام شدند.
فرمانده انتظامی الرستان تصریح کرد :در بازرسی از آن محل  9دستگاه
ماینــر همراه با متعلقات جانبی که به صورت غیرقانونی با اســتفاده از برق
شهری مورد استفاده قرار می گرفت ،کشف شد.
ســرهنگ امجدي با اشــاره به اینکه برابر اعالم نظر کارشناسان ارزش
کاالهای کشف شده  3میلیارد و  200میلیون ریال اعالم شده است ،افزود:
در این رابطه یک فرد متخلف دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع
قضایی معرفي شد.
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عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس:

بودجه شرکتهای بیتاثیر در اقتصاد کشور حذف شود
ایرنــا :عضو کمیســیون برنامــه ،بودجه و
محاســبات مجلس شورای اســامی از دولت
خواست بودجه سال آینده شرکتهای واسطی
که تاثیری بر اقتصاد کشور ندارند ،حذف شود.
به گــزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،مهرداد
گودرزونــد چگینی روز یکشــنبه در نطق میان
دســتور خود در صحن علنی مجلس شــورای
اســامی با قدردانی از رییس جمهوری مکتبی
و انقالبی بــه دلیل انجــام بازدیدهای میدانی
و ارتبــاط مســتقیم با مردم ،گفت :در آســتانه
نخستین بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم قرار
داریم ،یکی از راهکارهای اساســی کنترل تورم
و گرانی قانون بودجه ساالنه است که اگر خوب
اجرا شود اثرات خود را در زمینه کاهش و کنترل
تورم و گرانی افسارگسیخته نشان میدهد.
عضو کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس یازدهــم ادامه داد :امید مــردم بهبود
وضعیت معیشــت است اما در بودجه سال آینده
الزم است توزیع تسهیالت بر اساس ظرفیتها
و توانمندیهــای اســتانها و شهرســتانها
به منظور ایجــاد ظرفیتهای اشــتغالزایی در
کشور مدنظر قرار بگیرد.
گودرزوند با بیان اینکه متاســفانه در استان
گیالن طی  ۲۰ســال گذشــته به ظرفیتهای
اشتغالزایی توجه نشــده است ،افزود :به منظور
توجه جدیتر به جامعه هــدف و واقعی کردن
افرادی که مستحق دریافت توجه و یارانه بیشتر

هستند تعیین تکلیف دهکهای دریافت کننده
یارانه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد :نیاز اســت راهکارهایی ارائه و
پیش بینی شــود تا ارز  ۴۲۰۰تومانی به نهادهها
و کاالهای اساسی اختصاص داده شود تا مردم
شــاهد کمبود و گرانی کاالهای اساسی و دارو
تحت هر عنوانی نباشند.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی
خاطرنشــان کرد :نیاز اســت ارز  ۴۲۰۰تومانی
به دست مردم برسد ،متاسفانه دو شرکت ایرانی
سازنده خودرو از تمامی رانتهای کشور استفاده
کرده اند اما نتوانسته اند حداقل انتظارات مردم

را برآورده کنند.
گودرزوند یادآور شد :پرایدی که  ۵۰میلیون
تومان قیمت ندارد با نرخی بیش از  ۱۴۰میلیون
تومان فروخته میشــود .ضــرر ناتوانی مدیران
این شــرکتها نباید توسط مردم پرداخت شود.
چرا بایــد مدیران پایه و ضعیف تصمیم بگیرند.
اثرات این تصمیماتی که مدیران ضعیف اتخاذ
کرده اند در بورس و جامعه دیده میشود ،انتظار
داریم که مدیران ضعیف و ناتوان در راس امور
نباشند.
وی درباره افزایش حقوق کارکنان ،عنوان کرد:
امیدواریم در بودجه ســال بعــد افزایش حقوق

متناسب با شــرایط و بودجه کشور برای تمامی
کارکنان تسری پیدا کند .قرار بود دولت کوچک
و بهینه سازی شود اما امروز شرکتی ،حجمی و
طرحی حقوق خــود را کامل دریافت میکنند و
هزینهها کاهش پیدا نکرده است.
گودرزونــد عنوان کرد :از دولت درخواســت
داریم در بودجه ســال آینده چارت سازمانها را
مشاهده کند و شرکتهای واسطهای که تاثیری
بر اقتصاد کشور ندارند را حذف کند.
عضو کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد :نیاز است
حقوق بازنشســتگان کشوری ،لشکری و تامین
اجتماعی در بودجه  ۱۴۰۱همسان سازی دائمی
شــود .کسانی که بهترین سرمایه کشور بودهاند
و بهتریــن زمان عمر خود را در کشــور صرف
کردهاند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند و این
افراد ســرمایههای کشور هستند و مردم به آنها
اعتماد دارند.
وی تاکید کرد :انتظار داریم شایسته ساالری
در انتصابــات مدیــران مدنظــر قــرار بگیرد.
مدیری که هیچگونه سابقهای ندارد چگونه در
دستگاهی عریض و طویل به کار گرفته میشود
و افــراد صاحب نظر کنار رفته اند .انتصابات در
این دولت باید براســاس توانمندی و شایستگی
باشــد .مردم به این دولت امید بسته اند و باید
بهترینهــا در ایــن دولت انتظــارات مردم را
برآورده کنند.

تامین ارز کاالهای اساسی در پیچ و خم اصالح قانون بودجه
ایرنا :هشــت میلیارد دالری که بر اســاس
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰بــرای اختصاص ارز
ترجیحی و حمایت از معیشــت اقشار آسیبپذیر
مصوب شده بود ،در نیمه نخست امسال توسط
دولت ســابق به طــور کامل مصرف شــده و
حاال دولت ســیزدهم برای تامین ارز مورد نیاز
کاالهای اساســی تا پایان سال ،نیازمند اصالح
قانون بودجه توسط مجلس است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ،ارز  ۴۲۰۰تومانی
بعد از نوسان قیمت دالر در زمستان سال  ۹۶و
ادامهدار شــدن آن در بهار سال  ،۹۷به اقتصاد
ایران وارد شــد تا نوســان قیمت دالر تاثیری
بر تامین کاالهای اساسی ،دارو و نهادههای دامی
در کشور نداشته باشــد و تب تند دالر قیمتها
را در بازار ایران افزایش ندهد.
به فاصله چند ماه اما مشخص شد ،قیمتگذاری
دســتوری دالر چندان موثر نبوده ،به طوری که
قیمــت ارز در بازار آزاد هــر روز باالتر رفت ،اما
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نیــز به معنای افزایش
قیمت کاالهای اساسی بود.
همین موضوع باعث شــد تا انتقادات فراوانی
برای تخصیــص دالر  ۴۲۰۰تومانی به واردات
کاالهای اساســی مطــرح شــود و بعدها نیز
مشخص شــد که اگرچه هدف از این ارز ،توجه
به معیشــت مردم بوده اما در عمل رانت و فساد
بزرگی ایجاد کرده است.
بنابرایــن تصمیم بر حــذف تدریجی این ارز
از واردات گرفته شــد .این ارز که در ابتدا برای
واردات  ۲۷کاال تخصیص داده میشد ،در حال
حاضر تنها برای واردات  ۶قلم کاالی اساســی
شــامل ذرت ،جو ،گندم ،کنجاله سویا ،دانه های
روغنی و روغن خام به همراه بخشــی از دارو و
تجهیزات پزشکی است.
بر اســاس قانون بودجه ســال  ،۱۴۰۰دولت
می تواند امســال حداکثر تــا  ۸میلیارد دالر ارز

ترجیحــی ( ارز  ۴۲۰۰تومانی) برای واردات این
کاالها اختصاص دهد.
 ۸میلیارد دالری که پس از رشد قیمت کاالها
در بازارهای جهانی در نیمه نخســت امســال
بــه طور کامل مصرف شــده و بــرای ماههای
باقیمانده امسال نیاز به اختصاص منابع بیشتر و
اصالح قانون بودجه است.
رد فوریت بررســی الیحه مربوط به
افزایش سقف ارز ترجیجی در مجلس
دولت با توجه به ایــن موضوع ،الیحهای را
با قید دو فوریت با هدف تامین مطمئن کاالهای
اساســی ،نهادههای دائمــی ،دارو و تجهیزات
پزشــکی و سیاســتهای جبرانی برای حمایت
از معیشــت اقشار آسیبپذیر در هفته گذشته به
مجلس ارائه کرد.
الیحهای که بر عکس شــایعاتی که اطراف
آن شکل گرفت ،نه تنها نمیخواهد ارز ترجیحی
را حذف کند بلکه به دنبال ســاماندهی و تامین
منابــع مالــی بــرای اختصاص این ارز اســت
تا کاالهای اساســی به شــکلی پایدار در کشور

آگهی مزایده نوبت اول
دهیاری روستای سرو نخودی در نظر دارد به استناد
مجوز شــماره  220مورخ  1399/7/6شورای اسالمی
تیره حسانی (سرو نخودی) نسبت به فروش  5حلقه
لوله آهنی فشار قوی ضایعاتی به طول تقریبی  2متر،
قطر  30اینچ ،وزن تقریبی  3088کیلوگرم طبق نظر کارشناس محترم
دادگســتری ،به قیمت پایه هر کیلوگــرم  138/500ریال به باالترین
قیمت پیشــنهادی اقدام نماید .لــذا از متقاضیان دعوت می گردد با
توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مزایده به مســئول امور مالی
دهیاری ســرو نخودی واقع در بخشداری مرکزی سروستان مراجعه
نمایند.
-1مبلغ تضمینی شــرکت در مزایــده  21/384/400ریال به صورت
ضمانتنامه یا واریز به حســاب دهیاری سرو نخودی نزد بانک ملی به
شماره حساب 0110239492009
-2بردگان اول ،دوم و ســوم مزایده در صورتــی که حاضر به انعقاد
قرارداد نگردند ،سپرده ایشان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3قبول پیشــنهادات به مدت  10روز پس از درج آگهی در روزنامه
خواهد بود.
-4به پیشنهادات مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
-5متقاضیان همه روزه می توانند از آهن آالت مورد نظر در منطقه
سرو نخودی شهرستان سروستان بازدید نمایند.
-6بدیهی اســت هزینه های آگهی ،کارشناس دادگستری ،عوارض و
مالیات فروش و جرثقیل حمل به عهده برنده مزایده می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تماس ( 09371241734آقای
علی خــرم) یا ( 09900765071آقای رســول موســایی) تماس حاصل
فرمایند.
شناسه آگهی1224054 :
/5173م الف
رسول موسایی
دهیار روستای سرو نخودی

تامین شود.
دولت در ماده یک ایــن الیحه ،تاکید کرده
که «بهمنظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش
قیمت جهانــی نهادههای دامی و کشــاورزی
وارداتی و بروز خشکســالی در ســال جاری و
جهت اطمینان از تامین کافی کاالهای اساسی،
نهادههــای دائمی ،دارو و تجهیــزات مصرفی
پزشکی ،ســقف اعتبار موضوع جزء  ۳بند «ب»
تبصره یک مــاده واحده قانــون بودجه ۱۴۰۰
کل کشــور به  ۱۲میلیــارد و  ۶۰۰میلیون دالر
افزایش مییابد.
بر اســاس جزء  ۳بند «ب» تبصره یک ماده
واحده قانون بودجه  ۱۴۰۰کل کشــور دولت و
دســتگاههای موضوع ماده  ۵قانــون مدیریت
خدمات کشــور مصــوب  ۱۳۸۶ /۷/۸از جمله
بانــک مرکــزی ،مجاز به تخصیــص ،فروش،
تهاتــر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات
نفت ،میعانات گازی ،فرآورده های نفتی و گازی
(اصلی و فرعی) و ســایر منابــع ،به غیر از نرخ
سامانه معامالت الکترونیکی (ای تی سی) به جز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای حسین حیدری نژاد فرزند اصغر با تسلیم سه برگ استشهادیه
به شماره یکتا  140002155296000977مورخ  1400/7/17دفتر  124شیراز
و اقرارنامه شــماره  97573مورخ  1400/7/18که در دفترخانه اسناد
رسمی  124شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به
پالک  4159فرعی از  12اصلی واقع در بخش  3شیراز که با صفحه 278
و دفتر استنســاخی  47به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت دفترچه ای
به شماره چاپی  848193سری ب صادر و به مالک تسلیم شده است،
به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی
با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره
ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/4859م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

برای واردات کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات
مصرفی پزشــکی و تا ســقف  ۸میلیــارد دالر
نیستند.
اگرچه دولت با توجه بــه لزوم توجه ویژه به
معیشــت مردم ،این الیحه را با قید دو فوریت
به مجلس ارائه کرد ،اما در جلسه دیروز ،فوریت
این طرح رای نیاورد و مقرر شد تا الیحه تامین
مطمئن کاالهای اساســی ،به صورت عادی در
صحن مجلس بررسی شود.
این در شــرایطی اســت که عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در دفاع
از دو فوریــت الیحه تامین کاالهای اساســی
گفــت :اگر به الیحه دولت به صورت دوفوریتی
رأی ندهیــم ،ما هــم در گشــایش اقتصادی
مــردم در حوزه نهادههای دامــی ،گندم و دارو
تعلل کردهایم.
«حسن زنگنه» در جلسه علنی دیروز مجلس
شورای اســامی در موافقت با تقاضای بررسی
دوفوریتی الیحه تامین مطمئن کاالی اساسی،
نهادههــای دامــی ،دارو و تجهیزات پزشــکی
و سیاســتهای جبرانــی برای حمایت اقشــار
آســیبپذیر اظهار کرد :دولت میتوانست اصال
ایــن الیحه را بــه مجلس نیــاورد و آن را به
شورای ســران ســه قوه برده و آنجا مصوب و
 ۴.۶میلیــارد دالر دیگر نیز به آن اضافه کند ،اما
اگر همین کار را میکرد ما معترض میشــدیم
کــه چرا جایــگاه مجلس مخدوش شــده ،چرا
که براســاس اصل  ۵۸قانون اساســی ،هرگونه
قانونگــذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی
دولت باید با مجوز مجلس باشد.
همچنیــن عضو کمیســیون صنایع و معادن
مجلــس گفــت« :کاالهایی که مشــمول ارز
 ۴۲۰۰تومانی بودند ،از اســفند  ۹۶تا تیر ۱۴۰۰
تورم  ۱۹۰درصدی داشــتند ،امــا در همین بازه
کاالهایی که مشمول نبودند ،تورم  ۴۳۳درصدی
پیــدا کردند که این نشــان میدهــد علیرغم
ایرادات موجود این تصمیم تا این میزان اثر خود
را داشته است».
«محمد حســین فرهنگی» با بیان اینکه در
حال حاضر فوریتی باالتر از بحث معیشت نیست،
گفت :در این الیحه پیشبینی شــده در صورتی
که ارز ترجیحی کفاف تأمین کاالهای اساسی را
ندهد به اجبار نسبت به جابهجایی ردیف جداول
اقدام کند و به گونهای از مسیرهای دیگر برای
تأمین معیشت مردم استفاده کند.
آینده مبهم تامین ارز ترجیحی
بر این اســاس ،دولت ســیزدهم می تواند با
توجه بــه مصرف تمام  ۸میلیــارد دالر ،از این
پس هیــچ ارز ترجیحی اختصاص ندهد ،و حتی
بر اســاس قانون ،همیــن میــزان ارز را نیز با
قیمت آزاد در بازار به فروش برساند اما به دلیل
حمایت از معیشت مردم در تالش است تا سقف
ارز ترجیحــی در قانون بودجه ســال جاری را
افزایش دهد.
تامین پایدار کاالهای اساسی که از طریق ارز
 ۴۲۰۰تامین می شدند ،در ماه های باقی مانده
امســال نیــاز به اصــاح قانون بودجــه برای
اختصــاص منابع بیشــتر دارد که بــا توجه به
رد فوریت الیحه ارسالی دولت ،سرنوشت تامین
این نوع ارز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

خاندوزی:
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بانکها فهرست ابر بدهکاران را در سایت خود منتشر کنند

ایرنا :ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی در مورد انتشــار اسامی
ابربدهکاران نوشــت :در نامه رســمی به بانک مرکزی خواســتیم که به   طور مســتمر فهرست
ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.
به گزارش ایرنا ،خاندوزی در این توئیت نوشــت :در این نامه از بانک مرکزی خواســتیم که
بانک  ها هرسه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.
وی افزود :انتشار اسامی ابربدهکاران موجب می شود تا به جای اشخاص معدود ،دسترسی به
تسهیالت برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است :بانک ها و موسسات اعتباری
مکلف شــوند مشــخصات تســهیالت گیرنده یا متعهد ،توجیه بانک برای تخصیص منابع ،مبلغ
تسهیالت یا تعهدات ،میزان بازپرداخت ،مانده بدهی ،نرخ سود ،نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
در این نامه همچنین آمده اســت :بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات
موسســه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان
واحد و اشــخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیالتی یا تعهدات
ارزی یا ریالی بیش از ســقف مقرر در آیین نامه تســهیالت و تعهدات کالن و همچنین ضوابط
مقرر در آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه
اعتباری اســت ،در پایگاه اطالع رسانی رســمی خود برای اطالع عموم به صورت گزارش های
 ۳ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.

نایبرئیس انجمن قطعهسازی هشدار داد:

به داد صنعت قطعه نرسند ،نابودیاش نزدیک است
طلب  ۷۰هزار میلیاردی از صنعت خودرو

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهســازان کشــور ،ضمن هشــدار نسبت به
ورشکســتگی و نابودی صنعت قطعه به ســبب نبود ســرمایه در گردش مورد نیاز ،آخرین میزان
بدهی خودروسازان به قطعهسازان را  ۷۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد و از تعطیلی و تعلیق حدود
 ۴۰۰شرکت قطعهسازی خبر داد.
مهدی مطلبزاده در گفتوگو با ایســنا ،ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر حدود  ۱۵۰هزار
خودرو در کف پارکینگ خودروســازان به سبب عدم وجود کافی قطعات یدکی ،ناقص باقی مانده
اســت؛ اظهار کرد :چنانچه این خودروها تکمیل شــده و به بازار عرضه شوند و همزمان رونق در
تولید ایجاد شــود ( با فاصلهگیری از زیاندهی؛ چرا که افزایش تولید با زیان محقق نخواهد شد)،
بهتبع بازار خودرو در کنار صنعت خودرو آرام خواهد شد.
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور در رابطه
با آخرین وضعیت صنعت قطعهسازی کشور ،تصریح کرد :صنعت قطعه عمال رو به نابودی است و
نفسهایش به شماره افتاده است .قطعهسازان در شرایط بسیار نامناسبی به سر میبرند و سرمایه
در گردش آنها نزد خودروسازان بلوکه شده است.
وی آخرین میزان مطالبات قطعهســازان را  ۷۰هزار میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت :از این
 ۷۰هزار میلیارد تومان ۲۵ ،هزار میلیارد تومان در قالب چکهای خرید دین ،قراردادهای سهجانبه
با بانکها و ،...تا اطالع ثانوی تعیین تکلیف شــده اســت .البته در این شــرایط هم تا زمانی که
این چکها وصول نشــوند یا اقساط وامهای سه جانبه توسط خودروسازان پرداخت نشود ،عمال
باز هم قطعهســازان به پول خود دسترسی نخواهند داشت .بخش دیگری از این مطالبات معادل
 ۱۵هزار میلیارد تومان ،مطالبات باالی  ۱۲۰روزه است.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعهسازی کشور خاطرنشان کرد :خودروسازان به سبب
زیانهای انباشته و ...توان پرداخت بدهی خود به قطعهسازان را ندارد و بدین ترتیب صنعت قطعه
هم رو به ورشکســتگی است .قطع به یقین با ادامه این روند ،شاهد از بین رفتن شغلهای بسیار
و بیکاری تعداد کثیری از افراد خواهیم بود.
وی افزود :در حال حاضر حدود  ۴۰۰قطعهســاز تعطیل شــدهاند یا به حالت تعلیق درآمدهاند
و در حقیقت فعالیت ســابق خود را ندارند .این قطعهســازان چون نتوانســتند مطالبات خود را از
خودروسازان دریافت کنند ،سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت ندارند و دیگر در
اصطالح "از جیب هم نمیتوانند خرج کنند"؛ لذا فعالیت آنها متوقف شده است.
مطلبزاده ضمن تاکید بر اینکه با اصالح قیمتها ،صنعت خودرو و صنعت قطعه پویاتر خواهد
شــد و تمرکز خود را بر روی افزایش تیراژ و ارتقا کیفیت خواهد گذاشــت ،گفت :با افزایش تیراژ
تولید و بهتبع افزایش عرضه به بازار ،در حقیقت ســود دالالن به تدریج کاهش و چهبســا حذف
خواهد شــد اما مردم منتفع خواهند شــد؛ چراکه مصرفکننده واقعی به خــودرو با قیمت واقعی
دسترسی پیدا میکند.

نرخ بیکاری ترکیه کاهش یافت

پس از چند ماه صعود متوالی ،نرخ بیکاری ترکیه سرانجام پایین رفت.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری دیلی صباح ،مرکز آمار ترکیه در گزارشــی اعالم کرد
که نرخ بیکاری این کشــور در  ۱۲ماه منتهی به ســپتامبر به  ۱۱.۵درصد رسیده که این رقم در
مقایسه با مدت مشابه ماه قبل  ۰.۶درصد کمتر شده است .این نرخ بیکاری ،کمترین نرخ بیکاری
ثبت شده ترکیه در چهار ماه اخیر محسوب می شود.
طی این مدت جمعیت افراد بیکار  ۴۲هزار نفر افزایش یافته و به ســه میلیون و  ۹۲۳هزار نفر
رســیده است .از سوی دیگر شمار شــاغلین در ترکیه تا پایان این ماه با  ۱۰هزار نفر افزایش در
مقایسه با ماه قبل به  ۲۸میلیون و  ۷۱۶هزار نفر رسیده است.
طی این مدت میزان مشــارکت در بازار کار  ۵۰.۸درصد بوده اســت که  ۰.۲درصد بیشــتر از
رقم ثبت شــده در مدت مشابه ماه قبل محســوب میشود .نرخ اشتغال برای مردان  ۶۵.۵درصد
اندازه گیری شده است .برای زنان نیز این نرخ  ۳۲.۲درصد اندازه گیری شده که  ۰.۳درصد بیشتر
از ماه گذشته بوده است.
طبق اعالم مرکز آمار ترکیه ،نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا  ۲۴ســاله با  ۰.۲درصد کاهش نسبت
به مدت مشابه ســال قبل به  ۲۲.۵درصد رسیده است .همزمان با شروع بحران کرونا در ترکیه،
دولت این کشــور از ماه آوریل اقدام به فراهم کردن کمک های مالی برای حدود دو میلیون نفر
از افرادی که شغل خود را از دست داده اند ،کرده است.
سال گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین  ۹.۶و  ۱۳.۵درصد در نوسان بود .طی برنامه جدید اقتصادی
ترکیه که در ماه ســپتامبر سال قبل اعالم شــد ،نرخ بیکاری تا پایان امسال باید به  ۱۱.۸درصد
برسد .این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تکرقمی را در سال  ۲۰۲۱هدفگذاری کرده است.
متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی  ۲۰۰۵تا  ۲۰۲۱معادل  ۱۰.۷درصد بوده که باالترین
نرخ بیکاری این کشــور در بازه زمانی  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰مربوط به ژانویه و فوریه ســال  ۲۰۰۹با
 ۱۴.۸درصد و کمترین نرخ مربوط به ژوئن ۲۰۱۲با  ۷.۳درصد بوده است.

ادامه باال رفتن تورم در آلمان

نرخ تورم آلمان در ادامه مسیر صعودی خود به  ۴.۵درصد رسید.
به گزارش ایســنا ،نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باالی نرخ هدف گذاری شده دو درصدی باقی
مانده اســت .طبق اعالم مرکز آمار این کشور ،متوسط بهای مصرف کننده مثبت  ۴.۵درصد بوده
که  ۰.۴درصد بیشــتر از رقم ثبت شــده ماه قبل و  ۰.۲درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی
بوده است.
این نرخ تورم که باالترین تورمهای ثبت شده در  ۲۸سال اخیر در این کشور محسوب میشود،
بیــش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن به  ۱۸.۶درصد
رسیده است .طبق اعالم مرکز آمار آلمان ،تورم در بخش مواد غذایی به  ۴.۴درصد رسیده است.
متوسط نرخ تورم آلمان در سالهای  ۱۹۵۰تا  ۲۰۲۱برابر با  ۲.۱۱درصد بوده است که باالترین
رقم مربوط به اکتبر  ۱۹۵۱با  ۱۱.۵۴درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی  ۷.۶۲درصدی ماه
ژوئن سال  ۱۹۵۰بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در این ماه  ۰.۵درصد اندازهگیری شده که  ۰.۴درصد بیشتر از
تورم ماه قبل بوده اســت .هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را
به دلیل نوسانات آنها در نظر نمیگیرد ،در این ماه به  ۱.۹درصد رسیده است.
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نگاهی آماری به ملیپوشان بسکتبال

ارسالن ،تاثیرگذارترین بازیکن

طبق آمار به دســت آمده از بازیکان دعوت شده به
اردوی تیم ملی بســکتبال ،ارسالن کاظمی با میانگین
تاثیرگذایر  ۲۹.۱در هر بازی لیگ ،ستاره درخشان تیم
ملی است.
به گزارش ایســنا ،تیــم ملی بســکتبال ایران در
نخستین گام خود با ســرمربی جدید ،باید در دو بازی
پنجره نخست انتخابِیهای جامجهانی  ۲۰۲۳به مصاف
بحرین برود کــه البته وجود تغییــرات زیاد در نفرات
دعوت شده به اردو ،از نکات قابل توجه تیم ملی ورژن
مصطفی هاشمی است.
در لیست معرفی شده از ســوی مصطفی هاشمی،
شیمیدر قم  ۵نماینده ،مهرام تهران  ۴نماینده ،شهرداری
گــرگان  ۳نماینــده ،ذوب آهن اصفهــان  ۲نماینده،
کالــه آمل  ۲نماینده و مس کرمان هم یک نماینده در
اردوی تیم ملی دارند.
طبق آمار به دســت آمده ،میتوان گفت که بهترین
بازیکن بسکتبال ایران تا پایان هفته هفتم رقابتهای
لیگ برتر ،ارسالن کاظمی است .او تا به اینجای فصل
عملکرد فوقالعادهای از خود به نمایش گذاشــته و در
 ۶بازی ،موفق به کسب دبل دبل شده است.
کاظمــی در میانگیــن تاثیرگــذاری بازیکنان نیز
بهترین عملکرد را به ثبت رســانده است .او با میانگین
تاثیرگذاری  ۲۹.۱در هر بازی ،بهترین بازیکن حاضر در
اردوی تیم ملی است و به نظر میرسد مصطفی هاشمی
حساب ویژهای روی این بازیکن باز کرده است.

زوج خط حمله سوریه برابر ایران

ســرمربی تیم ملی فوتبال ســوریه جایگزین عمر
خربین را برای رویارویی با ایران مشخص کرده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از کوره ،تیم ملی فوتبال
ســوریه در بازی آغازین خود در دور برگشت انتخابی
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر امروز سهشنبه به مصاف ایران
خواهد رفت .این بازی در ورزشگاه ملک عبدا ...دوم در
اردن برگزار خواهد شد.
غایب بزرگ ســوریه عمر خربین است که به خاطر
آســیب دیدگی برابر عــراق نمی توانــد در این بازی
حساس به میدان رود.
نزار المحروس ،سرمربی ســوریه به خوبی ایران را
آنالیز کرده اســت .مهاجم اصلی ســوریه در این بازی
عمر السومه اســت و زوج او هم به احتمال خیلی زیاد
محمود البحر خواهد بود.
پیشبینی میشود که در بازی برابر ایران خالد حج
عثمان بعد از درخشــش در بازی برابر عراق به عنوان
دروازهبان اصلی به میدان رود.
ســوریه در  ۵بازی قبلی خود تنها  ۲امتیاز کســب
کرده این درحالی اســت که ایران با  ۱۳امتیاز در صدر
جدول رده بندی قرار دارد.
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وقتی  ،VARشرمساری داوری ایران را به همراه دارد

جعفر خوشــرو معتقد اســت وجود نام تنها
یک داور در بخــش داوران بینالمللی ،VAR
مایه شرمســاری و ننگ داوری ایــران در این
بخش است.
به گزارش ایســنا ،طبق اعالم کمیته داوران،
فهرست نهایی داوران بینالمللی فوتبال ،فوتسال
و فوتبال ســاحلی آقایان و بانوان در سال ۲۰۲۲
مشخص شد.
نکتــه جالب توجه حضور تنهــا یک داور در
بخش  VARبــود و فقط نام علیرضا فغانی در
این بین دیده میشد.
جعفر خوشــرو ،کارشناس داوری در گفتوگو
با ایســنا درباره این لیســت گفت :این لیســت
یک  ســری نــکات عجیب دارد؛ مثــا با وجود
این که مرتضی منصوریــان در دیدار آخری که

ســوت زد و ایراداتی داشــت که حتی من مهم
منتقدش شدم اما از داوران آیندهدار فوتبال ایران
اســت که  AFCروی او حســاب کرده و در
دورههای مختلف او و امیر عرب براقی را شرکت
داده است.
عرب براقی نیز یکی دیگر از داورانی است که
باید در این لیســت حضور میداشت زیرا او هم
قضاوتهای خوبی را در چند فصل اخیری که در
لیگ برتر بوده ،داشته و حتی آن زمانی که نامش
حذف شد ،بنا به دالیل غیرفنی این اتفاق افتاد.
این عجیب اســت که تهران بــزرگ در این
لیســت نماینده ندارد و این در اســتانی که پر از
استعداد و سرمایه است ،باعث تاسف است.
او ادامــه داد :مثــا من نمیدانــم که چرا
وحیــد کاظمی باید در لیســت بینالمللی ایران

مدیــر تیمهای ملی بســکتبال ایران گفت:
حامد حسینزاده به دلیل مشکالت شخصی از
اردو انصراف داد و مشکل خاصی نیست.
به گزارش ایسنا ،پس از آن که لیست  ۱۸نفره
تیم ملی بســکتبال بــرای حضــور در پنجره
نخســت انتخابی جامجهانی  ۲۰۲۳معرفی شد،
حامد حسینزاده از حضور در اردو انصراف داد تا
این موضوع باعث ایجاد حواشی مبنی بر وجود
ناراحتی میان او سرمربی تیم ملی شود.
روز یکشنبه در مراسم معارفه ملیپوشان در
فدراســیون ،کادرفنی تیم ملی با انصراف حامد
حسینزاده ،رسول مظفری گارد تیم شهرداری

جای بگیرد .همچنین باعث شرمســاری و ننگ
داوری فوتبال ایران اســت که تنها نام یک داور
در بخش  VARوجود دارد.
حضور تنها علیرضا فغانی در این بخش نشان
میدهد که فوتبــال و داوران ما به  VARنیاز
دارند و باید هر چه زودتر بســتر برای حضور آن
در داوری و آموزش داوران فراهم شود .نام فغانی
هم برای این در آن قســمت وجــود دارد که او
آموزشهــای الزم را در کالسهایــی دیده که
فیفا برگزار کرده و در ایــران هیچ اتفاقی برای
او نیفتاده است.
همین اتفاقات است که باعث میشود داوران
ما در بازیهای درجه  ۲آســیا ســوت بزنند .در
یکی دو ســال اخیر ،کدام داوران ما به جز فغانی
بازیهای مهم آســیایی را سوت زدهاند؟ کاش
به این نکات دقت شود تا نمایندگان بیشتری را
چه در آسیا و چه در مسابقاتی مانند جام جهانی
داشته باشیم.
این کارشــناس داوری در خصوص انتخاب
مانینگ به عنوان داور دیدار ایران و ســوریه در
مرحله مقدماتی جام جهانــی  ۲۰۲۲قطر اظهار
کرد :این داور  ۴۲ســاله چینی ،چند وقتی است
که به لیست داوران حرفهای اضافه شده و تجربه
خوبی دارد .او دیــدار ایران و عراق را به خوبی
قضاوت کرد و نقصی نداشت و همچنین کمک
داور ویدیویــی بازی ایران و لبنان بود .من نقطه
ضعفی از او ندیدم و از آن دسته داورانی است که
میتوان به قضاوتش اعتماد داشت .امیدوارم این
بار هم قضاوت او برای تیم ملی خوشایند باشد و
بتوانیم سوریه را شکست دهیم.

درخشش اتومبیلرانان فارس در مسابقات درگ قهرمانی کشور

راند نخست مسابقات درگ (شتاب) قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز این مســابقات در روزهای  ۲۰و  ۲۲آبان در پیســت
اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور بیش از  ۱۲۰ورزشکار برگزار شد.
در پایان محمد نوذری از فارس در کالس  ۴و ۶ســیلندر اتمســفر دیفرانســیل جلو به مقام
قهرمانی رسید و نازنین زارع دیگر نماینده فارس در رده بانوان بر سکوی دوم این رقابتها ایستاد.

تیمی که زیدان دیوانه وار دوست دارد

سرمربی سابق رئال مادرید تاکید کرد که از کودکی دیوانه وار عاشق مارسی بود و اکنون هم
این تیم را بسیار دوست دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،زیدان اصلیتی الجزایری دارد اما در شهر مارسی فرانسه
به دنیا آمد و بزرگ شد .او می گوید دیوانه وار مارسی را دوست دارد هر چند که هیچ وقت فرصت
بازی کردن در این تیم را به دست نیاورد.
زیدان گفت :هیچ وقت با پیشــنهاد مارســی مواجه نشدم البته برنارد تابی رئیس سابق باشگاه
زمانــی که در کن بازیکنی نوجوان بودم به دنبالم بود با این حال این انتقال صورت نگرفت و در
نهایت راهی بوردو و بعد از آن یوونتوس شدم.
زیزو ادامه داد :من آرزوی حضور در تیم شــهرم مارســی را داشتم .از کودکی طرفدار مارسی
بودم و این تیم را دیوانه وار دوســت می داشــتم .بعد از اینکه بازیکن بوردو شدم آرزو داشتم که
مارســی در هر بازی به پیروزی برسد البته وقتی برابر این تیم قرار می گرفتیم دوست داشتم که
خودمان پیروز شویم.
او در پایان گفت :اکنون هم عالقه زیادی به مارســی دارم و دوســت دارم که این تیم در هر
بازی به پیروزی دســت پیدا کند و همه جام ها را کســب کند .نمی توانم تصور کنم که روزی
به عنوان سرمربی برابر این تیم قرار بگیرم.

آلبا :انریکه مربی عادلی است

بازیکن تیم ملی فوتبال اسپانیا بعد از صعود به جام جهانی  2022به ستایش از لوئیس انریکه
پرداخت.
به گزارش ایســنا و به نقل از مارکا ،تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی که برابر سوئد به دست
آورد صعود خود را به جام جهانی قطعی کرد .یوردی آلبا یکی از بازیکنان اصلی اســپانیا به شمار
میآید که انتظار میرود در جام جهانی هم به میدان برود.
او گفت :افکار انریکه به روز هســتند و بازیکنان کامال گوش به فرمان او هستند .او چیزهای
زیــادی میداند و همه تفکرات خود را بــه خوبی در اختیار بازیکنان قرار میدهد .صحبتهای او
همواره باعث بیداری و آگاه شدن ما میشود.
آلبا که در بارســلونا هم شاگرد انریکه بود ،ادامه داد :من مدتها است که انریکه را میشناسم.
او مربی عادلی است و به همه فرصت خودنمایی را میدهد.
او درباره صعود اســپانیا به جام جهانی گفت :بسیار خوشحالیم که جواز صعود را کسب کردیم.
بسیار خوشحالم که قرار است یک جام جهانی دیگر را تجربه کنم.

پیروزی ایمان سبز شیراز برابر خوزستان در نخستین بازی

ایســنا :تیم فوتبال ایمان سبز شیراز نخســتین بازی خود در لیگ دسته دوم کشور را با پیروزی
پشت سر گذاشت.
نماینده شــیراز عصر روز یکشنبه  23آبان در ماهشهر میهمان تیم خلیج فارس این شهر بود و در
همان نیمه نخست با نتیجه دو بر یک از حریف خود پیش افتاد .میالد امیری و سپس امین شجاعیان
از روی یک ضربه ایســتگاهی ،زننده دو گل ایمان سبز بودند و تنها گل تیم خوزستانی را نیز عباس
طهماسبی به ثمر رساند.
عباس زارع مدیر تیم ایمان سبز در گفت و گو با ایسنا گفت :با وجود اینکه تیممان کامل نبود ،اما
توانســتیم گام نخست را محکم برداریم .در این بازی حدود  5بازیکن ما به علت صادر نشدن کارت
بازی نتوانستند به میدان بروند اما از هفته آینده تمامی نفرات را در اختیار خواهیم داشت.
تیم فوتبال ایمان سبز در هفته دوم رقابت ها روز شنبه  29آبان ماه در شیراز به مصاف نود ارومیه
می رود .هدایت ایمان سبز بر عهده غالمحسین پیروانی سرمربی نامدار فوتبال شیراز است.

مدیر تیمهای ملی بســکتبال ،در مورد اعالم
ســمت او به عنوان مدیر فنی تیم ملی در اخبار
فدراســیون نیز گفت :این اتفاق اشتباه همکاران
است .بنده مدیر تیمهای ملی و مدیرفنی هستم.
آقای عماری نیز سرپرست تیم هستند.

نسخه ایرانی برای کنار گذاشتن اسکوچیچ

ورود کاروان امارات به بیروت با اسکورت مسلحانه!

تیــم ملــی فوتبال امارات در حالــی وارد فرودگاه رفیق حریری در بیروت شــد که یک تیم
محافظتی مسلحانه هم آنها را همراهی کرد.
بــه گزارش ایســنا و به نقل از الجزیره ،تیم ملی فوتبال امــارات و لبنان در حالی در انتخابی
جام جهانی  ۲۰۲۲به مصاف هم می روند که دو کشور دچار تنش سیاسی شده اند و حتی امارات
درخواست داد که این بازی در لبنان برگزار نشود که فیفا مخالفت کرد.
کاروان امارات برای رویارویی با لبنان وارد فرودگاه رفیق حریری شد .نکته بسیار عجیب اینکه
یک تیم امنیتی مســلح کاروان امارات را همراهی کرد که باعث تعجب و جنجال در رسانه های
لبنانی شد.
این اقدام اماراتی ها حتی واکنش بسام المولوی وزیر کشور لبنان را به دنبال داشت تا جایی  که
او در توییتی نوشت :یک تیم امنیتی مسلح از امارات وارد لبنان شد چرا که آنها می خواهند امنیت
تیم ملی فوتبال این کشور را تامین کنند.
این اقدام اماراتی ها باعث اعتراض لبنانی ها شــد و واکنــش های زیادی در فضای مجازی
به دنبال داشت .این بازی درحالی برگزار می شود که لبنان از  ۵بازی قبلی خود  ۵امتیاز دارد این
درحالی است که امارات با  ۳امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

سپیدان توان تبدیل به قطب گردشگری ورزشی فارس را دارد

ایســنا :مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان سپیدان گفت :این شهرستان با توجه به طبیعتی
چهارفصــل و برخورداری از ظرفیتهای خوب ورزشــی مختلف ،میتواند به قطب گردشــگری
ورزشی در فارس بدل شود.
محمدباقر عزیزمنش در گفت و گو با ایســنا ضمن یادآوری اینکه در فصول بهار و تابســتان،
شهرســتان ســپیدان میتواند میزبان خوبی برای ورزشهایی نظیر کوهنوردی ،دوچرخهسواری
کوهســتان و  ...باشد ،گفت :شهرستان ســپیدان ،تمام الزمههای گردشگران ورزشی زمستانه را
دارا است.
او با اشــاره به وجود پیســت اســکی پوالدکف در این منطقه ،گفت :پیست اسکی پوالدکف
سپیدان با  ۵۰۰هکتار مساحت ،دومین پیست بزرگ بینالمللی و اولین پیست اسکی جنوب ایران
بوده و در کیلومتر  ۱۵جاده سپیدان به آبشار مارگون قرار دارد.
مدیر اداره ورزش و جوانان ســپیدان ،ادامه داد :پیســت اســکی پوالدکف از نیمههای پائیز تا
اوایل بهار ،تحت بارش برف اســت ،البته در تابســتان نیز امکان مناسبی برای اسکی روی چمن
محسوب میشود.
او گفت :پوالدکف ،با قله  ۳۴۰۰متری که  ۳و نیم کیلومتر طول داشته و از شیب  ۳۵درصدی
برخوردارســت ،پیستی چهار فصل محسوب میشود که ساالنه بسیاری از عالقمندان به اسکی را
از سراسر جهان به خود جذب میکند.
عزیزمنش با بیان اینکه تمام امکانات و خدمات رفاهی برای گردشــگران زمســتانه سپیدان
فراهم اســت ،افزود :وجود امکانات اقامتی ،تله کابین ،آموزشــگاه اســکی ،موتور برفی و ماشین
کوهستان و  ...از پیست پوالدکف مجموعهای مناسب برای گردشگری ورزشی ساخته است.
او گفت :سپیدان به غیر از گردشگران ورزشی گذری ،حدود  ۲۵۰ورزشکار اسکی باز ثابت دارد،
اگرچه هزینههای باالی این ورزش مفرح یکی از موانع مهم بر ســرراه جذب هرچه بیشــتر افراد
عالقهمند شده است و باید به دنبال راهکاری برای فراگیرتر کردن این ورزش بود.
عزیزمنش با بیان اینکه تقریبا اکثر قریب به اتفاق شــهروندان ســپیدانی ،عالقهمند و طرفدار
اســکیبازی محســوب میشــوند ،گفت :به دلیل هزینههای باالی تجهیزات اسکی ،که عمدتا
وارداتی اســت ،هنوز این ورزش به شــکل فراگیر در نیامده و گسترش آن و فراهم شدن زمینه
بهرهمندی همه اقشار از امکان انجام فعالیتهای ورزشی زمستانه ،اهتمام جدی را طلب میکند.

دلیل انصراف م ِلیپوش بسکتبال از اردو
گرگان را جایگزین او کرد.
مسعود قاسمی مدیر تیمهای ملی بسکتبال
ایران در این مورد گفت :هیچ مشــکلی وجود
ندارد .آقای حســینزاده هم به فدراسیون نامه
زد و هم ضمن عذر خواهی ،در تماس تلفنی با
بنده دلیل عدم حضورش در این دوره از اردوها
را مسائل شخصی اعالم کرد.
سرپرســت ســابق تیم ملی بسکتبال گفت:
انشــاءا ...با برطرف شــدن مشکالت شخصی
آقــای حســینزاده و در صــورت صالحدید
ســرمربی تیــم ملــی ،از او در پنجرههای بعد
استفاده خواهیم کرد.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان سپیدان:
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یــک کارشــناس فوتبال میگویــد دراگان
اسکوچیچ هیچ تحولی در تیم ملی ایجاد نکرده
و بهتر است فرصت کسب تجربه در جام جهانی
به یک مربی ایرانی داده شود.
فرشــاد فالحت زاده در گفتوگو با ایســنا،
درباره پیــروزی لحظه آخری تیــم ملی ایران
مقابل لبنان که با خوشــحالی شــدید بازیکنان،
مربیــان و هواداران تیم ملــی همراه بود ،گفت:
درباره مباحث فنــی ،در کل لبنان چیزی برای
گفتن نداشت .بازیکنان ما روی خالقیت فردی و
ترس لبنان از ایران به گل رسیدند.
بازیکنان ما توانمند و تاثیرگذار هستند .ترس
لبنان از بازیکنان ما باعث شد که این تیم عقب
نشــینی کند و بازیکنان ما هم از موقعیتهای
خود اســتفاده کنند و در دقایــق پایانی به گل
رسیدم.
وی خاطرنشــان کرد :در واقع طرح و برنامه
آنچنانی برای گلزنی نداشــتیم که این مســئله
باید بررسی شود .ما بازی باکیفیتی در یک سوم
دفاعی لبنان نداشتیم و به همین دلیل به مشکل
خوردیم.
این کارشــناس فوتبــال در واکنش به اینکه
ناکامــی تیم ملــی در خلق موقعیــت را در چه
مسئلهای میبیند ،گفت :شاید روی مسائل فنی
و تاکتیکی کار نشده است .اعتقادم بر این است
کــه بازیکنان ما بزرگ و تاکتیکپذیر هســتند.
االن نمیخواهم خیلی به این مسئله و اظهارات
اســکوچیچ ورود کنم که گفته بازیکنان ایرانی
تاکتیک پذیر نیستند اما هر کدام از این بازیکنان
برای تیمهای خود مهرههای تاثیرگذاری هستند.

فالحتزاده درباره علــت ناکامی قدوس در
این دیدار گفت :فشــار زیادی روی قدوس بود.
او را تا قبــل از این بــازی در ترکیب تیم ملی
بازی نمیدادند .به یک باره میگویند جایگزین
طارمی باش و در این صورت نمیتوانســت کار
قابل   مالحظهای انجام دهد .به حدی فشار روی
او بود کــه یادش رفت چه کار بایــد بکند .اگر
زودتر از قدوس در مسابقات استفاده میکردیم،
میتوانست اثرگذاری الزم را داشته باشد.
بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال ایران درباره
تاکتیک  ۴-۲-۳-۱تیم ملی در این دیدار اظهار
کرد :ما دنبال این بودیم که نبازیم .فشــار روی
اســکوچیچ زیاد بود و سعی داشت در این دیدار
دروازه تیم ملی را بســته نگه دارد و سر فرصت
بتواند کار خود را انجام دهد که این اتفاق هم در

دقایق پایانی رخ داد.
شــانس و اقبال ســراغ ما آمــد .از طرفی
لبنانیها رفته رفتــه تحلیل رفتند و بازیکنان ما
باتجربهتر عمل کردند.
وی با اشــاره به اینکه آزمــون با تجربه خود
ســعی در آرام کردن نیمکت تیم ملی داشــت،
گفت :همانطور که مشاهده کردید سردار نیمکت
را آرام میکــرد و میگفت زمــان داریم .همین
اتفاق هم افتاد.
نمیگویم ســطح بازیکنــان از مربیان باالتر
است اما بازیکنان ما با مربیان بزرگ زیادی کار
کردند .میتوانیم از تجارب بازیکنان هم در بحث
فنی اســتفاده کنیم .هیچ ایرادی ندارد از تجارب
بازیکنان ما استفاده شود.
فالحت زاده درباره عملکرد دراگان اسکوچیچ

روی نیمکت تیم ملی ایــران گفت :نمیتوانیم
بگوییــم عملکــردش بد بوده اســت .تیم ملی
توانمند اســت و به همین دلیل اگر تیم را دست
هر مربــی ایرانی هم میدادند مطمئن باشــید
موفق میشد .وحید هاشمیان هم همین نتایج را
میگرفت .نمیتوانیم بگوییم اســکوچیچ تحولی
به وجود آورد .او تیم را مدیریت کرده اســت اما
مگــر میتوانید غیر از طارمی و آزمون را دعوت
کنید و بازی دهیــد؟ هر کس دیگری هم جای
اسکوچیچ بود همین ترکیب را نهایتا با دو تغییر
به بازی میگرفت.
بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال ایران درباره
اینکــه گفته می شــود تیم ملی نمــی تواند با
اسکوچیچ در جام جهانی موفق شود ،گفت :به نظر
من ،اگر در جام جهانی از مربیان ایرانی استفاده
کنیــم ،بهتر اســت .پول و تجربــهای را که به
مربی خارجــی میدهیم ،بــه ایرانیها بدهیم.
قلعــه نویی ،دایی و گل محمــدی واقعا توانمند
هستند .یک از مربیان بزرگ فوتبال ایران برای
ســرمربیگری این تیم انتخاب کنیــد .چرا این
امتیاز را به مربی خارجــی بدهیم .توقع دارند با
این مربیان به فینال برویم؟ بیشــترین توقع ما
این است که از گروه باالتر برویم .برای این کار
باید مربی ســطح باالیی را بیاوریم که به نظرم
االن جواب نمیدهد .یک مربی ایرانی میتواند
از این فرصت استفاده کند و چندین نفر آموزش
ببیننــد .مربیان خارجی تاکنون هیچ کاری برای
ما نکردهاند .اگر در جام جهانی ضعیف هم عمل
کردیم ،حداقل میگوییم برای فوتبال ملی چند
مربی تربیت شده است.

سانتوس :پرتغال قطعا به جام جهانی میرود
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال عنوان کرد این تیم میتواند در
پلی آف جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.
به گزارش ایسنا ،مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲در قاره اروپا با
برگزاری چند دیدار ادامه یافت که در یکی از بازیها تیم ملی پرتغال
برابر صربستان با نتیجه  ۲بر یک شکست خورد.
رناتو ســانچس در ابتدا برای پرتغال گلزنی کرد اما دوشان تادیچ
در دقیقه  ۳۳گل خورده را پاســخ داد و الکساندر میتروویچ در دقیقه
 ۹۰گل دوم را بــه ثمر رســاند تا پرتغال به مرحله پلیآف برســد و

صربستان ب ه صورت مستقیم صعود کند.
فرناندو ســانتوس سرمربی پرتغال بعد از این دیدار گفت :حقیقت
این اســت که ما در مجموع عملکرد خوبی نداشــتیم .مردم پرتغال
آشــکارا غمگین هستند .نه بیشــتر از ما ،بلکه درست مثل ما .تیم
مــن در جام جهانی قطر خواهد بود .این تضمین شــده اســت .ما
فقط باید در پلی آف رقابت کنیم که برای ما عادی نیســت .پرتغال
هرگز با من در پلی آف نرفت .مســیر ما برای حضور در جام جهانی
طوالنیتر میشود .مطمئن باشید و نگران نباشید که پرتغال قطعا در

جام جهانی خواهد بود.
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قسمتی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده

فارس در قله برگزیدگان کتاب و کتابخوانی،

احمد     رضا سهرابی

شش استان فارسی برگزیده ملی هفته کتاب شدند

در آیین ملی روز کتاب ،کتابخوانی
و کتابدار از شش برگزیده استان فارس
در حوزه کتاب و کتابخانه های عمومی
قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
کتابخانه های عمومی اســتان فارس،
مراســم بیســت و نهمین دوره هفته
کتــاب جمهوری اســامی ایــران و
گرامیداشــت روز «کتاب ،کتابخوانی و
کتابدار» با شعار «جای خالی را با کتاب
خوب پر کنیم» دیروز دوشنبه  ۲۴آبان
ماه با حضور محمدمهدی اســماعیلی،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علیرضا
مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانه های
عمومــی کشــور ،علی نیکــزاد ،نائب
رئیس مجلس ،حمیدرضا حاجی بابایی،
رئیس کمیسیون برنامه ریزی و بودجه
مجلس ،محمــد الهیــاری ،مدیرکل
دفتــر توســعه کتــاب و کتابخوانی،
حجتاالســام قمی ،رئیس سازمان
تبلیغات اســامی ،مدیــران کل نهاد
و جمعــی از کتابــداران کتابخانه  های
عمومی ،در تاالر وحدت تهران برگزار
شد.
همزمان با برگزاری این مراســم از
کتابخانه ها و کتابدار برتر کتابخانه  های
عمومی کشــور ،انجمن هــا و خیرین
برگزیده ،همچنین فعاالن عرصه کتاب،

کتابخوانی و کتابخانه های عمومی در
چهار بخش تقدیر شد .خدمتگزاران برتر،
صفحات مجازی برتــر کتابخانه های
نهــادی و کتابخوانــان برتر در بخش
نخســت معرفی و تقدیر شــدند .که
از این میان شــش برگزیده از اســتان
فارس بودند.
زین العابدین نیک مــرام فرماندار
شهرســتان آباده اســتان فــارس در
بخش فرماندار برگزیده برتر شــناخته
شد و زنده یاد حسین روزیطلب ،خیر
کتابخانهیار اســتان فــارس به عنوان
خیر برگزیده کشــوری مــورد تجلیل
قرار گرفت.
در بخش کتابخانه های مشــارکتی
نیز دو کتابخانه عمومی مکتب جعفری

شــیراز و کتابخانه مشــارکتی قدمگاه
به عنوان کتابخانــه های برتر معرفی
شــدند و به ترتیب از سمیه حقیقت و
مهدخت کمالپورادیب به نمایندگی از
کتابداران این دوکتابخانه قدردانی شد.
افزون بر این میثم جوانبخت رئیس
اداره امورکتابخانه های اداره کل فارس
نیز در بخــش تقدیر ویــژه به عنوان
فهرست نویس برتر( :فعال حوزه ارائه
خدمت بــه ناشــنوایان) ،برگزیده این
دوره شناخته شد.
در بخش کتابخوانان برتر نیز محدثه
مهــرآور از کتابخانــه شــهید خبازی
ســعادت شــهر فارس برگزیده بخش
کتابخوان جوان شــد و مــورد تقدیر
قرار گرفت.

جشنواره جهانی فجر را با تغییر اسم میتوان حفظ کرد؟
کارگــردان فیلــم «بوتاکــس» میگویــد :از آنجا که
برگزاری دو جشــنواره در چند ســال گذشته با نام فجر در
دو فصل متفاوت عجیب بود ،خوب است حاال که جشنواره
جهانی هویتی پیدا کرده آن را با همان ساختار ولی با نامی
جدید حفظ کرد.
در حالی که حدود سه هفته از ادغام بخش ملی و جهانی
جشــنواره فیلم فجر میگذرد ،هنوز اظهارنظرهایی درباره
این تصمیم ناگهانی مطرح میشــود .کاوه مظاهری که در
آخرین دوره برگزار شــده جشنواره جهانی فیلم فجر با فیلم
«بوتاکس» شرکت داشــت از تجربهای که پس از حضور
در این جشنواره داشــته در مقایسه با سالهایی که بیشتر
مخاطب جشنواره بود مطالبی را بیان کرده است.
او به ایسنا گفت :بعد از آنکه دو بخش ملی و بینالمللی
جشــنواره فیلم فجر از هم جدا شدند ،همیشه برایم سوال
بود که چرا وقتی این جداســازی اتفاق افتاده و هر کدام در
تاریخی مجزا برگزار میشــود امــا همچنان نام «فجر» را
دارند؟ این موضوع قطعا برای خیلیهای دیگر هم عجیب
بوده اســت و منطقی بود که اســم دیگری برای جشنواره
جهانی در نظر گرفته میشد مثل تهران چرا که بسیاری از
جشنوارههای مطرح دنیا از جمله کن و برلین تا جشنوارههای
در سطح پایین با نام شهر محل برگزاری شناخته میشوند.
اگــر چنیــن تصمیمی همان زمان گرفته میشــد شــاید
االن با ایــن تصمیم ادغــام همه تجربه به دســت آمده
از بین نمیرفت.
وی ادامه داد :نامگذاری جشنوارهها به اسم یک شهر ،سبب
میشود شــهرداریها اسپانسر شوند و با آنچه تدارک دیده

میشود مهمانهای خارجی عالوه بر شرکت در یک رویداد
فرهنگی و هنری ،یک تجربه توریستی هم داشته باشند ،اما
به هر حال این اتفاق در ایران نیفتاد.
مظاهری با اشــاره به بخش اجرایی جشــنواره جهانی
فجر گفت :به نظر میرســد این جشــنواره بــدون اغراق
به جشــنوارههای اســتاندارد تا حدود زیادی نزدیک بود و
انتخاب فیلمها ،نحوه برگزاری و سازماندهی این ویژگی را
نشــان میداد .من قبال بیشتر مخاطب جشنواره بودم ولی

فجر «بوتاکس» در جشنوارههای دیگری پذیرفته شد و در
ارتباط با چند منتقد بینالمللی پس از تماشای فیلم ،بعضی
از آنها که فیلم را دوست داشتند درباره آن در نشریههای
معتبر مقاله منتشــر کردنــد .این تجربه شــخصی من از
جشــنواره جهانی فجر و بازارش بود کــه بعید میدانم در
شکل دیگری به دست میآمد ،چون یادم میآید در گذشته
که هنوز جداسازی اتفاق نیفتاده بود ،بیشتر مرور فیلمهای
خارجی در بخش بینالملل جشــنواره فجر بود که به مرور

امسال به عنوان فیلمساز شرکت کردم و این سوی قضیه را
هم دیدم .به نظرم رسید اتفاق سازماندهی شدهای برای این
رویداد وجود دارد .پیش از این بخشی مثل بازار بیشتر یک
بخش حاشــیهای برای جشنواره فجر بود اما تجربه امسال
من حضور در بازار فجر همزمان با بازار دو جشــنواره دیگر
از جمله شــانگهای بود که در نهایت دستاوردم از جشنواره
فجر خیلی زیادتر بود و به واسطه شرکت در بازار جشنواره

زمــان آن هم از بین رفت و این بخش کامال به بخشــی
اضافی تبدیل شده بود ،اما در این چند سال هویت پیدا کرد.
این کارگردان بیان کرد :برای من که هم مخاطب جدی
ســینما بودم و هم االن به عنوان فیلمساز فعالیت میکنم،
این جشــنواره با پرداختن به سینمایی غیرگیشه موقعیت و
جذابیت خوبی داشت و برای مخاطبان جدی و حرفهای سینما
خوراک مناسب تدارک میدید و حاال بعید میدانم با ادغام

این سیســتم ادامه داشته باشد ،چون واقعیت این است که
وقتی بخش ملی و بینالمللی ادغام می شوند مخاطبان به
این سمت میروند که ببینند فیلمهای ایرانی جدید چیست
و همــه تبلیغات روی همین بخــش میچرخد .آنقدر همه
هیجان دارنــد که فیلمهای بخش ملــی را ببینند ،بخش
بینالمللی به حاشیه میرود .هر چند شاید حتی حاشیه هم
نباشد چون بخشهایی مثل هنر و تجربه حاشیه میشوند و
بینالملل حتی شاید به این جایگاه هم نرسد.
وی افزود :من در این چند روز مناظرهها و بحثهایی که
پیرامون ادغام مطرح میشد را دنبال کردم .برخی طرفداران
ایــن ادغام معتقدند که خارجیهایی کــه به ایران میآیند
به دنبال این هستند تا فیلمهای ایرانی را ببینند ولی به نظرم
لزوم ًا این طور نیســت چون مگر ما وقتی به عنوان خارجی
به کشــور دیگر میرویم فقط به دنبال دیدن فیلمهای آن
کشور هستیم؟ نکته مهمتر این است که در جشنواره همه
تــا لحظه آخر میدوند که فیلمهای خــود را برای نمایش
برسانند و همین باعث میشود که بعد از اکران در جشنواره
سراغ تدوین و صداگذاری دوباره یا اصالح رنگ بروند ،در
نتیجه معموال نســخه کامل فیلمها ارائه نمیشــود ،ضمن
اینکه خیلی از این فیلمها را در آن مقطع با فشردگی کارها
نمی توان با زیرنویس درست آماده کرد و این مسئله برای
درک فیلم توسط خارجیها مهم است تا فیلم شهید نشود.
بنابراین با مجموع آنچه به عنوان یک تماشــاگر حرفهای
و بعد به عنوان فیلمســاز تجربه کردم تصور میکنم بهتر
باشد که یک رویداد بینالمللی با هویت را که شکل گرفته
دستکم با نامی دیگر حفظ کنیم.

رونمایی از کتاب "آینههای زمان" در نخستن رویداد هفته کتاب فارس
در نخســتین روز از هفته کتاب ،ســعدیه شــیراز،
پذیرای فرهنگورانی بود که برای رونمایی و نشست نقد
و بررســی کتاب "آینههای زمان" از علیرضا عطروش،
گرد هم آمده بودند.
به گزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ صابر
سهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در این
نشســت گفت 29 :امین دوره هفته کتاب و کتابخوانی
را با رونمایی از کتاب ارزشمند استاد علیرضا عطروش،
از هنرمندان شناخته شده شیرازی آغاز میکنیم .کتابی
که مــا را به ویژه جوانــان و نوجوانــان را با فرهنگ،
آداب ،ســنن و مشاغلی که در دهه  40و  50داشتهایم،
آشنا می کند.
ســهرابی با اشاره به همراســتایی رویدادهای هفته
کتاب و کتابخوانی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس با فرهنگســازی کتابخوانــی ،ادامه داد :هرگاه
جهل و نادانی گســترش پیدا کند ،نشــاندهنده دوری
از فرهنگ کتاب و کتابخوانی اســت و برای زدودن این
فقر باید به ســوی مطالعه ،کتاب و کتابخوانی برویم .از
این رو وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،در همه سال،
برنامههایی را در راســتای این فرهنگسازی پیشبینی
کرده است.

وی افــزود :یکی از ایــن برنامهها ،فصلهای کتاب
است که پاییزانه آن از  29آبان ماه آغاز می شود .در این
طرح ،دوســتداران کتاب میتوانند کتابهای خود را با
تخفیف برآمده از یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
خریداری کنند.
وی پایتختی کتاب ایران را برای شــیراز ،خاستگاه
فرهنگ و تمدن ایرانزمین ،جایگاه همیشــگی دانست
که دو ســال پیاپي  1399و  1400به شــیراز داده شد
و افــزود :از رویدادهایی که برای هفته کتاب امســال

داریــم ،رونمایی از  25کتاب در زمینه شــیرازپژوهی و
شیرازشناسی است که به دست فرهنگوران و هنرمندانی
به زیر چاپ رفتهاند؛ کســانی که همه زندگانی خود را
در راه فرهنگســازی کتاب و کتابخوانی و شناساندن
فرهنگ و هنر و فرهنگوران و هنرمندان ،گام برداشتهاند.
علیرضا عطروش ،هنرمند هنرهای تجســمی شیراز
و گردآورنــده کتاب آینههای زمان نیز رونمایی کتاب را
در سعدیه ،ارزشمند دانست و گفت :از سالهای 1355
و  ،1356در کنار ابزار نقاشــی ،دوربین عکاســی را نیز

با خود به همراه داشــتم .با ایــن نگاه که این عکسها
مرا برای کشــیدن نقاشــیهایم یاری خواهند کرد ،در
شهر میگشــتیم و ناخواسته عکس میگرفتیم .عکس
از مردم ،کوچهها باغهــا ،خیابانها و ...عکسهایی که
امروزه هر کدام سندی تاریخی هستند؛ چرا که بسیاری
از آن خانههــا ،کوچهها ،باغها و مــردم از بین رفتهاند؛
موزههایی که در گذر روزگار ،به تاراج رفتند.
این هنرمند شــیرازی ،کتاب "آینههــای زمان" را
دو جلدی دانســت که امروز جلد نخســت آن و بخشی
از عکسها در آن به چاپ رســیده است و برخی دیگر
از عکسها در جلد دوم به چاپ خواهد رســید و افزود:
شیوه من ،مستند اجتماعی است .این عکسها را بدون
هیچ غل و غشــی و کم و زیاد و به کارگیری ســلیقه
شــخصی ،با امانتداری از آنچه در عکس آمده است،
به زیر چاپ رفت.
وی ادامــه داد :در ایــن کتاب ،مــن از چیزی دفاع
نکردهام ،که تنها به ثبت آنچه در دوربین آمد ،پرداختهام؛
شــاید از این رو باشد که سادگی و صفای مردم ،در آن
دیده میشود.
وی در پایان ،یادآور شد :میتوانم بگویم عکسهایم
بیشتر شبیه نقاشیهایم و نقاشیهایم بیشتر شبیه خودم
هستند.

مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس:

کتابخوانی خانوادگی به میزبانی شیراز
برگزار میشود

نشســت کتابخوان خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته
کتاب با مشــارکت خانواده های کتابخوان در شــش اســتان
به میزبانی شهر شیراز پایتخت کتاب ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های عمومی
اســتان فارس ،در ادامــه برنامه های بزرگداشــت روز کتاب،
کتابخوانی و کتابدار ،نشســت ملی کتابخــوان خانوادگی روز
ســه شنبه  25آبان ماه به میزبانی شــهر شیراز پایتخت کتاب
ایران و با مشارکت شش استان برگزار می شود.
در این رویداد شش خانواده کتابخوان از استان های اردبیل،
هرمزگان ،اصفهان ،آذربایجان غربی ،کردستان و فارس به ارائه
و معرفــی کتاب های خواندنی می پردازند و در پایان با داوری
آثار ارائه شده ،از بهترین خانواده کتابخوان تقدیر خواهد شد.
این نشست امروز ســه شنبه  25آبان ماه  1400ساعت 14
به صورت مجازی برگزار می شــود و عالقه مندان می توانند
با استفاده از این پیوند https://www.skyroom.online/
 ch/researchpl/neshas tمهمان این نشست باشند.
گفتنی اســت بیســت و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری
اســامی ایران ،از  ۲۴آبان تا  ۱آذرماه سال جاری و عضویت
رایگان ،طرح بخشــودگی جرائم و پویش اهدای کتاب ،اهدای
دانایــی از مهمترین برنامه های نهــاد کتابخانه های عمومی
کشــور در این هفته بــه منظور ارتباط هرچه بیشــتر مردم با
کتابخانه های عمومی است.

معرفی هیات مدیره جدید خانه موسیقی

مجمع عمومی خانه موســیقی ایران جهت برگزاری انتخابات
هیأت مدیره و بازرس این نهاد  ۲۳آبان ماه برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت خانه موسیقی ،مجمع عمومی
خانه موســیقی ایران  ۲۳آبان ماه بــا حضور اعضای هیات مدیره
کانون های ده گانه جهــت انتخابات هیات مدیره و بازرس خانه
موسیقی در سالن استادجلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتــدای این جلســه ،حمیدرضــا نوربخــش (مدیرعامل)،
آذر هاشــمی (بازرس قبلی) گزارش هــای خود را از فعالیت های
دوره قبلی هیات مدیره خانه ارائه کردند.
ســپس تقی ضرابی (رییس هیات مدیره قبلی خانه موسیقی)،
در جایگاه حاضر شــد و استعفای هیات مدیره دوره پیش را اعالم
کرد .در ادامه هیات رئیســه مجمع جهت اداره جلسه و برگزاری
انتخابات تشکیل شد.
کاندیداهای عضویت در هیات مدیره خانه موســیقی به ترتیب
حروف الفبا علیرضا آزادگان مهر ،هنگامه اخوان ،حمیدرضا اردالن،
داریوش پیرنیاکان ،محسن رجبپور ،امیرعباس ستایشگر ،مسعود
شــعاری ،امیرپدرام طاهریان ،زیداله طلوعی ،حمیدرضا عاطفی،
محمدجلیل عندلیبی ،هادی منتظری و کاندیداهای بازرسی خسرو
بهرامی ،علی عزیزی و آذر هاشمی اعالم شدند.
در ادامه هریک از کاندیداها به معرفی خود و برنامه هایشــان
برای عضویت در هیات مدیره و بازرسی خانه موسیقی پرداختند و
سپس رای گیری آغاز شد.
پس از شــمارش آرا ،داریوش پیرنیــاکان ،حمیدرضا عاطفی،
حمیدرضا اردالن ،هنگامه اخوان ،محسن رجب پور ،زید ا   ...طلوعی
و مســعود شــعاری به عنوان اعضای هیأت مدیره خانه موسیقی
ایران و امیرعباس ستایشــگر (علی البدل اول) و علیرضا آزادگان
مهر (علی البدل دوم) انتخاب شدند.
همچنین آذر هاشــمی به عنوان بازرس اصلی هیأت مدیره و
خسرو بهرامی (بازرس علی البدل) انتخاب شدند.

کاروان «کتابگردی» به راه افتاد

برنامه «کتابگردی» به مناسبت بیست و نهمین «هفته کتاب»
از کتابفروشی اسالمیه آغاز شد.
به گزارش ایســنا ،این برنامه که همزمان با نخستین روز «هفته
کتــاب» ،دوشــنبه ( ۲۴آبانماه) با حضور علیرضــا نادعلی ،رئیس
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران آغاز شد ،در ابتدا
به حضور در کتابفروشی قدیمی تهران که در نزدیکی بازار آهنگران
واقع شده است ،اختصاص داشت.
مســئول کتابفروشی اســامیه در این دیدار از دغدغههای این
روزهای این کتابفروشی به علیرضا نادعلی گفت.
او در ایــن گفتوگو از اینکه ســنگفرش کــردن خیابانی که
کتابفروشیاش در آن واقع شده ،موجب سخت شدن عبور و مرور و
به دنبال آن تعطیلی چاپخانه آنها شده گفت.
مســئول کتابفروشی اسالمیه با اشــاره به لزوم تسهیلگری در
زمینــه حمل و نقل بــرای اینکه خریداران  -به ویــژه خریداران
عمــده  -بتوانند باز هم از کتابفروشــی اســامیه کتــاب بخرند،
به بیان مشــکالت ناشــی از پرداخت مالیات و عوارض شهرداری
پرداخــت و در ادامــه نیز از مســائلی که به واســطه گرانی کاغذ
به وجود آمده و کار را برای این کتابفروشــی قدیمی دشــوار کرده
است ،گفت.
به گفته او ،به دلیل مسائل ذکرشده میزان کتابهایی که توسط
این نشر به چاپ میرسد ،کاهش یافته است.
در این دیدار همچنین علیرضا نادعلی ،رئیس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص مسائل مربوط به مالیات
کســب و کارهای فرهنگی به مســئول کتابفروشی اسالمیه وعده
پیگیری داد و البته وزیر ارشــاد را نیز موظف به پیگیری این مسائل
دانست.
او با بیان اینکه اگر ما یاری نکنیم ،چه کســی این کار را انجام
دهد ،گفت :ایراد کار اینجا اســت کــه نقطههایی مغفول مانده که
مهم اســت .نادعلی افزود :ویژگی خارجیها این اســت که مراعات
آرشیوشان را میکنند اما ما چیزهایی را هم که با زحمت مردم برند
میشود حفظ نمیکنیم.

