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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

رییس جمهوری :مأموریت مهم دولت ،اجرای عدالت است

رییـس جمهـوری ماموریـت مهـم دولـت را اداره کشـور ،ناامیـد کـردن دشـمن و رونـق بخشـیدن بـه
سـفرههای مـردم عنـوان کـرد و گفـت :راهبـرد دولـت سـیزدهم ،خدمـت بـه مـردم و اجـرای مأموریتی
بزرگتـر بهنـام اجـرای عدالـت اسـت و اگـر عدالـت مخـدوش شـود همـه بایـد حسـاس شـویم.
در جلسـه دیـروز هیـأت دولـت ،اسـتاندار هرمـزگان گزارشـی از وضـع زلزلـهزدگان و امدادرسـانی بیان
کرد ....

آینده از آن کدام ملت
است؟
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

پنجشنبه  27آبان  12 -1400ربیع الثانی  -1443سال بیست و   ششم د   وره جدید       -شماره  6000 - 7343تومان
رئیس خانه کارگر فارس:

نباید نگاه دولت به سازمان تأمین اجتماعی
به عنوان حیات خلوت باشد
رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس :

قانون کار ،قانون حداقل هاست،
نه حداکثرها
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار :

اضافه کردن تبصره مزد توافقی به ماده
 41قانون کار ،مصداق برده داری است
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رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

میتوان برای همه مشکالت کشور
راهحل علمی پیدا کرد

بهعنوان وزیر
پیشنهادی
آموزش و
پرورش :
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از سیاست شفاف سازی در برخورد
با تاریکخانه های شهرداری تا حجت
شرعی در انتصابات

فرمانده سپاه
احمدبن موسی(ع) شیراز:

حل مشکالت مردم
سرلوحه اقدام
بسیجیان است 3

شـهردار شـیراز می گویـد اینکـه مـن می گویـم تاریکخانه هـای
شـهرداری بایـد شـفاف باشـد یعنـی اینکـه اطالعـات بایـد بـه
شـکل شـفاف در اختیـار مـردم قـرار گیـرد.
احسـان اصنافـی در نخسـتین نشسـت خبـری خـود بـا
خبرنگاران در شـیراز ،در پاسـخ به پرسـش خبرنگار "عصرمردم"
مبنـی بـر اینکـه منظـور شـما از سـخنان اخیرتـان در زمینـه
وجـود تاریکخانه هایـی در شـیراز چیسـت و در ایـن زمینـه چـه
سیاسـتی در پیـش خواهیـد گرفـت؟ گفت  :شـفاف سـازی یک
فرآینـد اسـت کـه ایـن فرآینـد نیازمند یک سیاسـت و یـک ابزار
زیـر سـاختی می باشـد.
او در همیـن رهگـذر بـا تاکیـد بر اینکـه در مجموعه شـهرداری
هـر اتفاقـی کـه می افتـد و یـا تصمیمی کـه گرفته می شـود باید
شـفاف باشـد ،نمونـه وار بـه  ٢بـار خرید یک ملک در گذشـته از
سـوی شـهرداری اشـاره کـرد و گفـت  :فرآینـد سـرمایهگذاری،
انجـام مناقصـات و یـا حتی خرید یک ملک باید شـفاف باشـد .
شـهردار شـیراز همچنین در پاسـخ به پرسـش دیگـر عصرمردم
پیرامـون ملاک انتصابـات در شـهرداری گفـت  :بـرای بنده تا
حجـت شـرعی نباشـد و بـه شایسـتگی افراد پـی نبـرم انتصابی
انجام نخواهـم داد ....
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نخستین شهردار زن در
استان فارس معرفی شد
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در گفتوگو با رضا قوی فکر مطرح شد؛
12

برگزاری مراسم تشییع باشکوه خواننده کهگیلویه و بویراحمدی
مراسـم تشـییع و تدفیـن "سـجاد رزمجـو" خواننـده
معـروف کهگیلویـه و بویراحمـدی دیـروز چهارشـنبه ۲۶
آبـان ماه  ۱۴۰۰با حضور باشـکوه اقشـار مختلف مردم
در یاسـوج برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مراسـم تشـییع بـا حضـور اقشـار
مختلـف مـردم و طرفـداران ایـن خواننـده کهگیلویـه
و بویراحمـدی از نقـاط مختلـف اسـتان کهگیلویـه و
بویراحمـد و از اسـتانهای مختلـف از جملـه فـارس،
چهارمحـال و بختیـاری ،خوزسـتان در مراسـم تشـییع

وی صـدای مـا خواننـدگان در مقابل مردم هیچ اسـت،
افـزود :موسـیقی سـرمایه های دل مـردم اسـت کـه در
ایـن هـوای سـرد و بارانـی در مراسـم سـجاد رزمجویـی
شـرکت کردند.
اسـد پور تصریـح کرد :سـجاد رزمجویی دلهـای مردمر
ا شـاد می کـرد و امـروز مـردم باشـکوه در مراسـمش
شـرکت کردنـد .امیدوارم کـه همه مردم ایـران ،زاگرس
و اسـتان کهگیلویـه بویراحمـد همیشـه در سلامتی و
شـادی باشند.

و خاکسـپاری برگـزار و پیکـر او در زادگاهـش روسـتای
سـروک بـه خـاک سـپرده شـد.
در ایـن مراسـم خواننـدگان مختلـف ابیاتی را در سـوگ
سـجاد رزمجوی سـرودند.
کـورش اسـد پـور خواننـده بختیـاری در ایـن مراسـم
گفـت :موسـیقی ضربـان زندگی اسـت و مـا خوانندگان
غـم و درد و شـادی مـردم را فریـاد می زنیـم.

سـجاد رزمجـو خواننـده محلـی کـه از دهـه  ۷۰تاکنون
فعالیـت داشـت ،در اسـتانهای زاگـرس نشـین
بخصـوص اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد از محبوبیت
برخـوردار بـود و پـس از ایـن حادثـه بعـد از چنـد روز
بسـتری در بیمارسـتان سـوختگی امیرالمومنین شـیراز
بـا وجـود تالش هـای کادر درمـان درگذشـت.
سـجاد رزمجویی خواننده لر متولد سـال  ۱۳۵۹یاسـوج

در کهکیلویـه و بویراحمـد اسـت که آهنگ هـا و ترانه ها
محلی و لری او بسـیار پرطرفدار اسـت.
وی یکـی از خواننـدگان صاحـب سـبک لـری و
شـروه خـوان و آوازه خـوان محلـی بـود کـه بیـن مـردم
بختیـاری و لـری محبوبیـت زیـادی داشـت و در
عروسـیها و مراسـم عـزا برنامـه اجـرا می کـرد.
رزمجویـی خوانندگـی را از اوایـل جوانـی و بـه طـور
حرفـهای سـال  ۱۳۷۱آغـاز کـرده و در مجالـس و
مراسـم عروسـی و جشـنها برنامههـای شـادی را اجرا
میکـرد .قطعـات محلـی و لـری بویراحمـدی او بسـیار
مشـهور اسـت.
از جملـه آثـار خوانندگـی اسـتاد رزمجویـی میتـوان بـه
آهنـگ لـری برگ ریواس با سـنتور و کمانچـه و آهنگ
هـی بـو کو یـارم ،آهنـگ بی کـس ،آهنگ ایلـل و باره،
آهنگ شـروه سـجاد رزمجویـی ،آهنگ دسـتمال بازی
و … اشـاره کرد.
ایـن هنرمنـد مردمـی در شـادیهای مـردم و
همشـهریهای خـود سـرودهای زیبـا و آهنگهـای
شـاد میخوانـد و در مراسـمات عـزای مـردم هـم در
کنارشـان شـروه سـرایی میکـرد».
سـاعت  ۱۱و  ۱۲دقیقـه روز جمعـه  ۱۴آبانمـاه ۱۴۰۰
خواننـده محلـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـه نـام
"سـجاد رزمجـو" در پـی انفجـار منزل مسـکونی اش در
شـهرک والیت یاسـوج با سـوختگی و مصدومیت شدید
مواجـه شـده کـه بـه بیمارسـتان شـهید بهشـتی ایـن
شـهر منتقـل شـده و سـپس بـه بیمارسـتان سـوختگی
امیر المومنیـن شـیراز اعـزام شـد و پـس از چنـد روز
بسـتری در بیمارسـتان سـوختگی امیرالمومنین شـیراز
بـا وجـود تالش هـای کادر درمـان درگذشـت.

آیت الله مجتهد شبستری درگذشت
آیتاللـه محسـن مجتهـد شبسـتری عضـو مجلـس
خبـرگان رهبـری و عضـو مجمع تشـخیص مصلحت
نظـام ،دیـروز بـه علـت سـکته دعـوت حـق را لبیـک
گفت .
به گزارش ایسـنا ،آیتالله محسـن مجتهد شبسـتری

کشـور امـکان عرضـه بنزیـن یارانـهای و آزاد را پیـدا
کردند.
در آن زمـان بـرای جبـران هزینـه وارده در دوره عـدم
دسترسـی بـه سـامانه هوشـمند سـوخت قـرار شـد تـا
سـهمیه اضافـه به کارتهای سـوخت واریز شـود ،در
نهایـت امـروز ،هیئـت وزیـران وزارت نفـت را موظـف
کـرد از طریـق شـرکت تابعـه ذیربـط ،سـهمیه جبرانی
بنزیـن بـا قیمت هـر لیتر  ۱۵هـزار ریال را به سـهمیه
صرفـا بـرای یک
ماهانـه خودروهـا در آذر مـاه ۱۴۰۰
ً
بـار اضافـه کند.
طبـق اعلام پایـگاه اطالعرسـانی دفتـر هیئـت
دولـت ،سـهمیه جبرانـی بـرای انـواع خودروهـا بـا
کاربریهـای مختلـف بدیـن ترتیـب مشـخص شـده
کـه  ۱۰لیتـر بنزیـن بـرای خودروهـای سـواری
شـخصی و مـدل بـاال ،سـواری و مـدل بـاال جانبازان

و معلولیـن ،مسـافربر شـخصی ،آموزشـگاه های
رانندگـی ،آژانـس و دسـتگاه های عمومـی ،وانـت
کـم مصـرف ،وانـت پرمصـرف (دوگانه سـوز و )LPG
و کامیـون (دوگانـه سـوز و  ۵ ،)LPGلیتـر بـرای
موتورسـیکلت اختصـاص یابـد.
همچنیـن  ۲۰لیتـر بنزیـن بـرای خودروهای سـواری
عمومی (دوگانـه سـوز و  ،)LPGتاکسـی و تاکسـی
ون (دوگانـه سـوز و  ،)LPGخطـی بیـن شـهری
(دوگانـه سـوز و  ،)LPGوانـت پرمصـرف و کامیـون
(بنزیـن سـوز) ۳۰ ،لیتـر بنزیـن بـرای خوردوهـای
سـواری عمومی (بنزیـن سـوز) ،تاکسـی (بنزیـن
سـوز) ،خطـی بین شـهری (بنزیـن سـوز) ،آمبوالنس
(بنزین سـوز ،دوگانه سـوز و  )LPGو  ۴۰لیتر بنزین
بـرای اتوبـوس ،تاکسـی ون (بنزیـن سـوز) و مینـی
بـوس (بنزیـن سـوز) اختصـاص یافتـه اسـت.

عضـو شـورای مرکـزی جامعـه روحانیـت  ،مجلـس
خبـرگان رهبـری و مجمع تشـخیص مصلحت نظام،
دیـروز بـه علـت سـکته قلبـی دعـوت حـق را لبیـک
گفت.ایـن عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری از بـدو
تأسـیس ایـن نهـاد در آن عضویـت داشـت.

معاون اول رییس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا تاکید کرد

تاکید بر اقناع مردم برای پوشش هشتاد درصدی جمعیت هدف
جلسـه روسـای کمیته هـای تخصصـی سـتاد ملـی کرونـا بعـد از ظهـر دیـروز
(چهارشـنبه) بـه ریاسـت معـاون اول رییـس جمهـور برگـزار شـد.
به گزارش ایسـنا ،محمد مخبر در این جلسـه با اشـاره به آمار پوشـش صد میلیونی
تزریـق واکسـن کرونـا در سراسـر کشـور ،تاکیـد کـرد :بـا تلاش و اهتمـام دولت و
همچنیـن کمـک و همراهـی مردم توانسـتیم بـه این آمـار از تزریق واکسیناسـیون
در سـطح کشـور برسـیم و امیدواریـم بـا ادامـه رونـد واکسیناسـیون و همچنیـن
رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی به سـمت ریشـه کنی ویروس کرونا در کشـور
حرکـت کنیم.
وی بـر افزایـش اقدامـات و ضـرورت اقنـاع مـردم بـرای تکمیـل پوشـش هشـتاد
درصـدی تزریـق واکسـن کرونـا در مجمـوع دو دوز تاکیـد کـرد.
در ایـن جلسـه کـه رییس دفتـر رییس جمهـور ،وزرای فرهنگ و ارشـاد اسلامی،
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و نماینـده برخـی دسـتگاه ها حضـور
داشـتند ،گزارشـی از میـزان واکسیناسـیون در سـطح کشـور ،میـزان رعایـت
دسـتورالعمل های بهداشـتی ،آمـار بسـتری بیمـاران کرونایـی و روند درمانـی آنها،
دکتر طیبی:

جزییات تخصیص سهمیه بنزین جبرانی اعالم شد
پـس از وقـوع اختلال در سـامانههای هوشـمند
سـوخت ،وزیـر نفـت وعـده تخصیـص بنزیـن جبرانی
در انتهـای آبـان مـاه را اعلام کـرد و در نهایـت در
جلسـه دیـروز هیئـت وزیـران ،اعضـای دولـت بـا
اعطـای ایـن سـهمیه بـه دارنـدگان کارت سـوخت
موافقـت کردنـد.
بـه گزارش ایسـنا ،پـس از هشـت روز از وقوع اختالل
در سـامانههای هوشـمند سـوخت عرضه سـوخت در
کشـور بـه روال عـادی برگشـت و تمـام  ۴۰۶۰جایگاه
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شهردار شیراز در پاسخ به
پرسش «عصرمردم» مطرح کرد :
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خبرنگار نباید
احساس وحشت کند

«یوسف نوری» به مجلس معرفی شد

رییـس جهـاد دانشـگاهی در گردهمایـی معاونـان
فرهنگـی واحدهـای ایـن نهـاد تأکیـد کـرد :در طـول
چهـار دهـه عمـر جهـاد دانشـگاهی ،سـاختارهای
فرهنگـی بسـیار خوبـی ایجـاد شـده اسـت ،امـا بایـد
تلاش کنیـم تـا کارهـای کیفـی و تأثیرگذار در سـطح
ملـی انجـام دهیـم؛ زمانـی کـه کار کیفـی و تأثیرگـذار
انجـام میدهیـم ،فضـا بـرای مطـرح کـردن حرفها
و شـنیده شـدن حرفهـا فراهـم میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،هشـتاد و هفتمیـن گردهمایـی
(ششـمین گردهمایـی غیرحضـوری) معاونـان
فرهنگـی واحدهـای جهـاد دانشـگاهی و رؤسـای
مراکـز و سـازمانهای تخصصـی معاونـت فرهنگـی
جهـاد دانشـگاهی سراسـر کشـور صبـح دیـروز (۲۶
آبـان مـاه  )۱۴۰۰برگـزار شـد.

تعـداد فوتی هـای ناشـی از ویـروس کرونـا و همچنیـن جدیدترین رنـگ بندی های
کرونایـی در سـطح کشـور ارائـه شـد.
گفتنـی اسـت در این جلسـه مقرر شـد تـا با افزایـش همکاری های بین دسـتگاهی
فعالیت هـای غربالگری در مرزهای کشـور تقویت شـود.

مشکالت عمده کشور ناشی از
بیفرهنگی است

دکتـر حمیدرضـا طیبـی  ،رییـس جهـاد دانشـگاهی
در ایـن گردهمایـی تأکیـد کـرد :همـه میدانیـم کـه
مشـکالت عمـده کشـور مربـوط بـه حـوزه فرهنگ یا
بـه عبارتـی ،ناشـی از بیفرهنگـی اسـت .اگـر از عدم
اسـتفاده از دسـتاوردهای مختلـف گلهمنـد هسـتیم،
ایـن مشـکل ناشـی از همـان بیفرهنگـی اسـت کـه
گریبانگیـر ما شـده اسـت.
دکتـر طیبـی تأکیـد کـرد :در طـول  ۴۱سـال عمـر
جهـاد دانشـگاهی ،سـاختارهای فرهنگـی بسـیار
خوبـی در ایـن نهاد ایجاد شـده اسـت ،امـا باید تالش
کنیـم تـا کارهـای کیفـی و تأثیرگـذار در سـطح ملـی
انجـام دهیـم .در حـوزه فرهنگـی ،خبرگزاریهـای
ایسـنا و ایکنـا ،مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایران
(ایسـپا) ،سـازمان دانشـجویان جهـاد دانشـگاهی
بـا برگـزاری مناظـرات دانشـجویی و سـایر نهادهـا،
وظایـف خـود را بـه خوبـی انجـام داده انـد و البتـه
میتواننـد بهتـر هـم عمـل کننـد.

ضـرورت پرداختـن بـه فعالیتهـای کیفـی و
تأثیرگـذار
رییـس جهـاد دانشـگاهی افـزود :بایـد تلاش کنیـم
فعالیتهـای خـود را ارتقـاء دهیـم تـا تأثیرگـذاری
بیشـتری در جامعـه داشـته باشـد؛ زمانـی کـه کار
کیفـی و تأثیرگـذار انجـام میدهیـم ،فضـا بـرای
مطـرح کـردن حرفهـا و شـنیده شـدن حرفهـا
فراهـم میشـود.
دکتـر طیبـی خاطـر نشـان کـرد :دانشـجویان امـروزه
از کارهـای سـنتی و معمولـی اسـتقبال نمیکننـد و
بایـد بـه سـراغ فعالیتهـا و برنامههـای مـورد عالقـه
جوانـان برویـم و ایـن توانایـی و ظرفیـت در جهـاد
دانشـگاهی وجـود دارد .بایـد برنامهریـزی دقیقـی
داشـته باشـیم تـا تمـام واحدهـای جهـاد دانشـگاهی
در سراسـر کشـور عالوه بـر پرداختن بـه فعالیتهای
علمـی ،پژوهشـی و فناورانـه ،حضـور و مشـارکت
جـدی در فعالیتهـای فرهنگـی داشـته باشـند.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

آینده از آن کدام ملت است؟
تاریـخ ننوشـته را می تـوان از میـان آثـار بـه
جـای مانـده نوشـت و یـا اعمـاق زمیـن را
جسـتجو کرد بـه جز آثـاری از قصرهـا ،ارگ ها،
قلعه هـا و ابزارهـای فرسـوده یـا عبادتگاه هایی
چنـد در دوران هـای مختلف تاریخی که توسـط
پادشـاهان و یـا ثروتمندان بنا شـده ،هیچ خانه،
کوچـه ،خیابـان و محل هایـی کـه مـردم عـادی
در آنهـا روزگار گذرانـده بـه کمیـت و کیفیـت
دیـده نشـده و یـا بسـیار مختصـر و کـم بها که
پژوهشـگران از آن گذشـته انـد مفهـوم ایـن
تحقیـق آن اسـت کـه سلسـله های پادشـاهی
و جهـان گشـایان مـردم را و هـم ملت هـای
تحـت فرمـان را بـه مثابـه ابـزار قـدرت ،ابـزار
تولیـد و یـا سـرباز و نگهبـان تربیـت می کردند
و هـر طبقـه ای را در جـای خـود بـدون ورود به
طبقـه دیگـر می خواسـتند .نتیجـه آنکـه قدرت
شمشـیر و نظامیگـری حتی برای جهانگشـایان
بنامی چـون شـاهان سلسـله های مختلـف،
اسـکندر مقدونـی ،چنگیـز خـان مغـول ،آتیلا،
تیمـور ،ناپلئون ،هیتلـر و امثالهم باثبـات نماند و
تحـوالت و تغییـرات تاریخی موجب شکسـت،
چنـد پارگـی و زوال تمدن هـای مصـر ،چیـن،
هنـد ،ایـران و امثالهـم گردید.
آنچـه امـروز بـرای همگان محسـوس اسـت و
بشـریت از آن بهـره می بـرد یـا جنبـه علمـی و
کشـف و اختـراع دارد و یـا جنبه هـای دینـی و
اخالقـی اسـت کـه پیـروان ادیـان مختلـف بـه
آنهـا پـای بندند.
آنـان کـه سـاختار حکومـت را بـر پایـه دانـش
و آگاهـی تـوأم بـا رعایـت اخلاق در تعاملات
اجتماعـی بنـا کـرده و می کننـد تمدن سـازهای
امـروزی انـد و فـردا از آن ایشـان اسـت.
بـه قـول ژان مونـه فرانسـوی« :در مسـابقات
جهانـی آینده برد از آن ملتی اسـت کـه بهترین
مجموعه هـای تعلیـم و تربیـت را در اختیـار
دارد»...
سـلطه ها و قدرت هـای مـادی و نظامی هرچنـد
می تواننـد اسـباب و شـرایط بهبـود اقتصـاد
را بـرای معیشـت مـردم فراهـم کننـد امـا در
کشـاکش چالش های سیاسـی و اقتصـادی بین
کشـورها زوال پذیـر می نماینـد چنانکـه تاریـخ
گذشـتگان هـم در عهـد عتیـق و هـم در تاریخ
معاصـر بیانگـر و راوی ایـن حقیقـت اسـت.
بـا این وصـف باید پاسـخی بـرای این سـئوال
داشـت کـه« :آینـده از آن کدام ملت اسـت؟»
پیشـرفت های علمی و صنعتی کشـورهایی مانند
آلمان ،سـوئد ،ژاپـن ،آمریکا و دیگر کشـورهای
پیشـرفته مرهـون تعلیـم و تربیت یـا آموزش و
پـرورش متناسـب با نیازهاسـت و آینـده نگری
بـرای بهتـر و برتـر بودن برای رشـد و توسـعه
و آمادگـی دفاع در مقابل دشـمنان حـال و آینده
و حفـظ امنیتی کـه حاصـل آن رونـق اقتصادی،
سیاسـی و فرهنگـی متناسـب بـا خواسـت و
باورهـای اخالقـی ملت هـای هـدف اسـت آینده
را تضمیـن می کنـد.
هیـچ شـک نبایـد داشـت که سـرمایه گـذاری
در تعلیـم و تربیـت براسـاس نیازهـای کشـور
با توجـه بـه شـناخت اسـتعدادها و قابلیت های
دانـش آمـوزان و دانشـجویان در مقاطع مختلف
تحصیلـی اعـم از مدرسـه و دانشـگاه موجـب
توسـعه ،رشـد ،ثبـات و رشـد و شـکوفایی
اقتصـاد خواهد شـد.
کـودکان و نوجوانـان امـروز ،آینـده سـازان
فرداینـد کـه اگـر بـه خوبـی و براسـاس نیـاز
جامعـه آمـوزش ندیـده باشـند و تجربـه انجام
کارهـای سـخت را نداشـته باشـند کشـور در
مسـابقات ،و رقابت هـای سیاسـی و اقتصادی و
هـم فرهنگـی بازنـده خواهـد بـود.
تربیـت معلمـان حرفه ای و آگاه و به روزرسـانی
دانـش و تـوان علمی آنـان در واقـع شـالوده
و اسـاس آمـوزش و پـرورش اسـت .رضایـت
خاطـر معلمـان ،زمینـه شـوق و عالقـه آنـان را
بـرای تدریـس و تعلیـم بهتـر ایجـاد می کنـد
و عملکـرد آنهـا در رقابـت بـا یکدیگـر تعالـی
دسـتآوردهای آموزشـی و تربیتـی را در پـی
خواهـد داشـت.
تدوین کتاب های درسـی توسـط پژوهشـگران،
نویسـندگان ،هنرمنـدان و ادیبـان بنـام از یـک
سـو ایجـاد فضـای مناسـب آموزشـی و آمـاده
سـازی تجهیزات و وسـایل آموزشـی از سـوی
دیگـر ضلع سـوم مثلث باثباتی اسـت کـه نوید
محصـوالت آموزشـی بهتـر را به همـراه دارد.
متأسـفانه بـه هـر دلیـل ایـران مـا در مقاطـع
مختلـف تاریخـی بـه ویـژه در صـد سـاله اخیر
در رقابـت بـا کشـورهای پیشـرفته از آموزش و
پـرورش قوی و توسـعه یافتـه بهره مند نشـده
و هنـوز در خـوان اول کـه ترمیم حقـوق معلمان
اسـت مانـده ایم.
هـر زمـان کـه آمـوزش و پـرورش بـه نسـبت
نهادهـا و ارگان هـای مختلـف دیگـر بیشـترین
بودجـه کشـور را بـه خـود اختصـاص دهـد و
آن بودجـه بـا معیارهـای کارشناسـی شـده
بـه مصـرف برسـد آن زمـان زیربنـای اقتصـاد
آمـوزش و پـرورش مـا پاسـخگوی نیازهـای
تعلیـم و تربیـت خواهـد بـود و مـا می توانیم به
آینـده بـا شـرایط بهتـر امیـدوار باشـیم.
والسالم
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رییس جمهوری:

رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

میتوان برای همه مشکالت کشور راهحل علمی پیدا کرد
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی صبح دیـروز در
دیـدار نخبـگان جـوان و اسـتعدادهای برتـر
علمـی ،نخبـگان را نور چشـمان ملـت خواندند و
بـا تأکیـد بر لـزوم تمرکـز جامعه علمـی و نخبگان
بـرای یافتـن راهحلهـای علمی مشـکالت
مختلـف افزودنـد :ظرفیت نخبگـی جوانان ملت
ایـران ،می توانـد زمینهسـاز پـر کـردن شـکاف
علمی کشـور بـا علـم جهانـی ،عبـور از مرزهـای
جهانـی علـم ،ایجـاد تمـدن نویـن اسلامی و
تحقـق آینـده درخشـان کشـور باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حضـرت آیتاللـه خامنـهای
بـا تشـکر از مطالـب مفیدی کـه نخبـگان در این
دیـدار بیـان کردنـد ،نخبگـی را موهبـت و نعمتی
الهـی خواندنـد و افزودنـد :اسـتعداد و ظرفیـت
ذهنـی تنهـا شـروط تحقـق نخبگی نیسـت بلکه
بایـد بـا شـکرگزاری و قدرشناسـی ایـن نعمـت ،و
بـا کار و تلاش و همـت و مجاهدت ،اسـتعداد و
ظرفیـت را بـه نخبگـی تبدیـل کرد.
رهبـر انقلاب در همیـن زمینـه افزودنـد :البتـه
قدرشناسـی و شـکر عملـی نعمـت نخبگـی
جـوان ،وظیفـه پـدر و مـادر ،معلـم و اسـتاد و
دسـتگاههای حاکمیتـی نیـز هسـت.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای خاطرنشـان کردند:

ملـت ایران ،ملتـی بالقوه نخبه اسـت و به همین
علـت از دیـر بـاز هـدف جنـگ نـرم تحقیرکننـده
اسـتعمارگران قـرار داشـته تـا اسـتعدادها و
تواناییهـای خـود را فرامـوش کنـد و حتـی منکر
شـود و دروغ بـزرگ «مـا نمی توانیـم» را بپذیـرد.
ایشـان بـا اشـاره بـه خاطـرات جواهـر لعـل نهـرو
از هنـد دربـاره تلاش مسـتقیم و غیرمسـتقیم
انگلیسـیها بـرای از بیـن بردن احسـاس توانایی
و اتـکای بـه خـود در ذهن ملـت هنـد گفتند :در
تاریـخ  ۲۰۰سـاله اخیـر ایـران نیـز اسـتعمارگران

بهعنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

و حاکمـان وقـت ،همصـدا ناتوانـی ملـت ایـران
را تبلیـغ میکردنـد کـه پیـروزی انقلاب بـه ایـن
رونـد پایـان داد.
رهبـر انقلاب غفلـت و غـارت را دو هـدف
مکمـل اسـتعمارگران از القـای ناتوانـی در
ّ
ملتهـا برشـمردند و افزودنـد :وقتـی ملتـی از
تواناییهـای خـود غفلـت کـرد ،غـارت او آسـان
میشـود .در واقـع غفلـت ،مقدمـه غـارت و
غـارت ،افزایشدهنـده غفلت ملتهـا از تواناییها
و اسـتعدادهای درونـی اسـت.

حضـرت آیتاللـه خامنـهای بـا اسـتناد بـه آیـات
صریـح قـرآن مجیـد دربـاره پیامدهـای منفـی
غفلـت افزودنـد :خداونـد در کتـاب آسـمانی
هشـدار میدهـد کـه دشـمن میخواهـد شـما از
سلاح و داراییهـای خـود غافـل شـوید تـا راحـت
حملـه کنـد کـه ایـن موضـوع امـروز بـا توجـه بـه
فشـارها و جنجالهـا در دنیا درباره مسـئله پهپاد
و موشـک قابـل توجـه اسـت.
«احسـاس مسـئولیت نخبـگان» نکتـه دیگـری
بـود کـه رهبـر انقلاب در ایـن دیـدار بـه آن
پرداختنـد و تأکیـد کردنـد :هـم مسـئوالن بایـد
بـه وظایـف خـود دربـاره نخبـگان عمـل کننـد،
هـم جـوان نخبـه بایـد در قبـال مسـائل کشـور
احسـاس مسـئولیت کنـد و ضمن مبـارزه با موانع
و پذیـرش برخـی سـختیهای گاه اجتنابناپذیر،
اجـازه ندهـد نامهربانیهایـی کـه در برخـی
دسـتگاهها بـه نخبـگان میشـود ،او را از ادامـه
راه و تلاش و احسـاس مسـئولیت بـاز دارد.
نکتـه دیگـری کـه رهبـر انقلاب بـرای نخبگان
جـوان و اسـتعدادهای برتـر علمی بیـان کردنـد
«ضـرورت توجـه بـه آینـدهی ترسیمشـده
و هدفگذاریشـده بـرای ایـران عزیـز»
بود.

آژانس:

"یوسف نوری" به مجلس
معرفی شد

ایران ذخیره اورانیوم غنیشده
خود را افزایش داده است

نایـب رئیـس مجلـس نامـه معرفی وزیـر پیشـنهادی آموزش
و پـرورش را در مجلـس قرائـت و اعلام وصـول کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی نیکـزاد در جلسـه علنـی دیـروز
مجلـس ،نامـه آیـت اللـه سـید ابراهیـم رئیسـی رئیـس
جمهـوری در معرفـی یوسـف نـوری بـه عنـوان وزیـر
پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش را بـه شـرح زیـر قرائـت کرد:
"آقای قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی
سالم علیکم
در اجـرای مـاده  ۱۳۳قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران بدین وسـلیه جناب آقای دکتر یوسـف
نـوری وزیـر پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش را بـه همـراه مشـخصات ،سـوابق و رئـوس برنامه ایشـان
جهـت اخـذ رای اعتمـاد مجلس معرفـی می کنم.
دوام توفیقات جنابعالی و همکاران را از خداوند متعال خواستارم".
نیکـزاد بعـد از قرائـت نامـه معرفـی وزیـر پیشـنهادی آموزش و پـرورش گفت کـه جلسـه رای اعتماد
بـه وزیـر پیشـنهادی یکشـنبه  ۷آذر در صحـن علنـی خواهد بود ،لذا کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات
و سـایر کمیسـیونها هفتـه آینـده جلسـاتی بـا وزیر پیشـنهادی جهـت برنامـه و سـوابق او و اعالم نظر
مجلـس برگزار خواهنـد کرد.

آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی در جدیدترین گـزارش خود
دربـاره فعالیتهـای هسـتهای کشـورمان اعلام کـرد کـه
ایـران ذخیـره اورانیـوم غنـی شـده خـود در سـطوح بـاال را
افزایـش داده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری آسوشـیتدپرس،
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی در جدیدتریـن گـزارش
فصلـی خـود بـه اعضای شـورای حکام بـا بیان اینکـه ایران
ذخایـر اورانیـوم غنیشـده خـود بـا خلـوص بـاال را افزایـش
داده اسـت ،اعلام کـرد کـه جمهـوری اسلامی ایران دارای ذخیـره ای در حـدود  ١٧.٧کیلوگـرم
اورانیـوم غنـی شـده تـا سـطح  ٦٠درصـد خلـوص شـکافت پذیـر اسـت کـه ایـن میـزان از مـاه اوت
تاکنـون هشـت درصـد افرایـش داشـته اسـت .همچنین بنابـر گـزارش خبرگـزاری رویترز ،دیـده بان
هسـته ای سـازمان ملـل در ایـن گـزارش بـا تکـرار اتهامات خـود علیه ایران ،مدعی شـده اسـت که
تهـران همچنـان بـه نقـض یـک سـری از محدودیتهـای تعیین شـده در توافـق هسـتهای ،ازجمله
سـطح غنیسـازی اورانیـوم و ذخایـر اورانیـوم غنیشـده خود ادامـه میدهـد .آژانس انـرژی اتمی در
ادامه آورده اسـت که دسترسـی بازرسـان هسـته ای به تاسیسات مورد درخواسـت در ایران همچنان
بـا محدودیـت مواجـه اسـت و بـه علاوه ادعـا کـرده اسـت کـه آژانـس قـادر بـه نصـب دوربینهـای
جایگزیـن در بخـش کارگاهـی سـایت ِ"تسـا" کـرج نیسـت.

رای دیوان عالی کشور درباره بزه رشوه زیباری :عراق خطرناکترین بحران پس
از سقوط صدام را تجربه میکند
و پولشویی کارکنان صندوق امید
در جلسـه هیـأت عمومی اصـراری
کیفـری دیـوان عالـی کشـور پرونـدهای با
موضـوع بـزه تشـکیل و رهبـری شـبکه
ارتشـاء ،پولشـویی واخـذ رشـوه توسـط
تعـدادی از کارکنـان صنـدوق کارآفرینـی
امیـد خراسـان رضـوی مطـرح و در ایـن
زمینـه تصمیـم گیـری شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط
عمومی دیـوان عالـی کشـور ،در جلسـه
هیـأت عمومی اصـراری کیفـری دیـوان
عالـی کشـور در روز سـه شـنبه مـورخ
 ۱۴۰۰ /۸ /۲۵پرونـده ردیـف  ۳۲/۱۴۰۰بـا موضوع بزه تشـکیل و رهبری شـبکه ارتشـاء ،پولشـویی
بـه میـزان حـدود شـش میلیـارد و پانصـد ریـال ،اخذ رشـوه به میـزان دو میلیـارد ریال بابـت پرداخت
تسـهیالت توسـط تعـدادی از کارکنـان صنـدوق کارآفرینی امید خراسـان رضوی مطرح شـد.
در ایـن پرونـده شـعبه ّ
سـوم کیفری یک اسـتان خراسـان رضـوی متهم ردیـف ّاول پرونـده را به اتهام
مسـتندا بـه مـواد  ۴ ،۳ ،۲و  ۵قانـون تشـدید مجـازات مرتکبیـن ارتشـاء،
رهبـری شـبکه ارتشـاء
ً
اختلاس و کالهبـرداری بـه حبـس و انفصـال دائـم از خدمـات دولتی و ضبط وجوه ناشـی از رشـوه
و جـزای نقـدی محکـوم کرده اسـت.
در مرحلـه فرجـام خواهـی ،شـعبه  ۳۲دیوان عالی کشـور با اسـتناد بـه تبصره ۱و  ۲مـاده  ۱۳۰قانون
مجـازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲اتهـام متهـم ردیـف ّاول را بـا عنـوان سردسـتگی و رهبـری شـبکه
نوعـا کارمنـد صنـدوق یـا اشـخاص دریافت
ارتشـاء منطبـق ندانسـته و سـازماندهی متهمـان را کـه ً
کننـده وام خـارج از ضوابـط بـوده انـد را منتفـی دانسـته و رأی صـادره را نقض و به شـعبه هم عرض
ارجـاع نموده اسـت.
شـعبه هم عرض نیز بر رأی شـعبه ّ
سـوم دادگاه کیفری یک اسـتان اصرار داشـته اسـت .لذا پرونده
در اجـرای بنـد پ مـاده  ۴۷۰قانـون آییـن دادرسـی کیفـری بـه هیـأت عمومی اصراری دیـوان عالی
کشـور ارجـاع شـد ،کـه اکثریـت اعضـای حاضـر بـا پذیـرش رأی شـعبه  ۳۲دیـوان عالی کشـور رأی
صـادر کردند.

یکـی از رهبـران حـزب دموکـرات کردسـتان عـراق در
سـخنانی مرحلـه پـس از اعالم نتایـج انتخابات کشـورش را
"خطرناکتریـن" بحرانـی خوانـد که عراق پـس از  ۲۰۰۳آن
را تجربـه کـرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقل از شـفق نیـوز ،هوشـیار زیباری،
از رهبـران حـزب دموکـرات کردسـتان عـراق و رئیـس
هیئـت مذاکـره کننـده ایـن حـزب در بغـداد در سـخنانی
طـی همایـش "صلـح و امنیـت در خاورمیانـه" بـه میزبانـی
دانشـگاه آمریکایـی در دهـوک اظهـار کـرد :مرحلـه پـس
از نتایـج انتخابـات پارلمانـی کـه دهـم اکتبـر برگـزار شـد،
خطرناکتریـن بحرانـی اسـت که عراق پـس از  ۲۰۰۳و سـقوط رژیم صدام درحال تجربه آن اسـت.
وی افـزود :انتخابـات بـا یـک توافـق عراقی برگزار شـد و هیـچ کس نمیتوانـد بگوید کـه از برگزاری
انتخابـات حمایـت نکـرده اسـت و ایـن رهبران عـراق بودند که قانون جدیـد انتخابـات را وضع کردند
و مـا در حـزب دموکـرات از مخالفـان ایـن قانـون بودیم.زیبـاری ادامـه داد :ایـن رهبـران خواسـتار
تشـکیل کمیسـاریای جدیـد بـرای انتخابـات بودنـد و آنهـا بودند کـه خواسـتار رای گیری و شـمارش
الکترونیکـی و نظـارت بینالمللـی بـر آن شـدند و شـورای امنیـت در ایـن بـاره تصمیـم گرفـت و یک
تیـم بینالمللـی را بـه عـراق اعـزام کرد و مـا و رهبران عـراق نیز بـا آن موافقت کردیم و منشـور رفتار
انتخاباتـی را امضـا کردیـم.وی تاکیـد کـرد :نتایـج انتخابـات ممکـن اسـت همـه را راضـی نکنـد و از
نظـر مـا از جملـه چنیـن انتخاباتـی ،انتخابـات سالمی اسـت کـه در عراق برگزار شـد.
زیبـاری همچنیـن گفـت :در ایـن سیسـتم انتخاباتی عـراق تعداد رأیهـا اهمیتی نـدارد و نکته مهم
تعـداد کرسـیهای بـه دسـت آمـده اسـت بنابرایـن مـا بایـد در برخـورد بـا ایـن نتایـج واقـع بینانـه و
عمـل گـرا باشـیم.وی دربـاره خواسـته های مطـرح شـده از سـوی معترضـان به نتایـج انتخابـات نیز
تاکیـد کرد:اگـر بخواهیـم انتخابـات را ابطـال کنیـم بـه آن معناسـت کـه هرگـز دیگـر انتخاباتـی در
عـراق برگـزار نخواهـد شـد و اگـر بخواهیـم رونـد دموکراتیـک را کنـار بگذاریـم یعنـی بازگشـت بـه
مرحلـه "دیکتاتـوری" و اگـر بخواهیم همه رأیها را به صورت دسـتی بازشـماری کنیـم خالف قانون
اسـت .امـا در برخـی از مراکـز اخـذ رای که درخواسـت تجدیدنظر درباره آنها مطرح شـده باشـد ،این
امکان وجـود دارد.

گفتوگوی دو مقام آمریکا و کره جنوبی درباره داراییهای بلوکه شده ایران
معـاون وزیـر امـور خارجـه آمریـکا در دیدار بـا همتای کـرهای خود
در واشـنگتن دربـاره موضوعـات مختلفـی از جمله ایـران گفتوگو
کردند.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری یونهـاپ ،چـوی جونـگ
کان ،معـاون وزیـر امـور خارجـه کـره جنوبـی و ونـدی شـرمن،
معـاون وزیـر امـور خارجه آمریـکا روز سهشـنبه در واشـنگتن دیدار
و دربـاره موضوعـات مختلـف دوجانبـه و بینالمللـی از جمله ایران
گفتوگـو کردنـد.
وزارت امـور خارجـه کـره اعلام کـرد ،چـوی و شـرمن در ایـن
دیـدار دربـاره مسـائل ایـران گفتوگـو کردهانـد کـه ظاهـرا منظـور
از آن داراییهـای بلوکـه شـده ایـران در بانکهـای کـرهای تحـت
تحریمهـای آمریـکا بـوده اسـت .همچنیـن معـاون وزیـر امـور
خارجـه کـره وعـده داد از مذاکـرات هسـتهای واشـنگتن بـا ایـران
و قدرتهـای جهانـی در راسـتای احیـای توافق هسـتهای حمایت
کند .

این سومین دیدار شرمن و چوی بوده است.
بـه گزارش ایسـنا ،اخیـرا ،رابرت مالـی نماینده ویژه آمریـکا در امور
ایـران نیـز با چـوی درباره ایران گفتوگو داشـته اسـت.
وزارت امـور خارجـه کـره جنوبـی در این باره اعالم کـرده بود ،آنها
گفتوگویـی تلفنـی دربـاره ایـران داشـتهاند و دربـاره "تالشهـای
ادامـهدار دربـاره ازسـرگیری مذاکـرات احیـای توافـق هسـتهای با

ایـران" تبـادل نظـر کردهاند.
طبـق اعلام وزارت خارجـه کـره ،مالـی آخریـن تحـوالت پیرامـون
ایـن مذاکـرات را بـا این مقـام کـرهای در میان گذاشـته و چوی نیز
آمادگـی سـئول بـرای حمایـت از تالشهـای دیپلماتیـک را ابـراز
کـرده بود.
بـا وجـود ایـن کـه کـره جنوبـی عضـو توافـق هسـتهای نیسـت ،بـا
توجـه بـه بلوکـه بـودن پولهـای ایـران در بانکهـای ایـن کشـور
بـه بهانـه تحریمهـای آمریـکا ،سـئول و واشـنگتن معمـوال دربـاره
موضـوع ایـران تعامـل میکننـد.
حـدود  ۷میلیـارد دالر از دارایـی ایـران تحـت تحریمهـای آمریـکا
کـه پـس از خـروج یکجانبـه ایـن کشـور از توافـق هسـتهای در
سـال  ۲۰۱۸اعمـال شـدند ،در بانکهـای کـره جنوبی بلوکه شـده
است.
ایـران بارهـا خواسـتار آزادشـدن پولهـای خـود شـده اسـت امـا
مقامـات سـئول هربار بـه بهانهای از این موضوع سـر بـاز می زنند.
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مأموریت مهم دولت ،اجرای
عدالت است
رییـس جمهوری ماموریـت مهم دولت را اداره کشـور ،ناامید کردن
دشـمن و رونق بخشـیدن به سـفرههای مـردم عنوان کـرد و گفت:
راهبـرد دولـت سـیزدهم ،خدمـت بـه مـردم و اجـرای مأموریتـی
بزرگتـر بهنـام اجـرای عدالـت اسـت و اگـر عدالـت مخـدوش شـود
همـه باید حسـاس شـویم.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنـا از پایـگاه اطالعرسـانی ریاسـت
جمهـوری ،در جلسـه دیـروز هیـأت دولـت ،اسـتاندار هرمـزگان
گزارشـی از وضـع زلزلـهزدگان و امدادرسـانی بیـان کـرد.
آیتاللـه سـید ابراهیـم رییسـی در ایـن جلسـه بـا تقدیـر از معـاون
اول رییـس جمهـوری ،اسـتاندار هرمـزگان و سـایر مسـئوالن و
دسـتگاهها برای رسـیدگی سـریع به زلزلـهزدگان هرمـزگان ،گفت:
بازسـازی منـازل بخـش روسـتایی و شـهری آسـیبدیده از زلزلـه بـا
سـرعت دنبال شـود.
رییسـی جمهـوری در ادامـه بـا اشـاره به گذشـت سـه مـاه از آغاز به
کار دولـت ،از دسـتگاههای مختلـف خواسـت تـا گـزارش عملکـرد
سـه ماهـه خـود را به مـردم ارائـه دهند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره به بررسـی صالحیت
وزیـر پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش در جلسـه روز گذشـته مجلـس
شـورای اسلامی اظهار کـرد :دولـت وظیفـه دارد وزیـر پیشـنهادی
را بـه مجلـس معرفـی کنـد و مجلـس نیـز اختیـار و وظیفـه بررسـی
صالحیـت او را دارد .تصمیـم مجلـس هـر چـه باشـد بـرای دولـت
اسـت .مهـم حفـظ وحـدت و انسـجام قواسـت چـرا کـه بـرای مـا،
اصـل تقویـت همدلی بین مسـئوالن و خدمتگزاری به مردم اسـت.
رییـس دولـت سـیزدهم بـا تاکیـد بـر اینکـه نبایـد بـه حواشـی توجه
کـرد  ،گفـت :بنـای دولـت همـکاری ،همدلـی و هماهنگـی بـا
قـوای دیگـر و همـه نهادهـای نظـام جمهـوری اسلامی با هـدف
حـل سـریع تـر مشـکالت اسـت و اجـازه نخواهیـم داد جـای متـن
و حاشـیه عـوض شـود.
رییسـی جمهـوری بـا بیـان اینکـه ماموریـت مهـم دولـت ،اداره
کشـور ،ناامید کردن دشـمن و رونق بخشـیدن به سـفرههای مردم
اسـت ،تصریـح کـرد :راهبـرد دولـت سـیزدهم ،خدمـت به مـردم و
اجـرای مأموریتـی بزرگتـر بهنام اجرای عدالت اسـت .اگـر عدالت
مخـدوش شـود همـه باید حسـاس شـویم.
رییسـی در ایـن جلسـه از وزرای نفـت و نیـرو خواسـت تـا هـر چـه
سـریعتر آییننامـه مربـوط بـه محاسـبه هزینـه انـرژی مشـترکان
پرمصـرف را نهایـی و ارائـه کننـد.

درخواست مقتدی صدر
برای بررسی داراییهای
مقامات عراق
رهبـر جریـان صـدر عـراق خواسـتار بررسـی داراییهـای مقامـات
عـراق در دوره آتـی در راسـتای مقابلـه بـا فسـاد در این کشـور شـد.
بـه گزارش ایسـنا ،بـه نقل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،مقتدی صدر،
رهبـر جریـان صدر عـراق با انتشـار توییتی نوشـت :ما بایـد در دوره
آتـی بـه همـراه قوه مجریـه و قـوه مقننه قانـون "از کجـا آوردهای"را
فعال سـازی کنیم.
وی افـزود :ایـن شـامل همـه خواهـد بـود و هیـچ طرفـی از آن
مسـتثنا نخواهـد شـد تـا بـه فسـاد پایـان دهیـم.
طبـق نتایـج اولیـه و تقریبـا قطعـی انتخابـات پارلمانـی دهـم اکتبـر
عـراق ،جریـان صـدر بـه رهبـری مقتدی صدر با کسـب  ۷۳کرسـی
از مجمـوع  ۳۲۹کرسـی اول شـد و نقـش اصلـی را در تعییـن
نخسـتوزیر در ایـن کشـور ایفـا خواهـد کـرد.

وزیر خارجه عراق:

بیشتر کشورهای عربی بدون
اعالم رسمی روابطشان را
با دمشق ازسر گرفتهاند
وزیـر امـور خارجـه عـراق تأکیـد کـرد کـه اکثـر کشـورهای عربـی
روابـط خـود را بـا دمشـق از سـر گرفتـه اند بـدون آنکه ایـن موضوع
را علنـی کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،فـؤاد حسـین ،وزیـر امـور خارجـه عـراق ،در
مصاحبـه بـا  CNNتأکیـد کـرد کـه روابط بغـداد با دمشـق هیچگاه
قطـع نشـده و بغداد همیشـه کشـورهای عربـی را به برقـراری روابط
عـادی بـا دمشـق تشـویق کرده اسـت.
او در توضیـح علـت ایـن رویکرد عـراق گفت که بی ثبات در سـوریه
مشـکالت بسـیاری بـرای عـراق ایجـاد میکنـد و ثبـات سـوریه
به نفع عراق است.
بـه گـزارش میدل ایسـت نیوز ،وزیـر امور خارجه عـراق افزود که در
حـال حاضـر اکثـر کشـورهای عربـی روابط خود را با سـوریه از سـر
گرفتهانـد و فقـط تعـدادی از آنهـا این موضـوع را علنـی کردهاند.
وی افـزود کـه در آینـده نزدیـک شـاهد روابـط عـادی بسـیاری از
کشـورهای عربـی بـا سـوریه خواهیـم بـود.
هفتـه گذشـته سـوریه شـاهد سـفر بـی سـابقه وزیـر امـور خارجـه
امـارات و دیـدار وی بـا بشـار اسـد ،رئیـس جمهـوری سـوریه ،بـود.

انصارالله:

پیروزی در مأرب حتمی است
عضـو دفتـر سیاسـی جنبـش انصاراللـه یمـن در سـخنانی از
حتمی بـودن پیـروزی نیروهـای ارتـش و کمیتههـای مردمی یمـن
در اسـتان مـأرب خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی القحـوم ،عضـو دفتـر سیاسـی جنبـش
انصاراللـه یمـن در گفتوگـو بـا شـبکه خبـری المیادیـن اعلام
کـرد :مـأرب علیرغـم شـدت حملات ائتلاف متجـاوز عربـی بـه
سـرکردگی عربسـتان سـعودی ،از نظر نظامی تحت کنترل ارتش و
کمیتههـای مردمی یمـن اسـت.
وی اظهـار کـرد :عربسـتان در یـک حالـت سـردرگمی و هیسـتری
قـرار دارد .پیـروزی در نبـرد مـأرب حتمی اسـت و عربسـتان بایـد
عرصـه یمـن را رهـا کند.القحـوم ادامـه داد :امـروز ایـن نیروهـای
ارتـش و کمیتههـای مردمی یمـن هسـتند کـه ابتکارعمـل در
میـدان نبـرد را در اختیـار دارنـد .عربسـتان بیهوده درصـدد متوقف
کـردن ماسـت و ایـن درحالـی اسـت کـه خـود آنهـا تصمیـم گیرنده
نیسـتند و تنهـا ابـزاری در دسـت آمریکاییهـا و صهیونیسـتها
هستند.
وی تاکیـد کـرد :بایـد جـواب کلـوخ را بـا سـنگ داد و عربسـتان
بایـد بدانـد کـه یمـن یـک لقمـه لذیـذ نیسـت کـه بـه آسـانی از گلـو
پاییـن بـرود .مـا آنهـا را غافلگیر کرده و تجـاوز به کشـورمان را پایان
خواهیـم داد و عربسـتان بایـد بهـای ایـن تجـاوز را بپـردازد.

فارس

پنجشنبه  27آبان  12 1400ربیع الثانی 1443

از سیاست شفاف سازی در برخورد با تاریکخانه های شهرداری تا
حجت شرعی در انتصابات
شهردار شیراز می گوید اینکه من می گویم تاریکخانه های ...

همزمان با هفته «بسیج» برگزار می شود؛

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای بسیجیان بقیه اله(عج) در شیراز
احمد  رضا سهرابی

فرمانده سپاه احمدبن موسی(ع) شیراز:

حل مشکالت مردم سرلوحه اقدام بسیجیان است
احمد  رضا سهرابی

فرمانـده سـپاه ناحیـه مقاومـت بسـیج احمدبـن موسـی(ع) تأکیـد کـرد :کار
بسـیج در گام دوم انقالب ،تمدن سـازی اسـت و در این مسـیر ،حل مشـکالت
مـردم سـرلوحه اقدامـات مـا خواهـد بود.
سـرهنگ پاسـدار احمـد جعفـری در نشسـتی خبـری بـا حضـور خبرنـگاران
در شـیراز و بـا گرامیداشـت هفتـه «بسـیج» یـادآور شـد :اگـر تفکـر بسـیجی
در کشـور نهـاده شـود ،علاوه بـر تضمیـن و تثبیـت اقتـدار و امنیـت کشـور،
می تـوان بسـیاری از توطئه هـای دشـمنان را خنـی کـرد.
او در همیـن رهگـذر ،توزیـع  130هزار بسـته کمک معیشـتی بـه خانواده های
نیازمنـد و تهی دسـت ،توزیـع  200هـزار بسـته بهداشـتی در جریـان شـیوع ویـروس کرونـا ،ذبـح و توزیع گوشـت
 710گوسـفند میان نیازمندان و فقرا و اهدای  70سـری جهیزیه را از شـاخص ترین اقدام و عملکرد بسـیجیان
ناحیـه احمدبـن موسـی(ع) در یک سـال اخیر اعلام کرد.
جعفری همچنین با اعالم تدارک هزار و  260ویژه برنامه هفته «بسیج» توسط بسیجیان ناحیه احمدبن موسی(ع)،
برگـزاری یـادواره هـای شـهدا ،برپایـی نمایشـگاه دسـتاوردها و عملکـرد ،راه انـدازی کارناوال شـادی ،مسـابقات
ورزشـی ،توزیـع  5هـزار بسـته کمـک معیشـتی و گردهمایـی مداحان شـرق شـیراز را از جملـه این ویـژه برنامه ها
برشمرد.
همچنیـن در ایـن نشسـت ،حجه االسلام شـاطری مسـئول نمایندگی ولـی فقیه در سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج
احمدبـن موسـی(ع) گفـت :بسـیج یـک نیـروی بازدارنـده اسـت کـه متضمـن اهـداف و آرمـان هـای انقلاب
می باشد.

فرمانده سپاه ثاراله شیراز:

بسیج باید مردم دار و مردم یار باشد
احمد  رضا سهرابی

فرمانده سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج ثاراله شـیراز گفت :بسـیج تأسـیس شـد تا
مـردم دار و مردم یـار باشـد و مـا تمام تالشـمان این اسـت که اینگونه باشـیم.
سـرهنگ پاسـدار محمـد بهـادر علـی پـور بـا گرامـی داشـت هفتـه «بسـیج»
یـادآور شـد :در ایـن هفتـه 700 ،ویـژه برنامـه توسـط پایـگاه هـا و حوزه هـای
سـپاه ثارالـه برگـزار خواهـد شـد.
او در همیـن رهگـذر ،فراهم سـازی زمینـه آزادی  55زندانـی جرایـم غیرعمـد
بـا کمـک خیریـن ،رزمایـش حماسـه حضـور ،گشـایش کانـون بسـیج رسـانه،
تجلیـل از فرماندهـان و بسـیجیان برتـر ناحیـه ،برپایـی میز خدمـت در مناطق
محـروم ،برگـزاری مراسـم شـبی با شـهدا ،مراسـم آبـروی محله؛ اهـدای اخـون ،پیـاده روی خانوادگـی و دیدار با
مدافعـان سلامت در بیمارسـتان شـهید دسـتغیب را از جملـه شـاخص ترین ایـن برنامه هـا برشـمرد.
بـه گفتـه علی پـور ،در یـک سـال اخیـر و در جریـان شـیوع ویـروس کرونـا 147 ،هـزار بسـته کمـک معیشـتی
کـه توسـط نیکـوکاران تهیـه گردیـده بود ،توسـط بسـیجیان ناحیـه ثارالـه میـان خانواده هـای نیازمند توزیع شـد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن نشسـت ،حجـت االسلام مصطفـوی مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ناحیـه
مقاومـت بسـیج ثارالـه شـیراز تأکیـد کرد :یک بسـیجی باید در همـه صحنه ها ،بـه موقع و به انـدازه موضع گیری
کند .

برنامه های سالروز تشکیل بسیج دانشجویی در فارس تشریح شد
عصرمردم:
مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی فـارس برنامه هـای سـالروز تشـکیل بسـیج
دانشـجویی در ایـن اسـتان را تشـریح کـرد.
سـعید یوسـفی ضمـن گرامیداشـت هفتـه بسـیج بـا اشـاره بـه  2آذر سـالروز
تشـکیل بسـیج دانشـجو و طلبـه بـه فرمـان حضـرت امـام خمینـی(ره) بـه
تشـریح برنامه هـای ایـن مناسـبت مهـم در اسـتان فـارس پرداخـت و اظهـار
داشـت :برنامه هـای هفتـه بسـیج و سـالروز تشـکیل بسـیج دانشـجویی در
دانشـگاه های اسـتان فـارس بـا شـعار محوری بسـیج پـاره تن مـردم و با هدف
تبییـن ظرفیت هـا ،دسـتاوردها و خدمـات بسـیج برگـزار می شـود.
وی رزمایـش دانشـجویان جهادگـر بسـیجی ،برگـزاری جلسـات مطالبـه گـری گروه هـای جهـادی با مسـئوالن،
راه اندازی پویش دانشـجویی با موضوع بسـیج و خدمترسـانی کرونایی و تجلیل از دانشـجویان جهادگر بسـیجی
را از برنامه هـای گرامیداشـت سـالروز تشـکیل بسـیج دانشـجویی در اسـتان فـارس برشـمرد و افـزود :مسـابقات
علمـی ،جشـنواره ،اردوهـای علمـی ،نمایشـگاه دسـتاوردهای علمـی ،سلسـله جلسـات آموزشـی در بحـث
اشـتغالزایی و کارآفرینـی ،دوره هـا و کارگاه هـای تخصصـی علمـی ،نشسـت های علمـی راه مهندسـی ،مراسـم
تجلیـل از نخبـگان علمـی و افتتـاح مراکـز رشـد و تحقیقاتـی علمی بـه مناسـبت هفتـه بسـیج در دانشـگاه های
اسـتان فـارس برگـزار می شـود.
مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس بـه برگـزاری سلسـله نشسـت ها بـا موضـوع خانـواده و
وبینارهایـی بـا موضـوع زن و تفکـر بسـیجی در نـگاه امامیـن انقلاب اسلامی ،برپایـی کارگاه هـا و غرفه هـای
خدمـات مشـاوره حقوقـی ،تحصیلـی ،روانشناسـی ،خانـواده و مهارتهـای زندگـی و اعـزام مشـاورین بـه
اردوهـای جهـادی در هفتـه بسـیج اشـاره و اضافـه کـرد :برگـزاری برنامه هـای هنـری مثـل شـب شـعر،
جشـنواره شـعر ،رونمایـی از تولیـدات هنـری رسـانه ای ،تئاتـر خيابانـی ،مسـابقات فرهنگـی هنـری ،نمایشـگاه
عکـس ،اکـران فیلـم و مسـتند از برنامه هـای دیگـر بسـیج دانشـگاه های اسـتان فـارس در هفتـه بسـیج
است.
یوسـفی از برگـزاری نمایشـگاه و اجتمـاع خادمـان راهیـان نـور دانشـجویی در گلـزار شـهدا ،یـادواره شـهدای
دانشـگاهی ذیـل سـومین یـادواره شـهدای دانشـجوی اسـتان فـارس و آئیـن عطرافشـانی قبـور مطهـر شـهدا و
سرکشـی از خانـواده معظـم شـهدا و آسایشـگاه جانبـازان و معلولیـن خبـر داد و تصریـح کـرد :پویـش «مـن و
رفیـق شـهیدم» ،ذکـر خاطـرات شـهدای دانشـجو در فضـای مجـازی ،نشسـت های روشـنگری با هـدف تبیین
مکتب مقاومت و تفکر بسـیجی ،جلسـات نقد درون گفتمانی و آسـیب شناسـی بین اعضای بسـیج دانشـجویی،
مناظـره ،تریبـون آزاد ،کرسـی های آزاداندیشـی ،گعده هـای دانشـجویی ،نشسـت های بصیرتـی و میزگـرد
رسـانه ای بـه مناسـبت بزرگداشـت سـالروز تشـکیل بسـیج دانشـجویی در دانشـگاه های اسـتان فـارس برگـزار
می شود.

نخستین شهردار زن در استان فارس معرفی شد
با انتخاب اعضای شورای شهر «ششده» ،زهرا زینلی شهردار ششده فسا شد.مدیرکل
دفتر شهری استانداری فارس در آیین تکریم و معارفه شهرداران ...

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای بسیجیان بقیه اله(عج) در شیراز
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بســیج بقیه اله(عج) شیراز از برگزاری نمایشگاه بزرگ
ظرفیت ها ،توانمندی ها و دستاوردهای بسیجیان این ناحیه در ...

شهردار شیراز در پاسخ به پرسش «عصرمردم» مطرح کرد :

از سیاست شفاف سازی در برخورد با تاریکخانه های
شهرداری تا حجت شرعی در انتصابات
احمد  رضا سهرابی

شـهردار شـیراز می گویـد اینکـه مـن می گویـم تاریکخانه هـای شـهرداری باید
شـفاف باشـد یعنـی اینکـه اطالعات باید به شـکل شـفاف در اختیار مـردم قرار
گیرد.
احسـان اصنافـی در نخسـتین نشسـت خبری خود بـا خبرنگاران در شـیراز ،در
پاسـخ به پرسـش خبرنـگار "عصرمـردم" مبنی بر اینکه منظور شـما از سـخنان
اخیرتـان در زمینـه وجـود تاریکخانه هایی در شـیراز چیسـت و در این زمینه چه
سیاسـتی در پیش خواهید گرفت؟ گفت  :شـفاف سـازی یک فرآیند اسـت که
ایـن فرآینـد نیازمنـد یک سیاسـت و یک ابزار زیر سـاختی می باشـد.
او در همیـن رهگـذر بـا تاکیـد بـر اینکـه در مجموعـه شـهرداری هـر اتفاقـی
کـه می افتـد و یـا تصمیمی کـه گرفتـه می شـود بایـد شـفاف باشـد ،نمونـه وار
بـه  ٢بـار خریـد یـک ملـک در گذشـته از سـوی شـهرداری اشـاره کـرد و گفت
 :فرآینـد سـرمایهگذاری ،انجـام مناقصـات و یـا حتـی خریـد یـک ملـک بایـد
شـفاف باشـد .
شـهردار شـیراز همچنیـن در پاسـخ بـه پرسـش دیگـر عصرمـردم پیرامـون
ملاک انتصابـات در شـهرداری گفـت  :بـرای بنـده تا حجت شـرعی نباشـد و
بـه شایسـتگی افـراد پـی نبـرم انتصابـی انجـام نخواهـم داد .
اصنافـی بـا تاکیـد بـر اینکه برخـی جوسـازی ها برای مـن مهم نیسـت تصریح
کـرد  :در انتصابـات وارد بازی هـای حاشـیه ای نخواهیـم شـد و خـط کشـی
سیاسـی نخواهیـم کرد .
طرح های توسعه ای شیراز در تهران خاک نمیخورند
مهـر  :شـهردار شـیراز گفـت :طـرح هـای توسـعه ای شـهرداری شـیراز در
میزهـای مسـئوالن کشـوری خـاک نمیخورنـد و پیگیـر بـه ثمـر نشسـتن آنها
هستیم .
اصنافـی بیـان کـرد :برنامههـای مختلفـی توسـط شـهرداری شـیراز بـرای
توسـعه ایـن کالنشـهر تدویـن شـده و این موضـوع کـه طرحهای تدوین شـده
ً
شـهر شـیراز در میـز مسـئوالن تهرانـی خاک میخـورد اصال صحت نداشـته و

عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فرمانـده سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج بقیه اله(عج) شـیراز از برگزاری نمایشـگاه
بـزرگ ظرفیت هـا ،توانمندی هـا و دسـتاوردهای بسـیجیان این ناحیـه در هفته
بسـیج خبر داد.
سـرهنگ پاسـدار مجیـد علیپـور در نشسـتی خبـری بـا گرامیداشـت هفتـه
«بسـیج» گفت :نمایشـگاه یاد شـده در هفته بسـیج و از میدان امام حسین(ع)
تـا خیابـان خیـام برپـا خواهد شـد.
او در همیـن رهگـذر از رزمایـش کمک هـای مؤمنانـه بسـیجیان و نیکـوکاران
خبـر داد و گفـت :در قالـب ایـن رزمایـش 4 ،هـزار بسـته کمک معیشـتی ویژه
خانـواده هـای نیازمنـد و تهی دسـت توزیـع خواهد شـد.
فرمانـده سـپاه ناحیـه مقاومـت بسـیج بقیه اله(عـج) شـیراز همچنیـن ،ایجـاد  90فرصـت شـغلی از طریـق
راه انـدازی و تجهیـز کارگاه هـای اشـتغال زایی ،راه انـدازی  46صنـدوق قرض الحسـنه مردمـی ،توزیـع
 250هزار بسـته کمک معیشـتی ،آزادسـازی  120زندانی جرایم غیرعمد ،اهدای  85سـری جهیزیه ،راه اندازی
بـزرگ تریـن مرکـز واکسیناسـیون اسـتان فـارس در حـرم شـاهچراغ(ع) ،کمـک ماهانـه بسـیجیان ناحیـه بـه
 2هـزار و  900کـودک یتیـم در قالـب طـرح ایـران مهربـان ،ایجـاد ؟؟؟؟؟ محلـی و مردمـی جهـت مقابلـه بـا
اعتیـاد ،کمـک بـه سـاخت و تعمیـر مسـکن شـماری از محرومیـن جامعـه را از جملـه عملکـرد بسـیجیان ناحیـه
بقیه اله(عـج) در یـک سـال اخیـر عنـوان کـرد.
بـه گفتـه علیپـور ،در هفتـه بسـیج ،یـک هـزار و  100ویـژه برنامـه در پایگاه هـا و حوزه هـای ایـن ناحیـه برگـزار
خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت در این نشسـت ،حجت االسلام حسـین علیـزاده مسـئول نمایندگی ولـی فقیه در سـپاه ناحیه
مقاومـت بسـیج بقیه اله(عـج) شـیراز هـم با گرامیداشـت هفته بسـیج ،از بسـیج به عنـوان نمونه بـارز خودباوری،
ایثـار و از خودگذشـتگی یاد کرد.
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شـهرداری در تلاش اسـت تـا بـا برگزاری نشسـت هـا و همچنیـن برنامههای
مختلـف نسـبت بـه تصویـب ایـن طرح هـا اقـدام کند.
وی افـزود :از جملـه طرح هایی که توسـط شـهرداری شـیراز تدوین شـده و در
اختیـار مسـئوالن باالدسـتی قـرار گرفته اسـت میتوان بـه برنامه بودجـه کوتاه
مـدت ،میـان مـدت و بلنـد مـدت بر اسـاس رویکرد شـورای ششـم اشـاره کرد
کـه کوتاهتریـن برنامـه مخصـوص بـه بودجـه  ۱۴۰۱اسـت پـس از آن برنامـه
توسـعه پنج سـاله و برنامه بیسـت سـاله توسـعه شـهر شـیراز تدوین شـده است
اصنافـی در ادامـه تصریـح کـرد :از جملـه موضوعاتـی کـه شـهرداری شـیراز

پیگیـر بـه ثمـر نشسـتن آن اسـت سـامانه مدیریـت سـوخت ،یارانـه هـا ،تامین
واگـن قطارهای شـهری ،افزایش سـهم شـهر شـیراز از ارزش افـزوده ،واگذار
کـردن دو درصـد جرائـم رانندگـی بـه شـهر شـیراز و همچنیـن تحقـق  ۳درصد
عـوارض ارزش افـزوده به شـهرداری هاسـت.
او اضافـه کـرد ۳ :درصـد ارزش افـزوده اکنـون توسـط سـازمان امـور مالیاتـی
بـه شـهرداریها پرداخـت میشـود امـا ایـن درصد همچنـان نتوانسـته رضایت
بخـش بـرای شـهرداری باشـد و در تالش هسـتیم تا امـکان ایجاد شـفافیت را
بـرای ارزش افـزوده و افزایـش ایـن اعتبارات فراهـم کنیم.

استاندار فارس:

از مشارکت صنایع الکترونیک شیراز در تولید تجهیزات پزشکی حمایت میشود
ایرنـا :اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه صنایـع الکترونیـک
شـیراز میتوانـد در زمینـه ایجاد شـهر هوشـمند در اسـتان
همـکاری جـدی داشـته باشـد گفـت :در زمینـه تولیـد
تجهیـزات پزشـکی نیـز بـا توجـه بـه بـازار بسـیار مناسـب
در سـطح منطقـه ،از مشـارکت صنایـع الکترونیـک شـیراز
حمایـت جـدی خواهیـم کـرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،محمد هـادی ایمانیـه ،چهارشـنبه در
جریـان بازدیـد از مجموعـه صنایـع الکترونیـک شـیراز
افـزود :توانمندیهـا و ظرفیتهـای فـوق العـادهای در ایـن

مجموعـه وجـود دارد کـه ایـن توانمندیهـا بایـد در جهـت
امیدآفرینـی و ایجـاد شـور و نشـاط بـه شـکل مناسـب بـه
جامعـه معرفی شـود.او ادامـه داد :مجموعههـای زیر نظر
مقـام معظـم رهبـری بـه دلیـل دوری از مسـائل سیاسـی
و تالطمهـای اداری توانسـتهاند توانمندیهـای بسـیار
باالیـی بـه دسـت آوردنـد.وی بیان کـرد :برگـزاری تورهای
بازدیـد دانشـگاهیان از مجموعه صنایع الکترونیک شـیراز
میتوانـد مفیـد و موثـر باشـد و علاوه بـر ایـن بخشـی از
سـطوح آموزشـی دانشـجویان در بعضـی رشـتهها هـم

میتوانـد بـا همـکاری ایـن مجموعه به شـکل مطلوبتری
اجـرا شود.اسـتاندار فـارس ،خواسـتار حضـور موثـر صنایع
الکترونیـک شـیراز در زمینـه حفاظـت از محیـط زیسـت،
مراتـع و جنگلهـا بـا بکارگیـری فناوریهـای جدیـد در
عرصه پهپادهای پیشـرفته و حسـگرهای الکترونیک شـد.
ایمانیـه افـزود :فعالیـت و همـکاری شـرکتهای
دانـش بنیـان در مجموعـه صنایـع الکترونیـک شـیراز
فرصـت مناسـبی بـرای پیشـبرد اهـداف اسـتان و کشـور
محسـوب میشـود کـه بایـد ایـن رونـد تقویـت شـود.

وی ادامـه داد :توانمندیهـای بـاالی صنایـع الکترونیک
شـیراز همچنیـن میتوانـد در زمینـه پـرورش نیـرو و تربیت
مدیـران موفق ،موثر باشـد و از ظرفیتهـای این مجموعه
میبایسـت در زمینـه تقویـت توانمندیهـای مدیریتـی
اسـتان حداکثـر بهرهبـرداری شـود.
اسـتاندار فـارس از دسـتگاههای اجرایـی خواسـت کـه
نیازهـای خـود در زمینه قطعات الکترونیـک را اعالم کنند
تـا صنایـع الکترونیـک شـیراز بـرای پاسـخگویی بـه ایـن
نیازهـا برنامهریـزی الزم را انجـام دهـد.

نخستین شهردار زن در استان فارس معرفی شد
مهر :با انتخاب اعضای شـورای شـهر «ششـده» ،زهرا زینلی شـهردار ششـده
فسا شد.
مدیـرکل دفتـر شـهری اسـتانداری فـارس در آییـن تکریـم و معارفه شـهرداران
ششـده شهرسـتان فسـا گفـت :اگـر چه ایـن نـوع انتخاب در کشـور کـم نظیر
نبـود امـا از آن جهـت مـورد توجـه عمومی قرار گرفت چـون برای نخسـتین بار
یـک زن در فـارس در آغـاز کار دوره ششـم شـوراهای اسلامی موفق شـد بـه
باالتریـن رده مدیریتـی در حـوزه مدیریـت شـهری دسـت پیـدا کند و بـه عنوان
شـهردار شـهر ششـده مشـغول به فعالیت شـود.
پرویـز کهنـدل افـزود :زهـرا زینلـی دارای مدرک کارشناسـی حسـابداری با ۲۱
سـال سـابقه کـه بـه عنـوان مسـئول حسـابداری در شـهرداری ششـده فعالیت
داشـت حـاال نخسـین بانـوی فارسـی اسـت که توانسـت کرسـی شـهرداری در
اسـتان فـارس را به دسـت آورد.
مدیـرکل دفتر شـهری و شـوراهای اسـتانداری فارس اظهار کـرد :نقش بانوان
در توسـعه و رشـد جامعـه همـواره مـورد توجـه مسـئوالن کشـور و اسـتان بـوده
اسـت بـه طـوری کـه در حـال حاضر در مجموعه شـهرداریهای سـطح اسـتان
چشم شیشه ای

فـارس بیـش از  ۵۰۰بانـو در بخشـهای مختلف مشـغول به کار هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس دارای  ۱۱۵شـهرداری و حـدود  ۶۰۶نفـر
عضـو شـورای شـهر هسـتند ،تاکیـد کـرد :زیباسـازی مبلمـان شـهری و
هجوم فقر

همچنین رضایتمندی مردم و توسـعه فضای سـبز و اسـتفاده از پتانسـیلهای
موجـود در شـهر بـرای ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مـردم بایـد از اولویتهـای
شـهرداران در اسـتان فـارس باشـد.
کهنـدل ادامـه داد :شـهرداران جدیـد بایـد تلاش کنند تـا با ایجـاد درآمدهای
پایـدار بـرای شـهرداریها از جمله ایجاد سـی ان جی و کارخانه سـنگ شـکن
بـه درآمد زایی برسـند.
در ایـن مراسـم همزمـان آقـای داریـوش فروهرنیا نیز به عنوان شـهردار شـهر
قـره بلاغ معارفه شـد تا پازل شـهرداران شهرسـتان فسـا تکمیل شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،ادای احتـرام بـه مقام شـهدا و مرحوم دکتـر محمد
حسـن دوگانـی نماینـده فقیـد مـردم شهرسـتان فسـا در مجلـس شـورای
اسلامی از برنامه هـای پایانـی مراسـم معارفـه شـهرداران ششـده و قـره بلاغ
بود.
پیـش از ایـن البتـه شـهردار منطقـه در یکـی از مناطـق شـیراز منصـوب شـده
بـود امـا در دوره جدیـد شـوراها ،زهـرا زینلـی اولیـن شـهردار زن یـک شـهر در
اسـتان محسـوب می شـود.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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بحث تعیین حقوق کارگران به صورت شیر و خطی است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار با بیان این که مخالف اصالح قانون
کار نیستیم اما می گوییم تاوان عملکرد مدیران ناکارآمد و ...

قانون کار ،قانون حداقل هاست ،نه حداکثرها
رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس  ،با بیان این که بانک رفاه اکرگران پشتوانه
صندوق تأمین اجتماعی است ،گفت :نمی گذاریم مانند ...

رئیس خانه کارگر فارس:

زهرا جعفری

راسـتگو کـه در آسـتانه  29آبـان مـاه ،سـالروز تصویـب قانـون کار سـخن
مـی گفـت :تصریـح کرد :سـفره معیشـت کارگـران امروز زیـر خط فقر اسـت و
هیچ دادرسـی نیسـت.
رئیـس خانه کارگر اسـتان خاطرنشـان کـرد :از مجلس و دولـت انقالبی انتظار
اسـت پیرامـون ایـن موضـوع فکـر و اندیشـه کـرده و بـه جامعه کارگـری کمک
کننـد و نگذارنـد برنامـه ریـزی هـا برای هـوا کردن و بـی اعتنایی به مشـکالت
کارگران باشـد.
وی کاهـش یـا توافقـی کـردن دسـتمزد کارگـران روسـتایی و کشـاورزان را
ضربـه ای بـزرگ بـه جامعـه کارگـری اعلام کـرد و گفـت :اگر سیاسـت دولت
بازگشـت روسـتائیان بـه روسـتا و معکوس کـردن رونـد مهاجرت باشـد ،همین
یـک طـرح تمـام ایـن سیاسـت را زیر سـئوال مـی برد.
راسـتگو بـا گالیـه و انتقـاد از عملکـرد برخـی از نماینـدگان ،افـزود :در زمـان
انتخابـات مـی گوینـد به محـض ورود به مجلس مسـایل و مشـکالت کارگری
را بررسـی و نسـبت بـه رفـع مشـکالت بـه صـورت کارشناسـی اقدام مـی کنند
امـا پـس از ورود بـه مجلـس بـر علیـه کارگـران طـرح امضاء مـی کنند.
وی مسـأله درمـان را یکـی دیگر از مشـکالت جامعه کارگری دانسـت و گفت:
اکثـر داروهـا از پوشـش بیمه ای خارج شـده و فشـار هر روز بـر جامعه کارگری
بیشـتر می شود.
راسـتگو در پایـان گفـت 70 :درصد جامعه کارگری فاقد سـهام عدالت هسـتند
و طـرح جاماندگان سـهام عدالت هنوز به جایی نرسـیده اسـت.

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس :

قانون کار ،قانون حداقل هاست ،نه حداکثرها
زهرا جعفری

رئیـس اتحادیـه زنـان کارگـر اسـتان فـارس  ،با بیـان این
کـه بانک رفاه اکرگران پشـتوانه صندوق تأمین اجتماعی
اسـت ،گفـت :نمی گذاریـم مانند خصوصی سـازی چوب
حـراج بـه بانـک رفاه کـه متعلق بـه کارگران اسـت بزنند.
زهـرا درویشـی بـا اشـاره بـه این کـه بانـک رفـاه اکرگران
پـس از بانـک مرکـزی دومین بانک کشـور از نظـر منابع
و چرخـش مالـی اسـت ،گفـت :اگـر بخواهنـد سـهام
بانـک رفـاه کارگـران را در بـورس ارایـه کننـد و ماننـد
خصوصی سـازی کارخانجـات عمـل نماینـد ،بـا بحـران
پرداخـت حقـوق بازنشسـتگان در آینـده نزدیـک روبـرو
خواهیـم شـد.
وی تصریـح کـرد :ایـن در حالـی اسـت کـه  97درصـد

سـهام ایـن بانـک مربـوط بـه کارگـران اسـت و  3درصـد
آن متعلـق بـه دوات می باشـد ،لـذا اگر قرار بـر واگذاری
سـهام ایـن بانـک نیـز باشـد ،سـهامداران آن کـه 4
میلیـون کارگـر می باشـند مشـخص اسـت و باید بـه آنها
واگـذار شـود.
درویشـی در بخشـی دیگـر از سـخنانش بـا اشـاره بـه این
کـه امـروز مظلـوم ترین قشـر جامعـه ،کارگران هسـتند و
از قانـون کار دیگـر جـزء چنـد بـرگ چیـزی باقـی نمانده
و تمـام طرح هـا ضـد اشـتغال و امنیـت شـغلی کارگـران
بـوده اسـت ،گفـت :در جامعـه ای کـه کار و اشـتغال
نیسـت و سـرمایه گذاری صـورت نمی گیـرد ،اصلاح
قانـون کار دیگـر چـه صیغـه ای اسـت کـه مـدام آن را
فریـاد می زننـد.

وی خاطرنشـان کـرد :قانون کار ،قانون حداقل هاسـت،
نه حداکثرها.
رئیـس اتحادیـه زنـان کارگر اسـتان بـا بیان ایـن که طرح
کار خیریـه نـذر امـام حسـین در مجلـس کـه شـخصی
بـا لبـاس موجـه و در شـهری موجـه آن را اسـتارت زده،
مخالـف بـا شـأن انسـانی و آموزه هـای دینـی اسـت،
گفـت :از هـر زاویـه ای کـه بـه این طـرح نـگاه کنیم ،آن
را پـر از اشـکال می بینیـم که مهمترین آن به اسـتضعاف
کشـیدن کارگـران ،مهاجـرت روسـتائیان و کشـاورزان به
شـهرها ،برهـم زدن نظـام عرضـه و تقاضـا ،کاهـش
کیفیـت تولیـد و توزیـع فقـر اسـت.
وی خطـاب بـه برخـی از نمایندگان اسـتان کـه این طرح
را امضـاء کـرده انـد ،گفـت :آیـا قبـل از امضـاء طـرح ،با

کارشناسـان جامعه کارگری و تولید و صاحبان سـرمایه و
اشـتغال صحبتی کـرده اید.
درویشـی گفـت :نماینـدگان و تصمیم گیرنـدگان به جای
ارایـه طـرح هـای چالـش زا بـه دنبـال اشـتغال مولـد در
راسـتای منافـع ملـی کـه بـوی فسـاد خصوصی سـازی و
منفعـت طلبـی ندهد ،باشـند.
وی خاطرنشـان کـرد :اگـر در مجلـس قانـون جوانـی
جمعیـت را تصویـب می کنیـد ،بـه جـای توجـه بـه اصـل
مسـأله کـه همـان اشـتغال ،مسـکن و تأمیـن امکانـات
اولیـه تشـکیل زندگـی اسـت ،بـه دنبـال ورود بـه حریـم
خصوصـی مـردم نباشـید .مـردم ایـران داشـتن خانـواده
و فرزنـد را بسـیار دوسـت دارنـد امـا امـروز شـرایط بـرای
جوانـان مهیـا نیسـت.

اضافه کردن تبصره مزد توافقی به ماده  41قانون کار ،مصداق برده داری است
زهرا جعفری

مؤیـدی گفـت :بـه جـای کیفیـت بخشـی بـه تولیـد و
بازارسـازی بـرای تولیـد بـه دنبـال اصلاح قانـون کار
هسـتیم در حالـی کـه قانـون کار بـه هیـچ وجـه معضـل
نیسـت.
وی تصریـح کـرد :کسـانی کـه قانـون کار را معضلـی بـر
سـر راه تولیـد مـی داننـد پااسـخ دهنـد چـرا در مناطـق
ویـژه اقتصـادی کـه قانـون کار بـر آن مترتـب نیسـت
وضعیـت تولیـد بـه ایـن صـورت درآمـده اسـت.
مؤیـدی بـا اشـاره بـه طـرح خیریـه کار نـذر امام حسـین
در مجلـس و امضـاء  39نماینـده در پـای آن ،گفـت :بـا
نـذر و نیـاز کـه نمی شـود جمعیـت را جـوان کـرد بایـد به
دنبـال راهـکارای ارتقـاء تولیـد ،ایجـاد اشـتغال ،امنیـت
شـغلی ،جلوگیـری از ورود کاالهـای قاچـاق و غیـره بود.
وی افـزود :اصلاح قانـون کار بایـد بـه نفع تولید کشـور
اصالح شـود.

شـورای عالـی کار باشـد.

مؤیـدی خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس گفـت :آیـا
فرزنـدان مجـرد شـما مـی تواننـد بـا حداقـل حقـوق یک
کارگـر یـک مـاه خـود را بگذراننـد.
رئیـس کانـون هماهنگـی شـوراهای اسلامی کار تأکید
کـرد :جامعـه کارگـری امروز طلبـکار نماینـدگان مجلس
و تصمیـم گیرنـدگان اسـت که چـرا قراردادهـای موقت،
طـرح طبقه بنـدی مشـاغل ،اضافـه شـدن پایـه سـنوات
و قوانیـن حمایتـی از کارگـر اصلاح و دیده شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه آمـاده مناظـره بـا طراحـان و
پیشـنهاددهندگان اصلاح قانـون کار در فضـای
کارشناسـی هسـتیم گفـت :مدعیـان کاهـش نـرخ
بیـکاری در اسـتان بیاینـد تـا با آمـار به آنهـا بگوییم ،نرخ
بیـکاری در اسـتان نـه تنهـا کاهـش نیافتـه کـه افزایش
هـم یافتـه اسـت و امـروز بالغ بـر  80میلیـارد تومان فقط
حقـوق بیمـه بیـکاری در فـارس پرداخـت مـی شـود.

صرفه جویی  563کیلو وات توان انرژی در استان فارس
عصرمردم:
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان فـارس از صرفـه جویـی 563
کیلـووات تـوان روشـنایی معابـر در اسـتان ،همزمـان
بـا برگـزاری سراسـری اقـدام فراگیـر بهینـه سـازی
سیسـتم های روشـنایی معابـر وتعمیـرات شـبکه های
توزیـع خبـر داد.
حمیدرضـا جالیـر بـا اعلام ایـن خبـر افـزود :در ایـن
مانـور کـه با حضـور  52گـروه عملیاتـی 120 ،نفر نیروی
اجرایـی فنـی 52 ،دسـتگاه خـودرو در  26مدیریـت تابعه
ایـن شـرکت در شهرسـتان ها برگـزار گردیـد ،تعـداد
3هـزار چـراغ روشـنایی بهینـه سـازی شـد.
وی افزایـش پایـداری شـبکه ،بازآرایـی شـبکه های
توزیـع ،کاهـش خاموشـی و انـرژی توزیـع نشـده ،را از
اهـداف ایـن مانـور برشـمرد و بیـان داشـت :کاهـش
مصـرف شـبکه روشـنایی معابـر ،پایـداری شـبکه و در
نهایـت رضایـت مشـترکان و سـایر ذینفعـان نیـز از دیگـر

اهدافـی بـود کـه در ایـن مانـور مـد نظـر قـرار گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه
اهمیـت پایـداری شـبکه توزیـع بـرق بـه ویـژه در فصـل
زمسـتان گفـت :از ابتـدای سـالجاری برنامههـای الزم
جهـت افزایـش پایـداری شـبکههای توزیـع برق اسـتان
فـارس صـورت پذیرفتـه تـا در زمـان وقـوع بحـران و
حـوادث غیـر مترقبـه ،مشـترکان شـاهد ناپایـداری در
شـبکههای توزیـع بـرق نباشـند.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان فارس با اشـاره به اقدامـات و تالش
شـبانه روزی کارکنـان صنعـت برق در حفـظ  ،بهره وری
و پایـداری شـبکه توزیـع بـرق افـزود :از ابتـدای سـال
جـاری تا پایان مهرماه ،تعداد 319دسـتگاه پسـت فشـار
ضعیـف تعمیرگردیـده اسـت.
وی همچنیـن یادآورشـد :در مـدت یـاد شـده474 ،
کیلومتـر شـبکه فشـارضعیف و 4هزارکیلومتـر شـبکه
فشـار متوسـط هوایـی نیـز تعمیـر شـده اسـت.معاون

جشن آزادی  38زندانی جرائم غیر عمد در شیراز
صفد ر د وام

روز گذشـته آيين آزادسـازى تعداد  ٣٨نفـر از زندانيان
جرائـم غيـر عمـد در اسـتان فـارس بـا همـكارى
سـتادبرگزارى نمـاز جمعـه شـيراز ،نماينـده ولى فقيه
در فـارس ،سـپاه فجر فارس در محل مسـجد شـهدا
(مصلاى نمـاز جمعـه شـيراز برگزار شـد.
آيـت اللـه دژكام نماينـده ولـى فقيـه در اسـتان
فـارس در ايـن مراسـم بـا تأكيـد بـر همـكارى و
مشـاركت جـدى همـه اقشـار جامعـه در رابطـه بـا آزادى زندانيـان جرائـم غيرعمد ،خاطر نشـان كـرد :در اين ايام
اطالع رسانى ّ
جو نامناسبى است كه به تعبير مقام معظم رهبرى در فضاى
مجـازى برخـى مظلـوم و بـه برخـى جفـا مـى شـود ،بنابرايـن در اين فضـا اطالع رسـانى از سـوى ديگـران انجام
مـى شـود برايـن اسـاس مـى بايسـت اقدامـات انجـام شـده از سـوى حاكميت و دولـت بـدون بزرگنمايـى اطالع
رسـانى شـود.امام جمعـه شـيراز افـزود :وقتـى كـه يـك شـخص بـراى ده يـا  ٢٠ميليـون تومـان بدهى بـه زندان
افتـاده بـدون ترديـد گرفتـار و ناتـوان بـوده از ايـن رو بايـد در جهـت آزادسـازى شـان تلاش كرد.
وى افـزود :اميدواريـم بـراى ميلاد حضـرت فاطمـه زهـرا(س) نيـز بشـود تعـدادى از زندانيـان غيـر عمـد را از
زنـدان آزاد كنيم.آيـت اللـه دژكام با اشـاره بـه مبلغ  ٢٥٠ميليـارد تومان جرائـم زندانيان غيرعمد در اسـتان فارس
يـادآور شـد :بـا وجـود انسـان هاى ّ
خيـر و نيـك انديـش در اسـتان كه بالـغ بـر  ٤٠٠ميليـارد تومان كمـك مؤمنانه
داشـتند ،پرداخـت ايـن مقـدار مبالغ هـم امـكان پذير خواهـد بود.
نماينـده ولـى فقيـه در فـارس در ادامـه با اشـاره بـه نقش مهـم و فراگير مسـاجد در رابطه بـا ارتباطـات اجتماعى
اشـاره كرد و افزود :اسـاس حضور در نماز و مسـجد و از یکدیگر خبر گرفتن ،سـنتش در اسلام گذاشـته شـده
و نبایـد رهـا شـود ،مدیـران و مسـئوالن بایـد در نماز جمعه شـرکت کنند چرا که از گذشـته مسـجد محیـط ارتباط
مردم و مسـئوالن بوده اسـت.
امـام جمعـه شـیراز بـا بیان اینکـه اگر کسـی نمیتواند این را بفهمد نباید مسـئول باشـد ،تصریح کـرد :صمیمیت
و ارتبـاط راحـت بـا مـردم در مسـجد بایـد در اولویـت قـرار گیـرد چـرا کـه در ایـن صـورت مـردم حـس میکننـد
حرفشـان به مسـئوالن زده و شـنیده شـده اسـت.
اسـحاق ابراهيمـى مديـر كل زندان هـا و اقدامـات تربيتـى اسـتان فارس نيـز دراين مراسـم كه با حضـور خانواده
زندانيـان جرائـم غيرعمد برگزار شـد ،اظهار داشـت :خوشـبختانه با همكارى آيـت الله دژكام امـام جمعه محترم
شـيراز ،اعضـاى سـتاد نمـاز جمعـه شـيراز مشـكل تعـداد  ٣٨نفـر از زندانيـان غيـر عمـد كـه بـه دليل مشـكالت
مالـى در زنـدان بسـر مـى بردنـد حل شـده و از زندان آزاد شـدند.
وى بـا اشـاره بـه اينكـه هم اكنون بيشـترين تعداد زندانيـان غير عمد مالى در زندان هاى اسـتان فارس بسـر مى
برنـد ،اضافـه كـرد :هـر چنـد تعـداد زندانيـان غيـر عمـد در زندان هـاى اسـتان هاى تهـران ،اصفهان ،خراسـان
رضـوى از لحـاظ جمعيتـى تعـداد بيشـترى در زندان هايشـان حصـور دارنـد امـا بـه دليـل مشـكالت مالـى تعداد
زندانيـان فـارس بيشـتر اسـت.مدير كل زندان هـاى فـارس بـا بيـان اينكـه از سـال گذشـته بـا طـرح موضـوع به
حضـور رياسـت دادگسـترى و دادسـتانى مركـز اسـتان و سـردار بوعلـى فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان در راسـتاى
آزادسـازى زندانيـان مالـى همكارى مناسـب داشـته اند.
وى افـزود :از سـال گذشـته تاكنـون بالـغ بـر يـك هزار نفـر زندانيـان غيرعمـد از زندان هاى اسـتان بـا همكارى
سـپاه فجـر فـارس (بسـيج اقشـار مختلـف ) آزاد شـده انـد بـا ايـن حـال همچنان چشـم انتظـار هميـارى خيرين
در ايـن رابطـه هسـتيم.ابراهيمى بـا تأكيـد بـر اينكـه همـه زندانيـان جرائـم غيـر عمـد بـه دليـل مشـكالت مالى
بـوده و افـراد بـدون بـزه هسـتند كـه خانواده هايشـان با مشـكل مالـى مواجه مـى باشـند ،ادامه داد :هـم اكنون
تعـداد  ٧٤٦نفـر زندانـى جرائـم غيرعمـد بـا مجموع بدهـكارى بالغ بـر  ٢٥٠ميليارد تومـان در زندان هاى اسـتان
هسـتند.ابراهيمى افـزود :پرسـنل سـازمان زندان هـاى كشـور هـم بـا حضـور در "طـرح پنجـره فـوالد" ماهيانـه
مبلـغ هشـت هـزار تومـان به نيت امام هشـتم از حقوق شـان كاسـته مى شـود و ايـن كمك جهت رفـع بدهكارى
زندانيـان جرائـم غيرعمـد هزينه مـى گردد.

در بازدید استاندار فارس از شهرک صنعتی خرامه تاکید شد:

تسریع در اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی خرامه

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار :

رئیـس کانـون هماهنگـی شـوراهای اسلامی کار بـا
بیـان ایـن کـه مخالـف اصلاح قانـون کار نیسـتیم امـا
می گوییـم تـاوان عملکـرد مدیـران ناکارآمـد و
تصمیم هـای نابخردانـه را نبایـد تولیـد و کارگـر پـس
دهـد ،گفـت :اضافه کـردن تبصره مـزد توافقی بـه ماده
 41قانـون کار ،مصـداق بـرده داری اسـت.
مهـرزاد مؤیـدی بـا اشـاره به ایـن که بسـیاری از کسـانی
کـه بـه دنبـال اصلاح قانـون کار هسـتند ،سـواد
کارشناسـی اصلاح ایـن قانـون را ندارنـد ،افـزود :مـا
هـم بـا افزایـش بی رویـه حقـوق و دسـتمزد مخالفیم اما
امـروز بحـث تعییـن حقـوق کارگـران بـه صـورت شـیر و
خطـی اسـت و حتـی متناسـب بـا تـورم نیسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :قطعـا افزایـش حقوق و دسـتمزد
بایـد منطقـی ،کارشناسـی شـده و براسـاس معیارهـای

نباید نگاه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حیات خلوت باشد
رئیس خانه کارگر اســتان فارس با بیان این که در الیحه بودجه  1401کشور باید
سهم کارگران دیده شود ،گفت :نباید نگاه دولت به ...
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نباید نگاه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حیات خلوت باشد
رئیـس خانـه کارگـر اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن کـه در الیحـه بودجـه 1401
کشـور بایـد سـهم کارگـران دیـده شـود ،گفـت :نبایـد نـگاه دولـت بـه سـازمان
اجتماعـی بـه عنـوان حیـات خلـوت باشـد.
علـی راسـتگو بـا اشـاره بـه این کـه جامعه کارگـری هیچ سـهمی از پـول نفت و
ذخایـر کشـور نداشـته و ماهیانـه  30درصد حق بیمـه کارگر در صنـدوق تأمین
اجتماعـی انباشـت مـی شـود ،گفـت :دولـت هـا نـه تنهـا کمکـی بـه جامعـه
کارگـری نکرده انـد بلکـه مطالبـات ایـن سـازمان از دولـت کـه امـروز بـه 450
هـزار میلیـارد تومـان رسـیده را نیـز نمـی دهند.
وی افـزود :کارگـران میهمـان جیـب خودشـان هسـتند امـا اختیـار پولشـان
در دلـت دولتمـردان اسـت ،در حالـی کـه کارگـران بایـد خودشـان پولشـان را
مدیریـت کننـد نـه ایـن کـه هیـچ گونـه اختیـاری نداشـته باشـند.
راسـتگو بـا تأکیـد بر اینکه سیاسـت ها ،رویکردهـا و روش ها در حـوزه صیانت
از کار ،اشـتغال و کارگـر در کشـور مشـخص نیسـت و هـر روز بـا یـک طـرح و
الیحـه غیرکارشناسـی بـه دنبـال پـاک کـردن صـورت مسـأله هسـتند ،گفـت:
تصمیـم گیرنـدگان اگـر نمـی توانند کاری بـرای جامعـه کارگری و تولیـد انجام
دهنـد ،تلاش کننـد حداقـل بـه حداقل هـا دسـت نزنند.
وی از فـراز و نشـیب هـا ،مقاومـت هـا ،سـنگ اندازی ها بـر سـر راه قانون کار
سـخن گفـت و اظهار داشـت :بسـیاری از مواد قانـون کار حتی بـه مرحله اجرا
نرسـیده و مـا از ایـن بابت نگـران و گالیه مند هسـتیم.

4

عصرمردم:
اسـتاندار فـارس درسـفر بـه شهرسـتان خرامه از سـه
واحـد تولیـدی و صنعتـی دارای مشـکل در شـهرک
صنعتـی خرامـه بازدیـد و دسـتوراتی در راسـتای رفـع
مشـکالت آنهـا صـادر کرد.
ایمانیـه اسـتاندار فـارس در بازدیـد از واحدهـای
درحـال سـاخت سـردخانه دومـداره ،تولیـد قـارچ
و لبنیـات در شـهرک صنعتـی خرامـه بـه بررسـی
مشـکالت آنهـا در زمینـه درخواسـت تسـهیالت بانکـی پرداخـت و دسـتوراتی صـادر کـرد.
اسـتاندار فـارس همچنیـن ضمـن تاکیـد بـر رفـع مشـکل آب شـهرک صنعتـی ،دسـتوراتی بـه منظـور همـکاری
سـازمان آب منطقـه ای بـرای تسـریع در صـدور مجـوز حفـر چـاه صـادر کـرد.
در ایـن بازدیـد کـه نماینده مـردم شهرسـتان های خرامه ،سروسـتان وکوار در مجلس شـورای اسلامی ،معاونان
اسـتاندار و جمعـی از مدیـران اسـتانی و کشـوری انجـام شـد،مدیر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتی فـارس با
بیـان مهمتریـن مشـکل شـهرک صنعتـی خرامـه تامیـن آب اسـت گفت :هـم اینک آب ایـن شـهرک صنعتی از
طریـق آبفـا تامیـن می شـود کـه بـه علـت محدودیت هـای تامیـن آب توسـط آبفا،برخی اوقـات بویژه در تابسـتان
دچـار مشـکل می شـود کـه در ایـن زمینـه مراحـل اداری جهـت حفـر یـک حلقه چـاه در حـال انجام اسـت که با
حمایـت اسـتانداری و آب منطقـه ای در تسـریع درصـدور مجـوز حفـر چـاه ،این مشـکل حل خواهد شـد.
فتوحـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه شـبکه داخلـی گاز و فاضلاب شـهرک صنعتـی بـا اعتبـار ۱۰۰میلیـارد ریال در
حـال انجـام اسـت گفت:سـایر زیرسـاخت های ایـن شـهرک صنعتـی تامین شـده اسـت.
فتوحـی در ادامـه بـا اشـاره بـه واگـذاری ۹۰درصـد از مسـاحت شـهرک صنعتـی بـه متقاضیـان از اجـرای طـرح
توسـعه شـهرک صنعتی خبر داد و گفت:با اجرای طرح توسـعه۳۰۰،هکتار به مسـاحت شـهرک صنعتی افزوده
می شـود کـه بسـتر مناسـبی برای جـذب سـرمایه گـذاران فراهم خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در دو سـال اخیـر و بـا جذب ۷۰سـرمایه گذار جدید شـاهد جهش جذب سـرمایه گـذار در این
شـهرک صنعتـی هسـتیم گفت:امیدواریـم بـا اجـرای طرحهـای صنعتـی و سـاخت وسـاز واحدها ،آنهـا هرچه
سـریعتر در مـدار تولیـد قرارگیرنـد تا اشـتغال و توسـعه صنعتی شهرسـتان محقق شـود.
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس گفـت :ایـن شـهرک صنعتـی هـم اکنـون دارای  ۹۷هکتـار
مسـاحت اسـت کـه تاکنـون ۸۲قـرارداد سـرمایهگذاری بـا متقاضیـان منعقـد کـه در قالـب ایـن قراردادهـا ۳۱
هکتـار زمیـن واگـذار شـده اسـت.فتوحی افـزود :در حال حاضـر  ۵واحد بهره بردار با اشـتغال افـزون بر ۱۲۰نفر
مشـغول بـه فعالیـت و تولید هسـتند.

فارس میزبان مددجویان استان های همجوار
در دوره آموزشی خدمات کشاورزی پهبادی

بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی برق
اسـتان فـارس ،در خاتمـه سـخنان خود هـدف از اجرای
فعالیتهـای بهـره بـرداری را افزایـش پایـداری شـبکه
وتاسیسـات توزیـع بـرق وتحویـل بـرق مطمئـن و پایـدار

بـه مشـترکان اسـتان عنـوان و ابـراز امیـدواری کـرد بـا
مجمـوع فعالیت هـا و برنامـه ریـزی انجام شـده ،امکان
ارتقـای سـطح رفـاه و آسـایش و رضایتمنـدی مشـترکان
فراهـم شـود.

 ۱۱۰ویژه برنامه هفته بسیج در فراشبند
بحرانی فرد /فراشبند
نشسـت خبـری فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه فراشـبند بـه مناسـبت
هفتـه بسـیج برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه در دفتـر فرمانـده سـپاه فراشـبند برگـزار شـد سـرهنگ
پاسـدار محمـد پورمنتصـری ضمـن تبریـک ایـن هفتـه بـه آحـاد مـردم و
بسـیجیان شهرسـتان از اجـرای بیـش از  ۱۱۰برنامـه در ایـن هفتـه خبر داد.
سـرهنگ پورمنتصـری بیـان داشـت :شـعار چهـل و دومیـن سـال هفتـه ی
مبـارک بسـیج "بسـیج پـاره تـن ملـت" می باشـد

فرمانـده سـپاه فراشـبند افـزود :غبارروبـی قبـور مطهـر شـهدا ،میقـات
الصالحیـن ،دیـدار با خانوادههای محترم شـهدا و ایثارگـران ،همایش اقتدار،
یادواره هـای شـهدا ،اردوهـای جهـادی ،مسـابقات ورزشـی ،نشسـت های
بصیرتـی ،وزیـت رایـگان ،برپایـی میز خدمـت و رزمایش کمک هـای مومنانه
از مهمتریـن برنامه هـای پیـش بینـی شـده جهـت ایـن هفتـه می باشـد.
وی رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی جهـت پیشـگیری از شـیوع کرونـا را در
برنامه هـای ایـن هفتـه الزامی دانسـت.
هفته بسیج امسال از شنبه  ۲۹آبان تا جمعه  ۵آذر می باشد.

عصرمردم:
برگـزاری کارگاه آموزشـی طـرح خدمـات کشـاورزی پهپـادی بـرای مددجویـان اسـتان های فـارس كهگيلويـه و
بويـر احمـد ،بوشـهر و چهارمحـال و بختیـاری و يـزد  ،كرمـان  ،هرمـزگان بـه میزبانـی اداره کمیته امـداد فارس
در شهرسـتان زرقـان برگزار شـد.
محمـد بذرافشـان ،مديـر كل کمیتـه امـداد فـارس بـا بیـان اینکـه اجـرای طرح هـای اشـتغال در راسـتای
توانمندسـازی و ارتقـای سـطح درآمـد اقتصـادی خانوادههـای تحـت حمایـت در این نهـاد اجرا می شـود ،گفت:
بـا همـکاری شـرکت پـرواز یـاران سـیرنگ بـه عنـوان راهبـر پیشـران ،کارگاه آموزشـی طـرح خدمـات کشـاورزی
پهپـادی در قالـب الگـوی راهبـری شـغلی و دریک برنامه فشـرده بـرای مددجویان ایـن نهاد حمایتی برگزار شـد.
بذرافشـان خاطـر نشـان کرد :کارگاه آموزشـی مذکور بـرای  60نفر از مددجویان اسـتان و اسـتانهای كهگيلويه
و بويـر احمـد ،بوشـهر و چهارمحال و بختیـاری و يزد  ،كرمان  ،هرمزگان در  3دوره آموزشـی توجیهی ،مقدماتی
و پیشـرفته و طی  2دوره اجرا شـد.
وی تصریـح کـرد :در ایـن دوره تعـداد  34نفـر از اسـتان فـارس شـرکت کردند که در دوره پیشـرفته پس از کسـب
مـدرک خلبانـی پهپـادی ،مددجویـان در تیم هـای  3نفـره بـا دریافـت مبلـغ  100میلیـون تومان تسـهیالت برای
هـر نفـر ،پهبـاد سـمپاش را دریافـت کننـد و به طـور عملیاتی در مـزارع و باغات مشـغول به کار شـوند.
مدیـر کل امـداد فـارس یادآور شـد :سـال گذشـته نیز دوره ی مشـابهی برای  33نفـر از مددجویان اسـتان فارس
برگـزار شـد کـه پس از اتمـام دوره 9 ،پهبـاد به تیم هـای  3نفره تحویل داده شـد.
بذرافشـان اضافـه کـرد :از مزایـای کاربـرد ایـن پهپادهـا میتـوان بـه صرفـه جویی در مصرف سـم به میـزان ۳۰
تـا ۵۰درصـد ،صرفـه جویـی در مصرف آب بـه میزان  ۹۰درصـد و امکان انجـام عملیات در مناطق سـخت عبور
و كشـاورزي اسـت .همچنیـن ایـن پهپادهـا در هـر هکتـار هفـت الـی  ۱۰دقیقـه سمپاشـی می کنـد و از تخریب
زمیـن و مـزارع توسـط تراكتـور جلوگیری می شـود.

سالمت
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مهمترین خواص لبو قرمز

باشــگاه خبرنگاران :لبو در واقع ریشــه اصلی گیاه چغندر است که طبخ شده و یکی از انواع
مختلف چغندر اســت که بیشتر آنها به خاطر ریشــه خوراکیشان پرورش داده میشوند لبو به
عنوان یکی از سالمترین سبزیجات طرفداران خود را دارد؛ لبو گذشته از اینکه خوراکی دلپذیری
اســت ،یک داروی گیاهی و رنگ خوراکی نیز هست .چغندر حاوی مقدار زیادی ویتامین و مواد
معدنی اســت کالری بسیار کم و مقادیر ناچیزی کلســترول دارد؛ بامصرف چغندر میتوانید از
خواص بی نظیر آن برخوردار شوید و بدنی سالم داشته باشید.
خواص چغندر
چغندر منبع غنی از ویتامین و مواد معدنی اســت و میتواند پوست را نرمتر و سفیدتر بکند.
خواص لبو قرمز و چغندر برای پوســت نا محدود اســت .چغندر غنی از کلســیم اســت کلسیم
یکی از مواد معدنی اســت که وجود آن برای داشتن اســتخوانها و دندانهای سالم و محکم
ضروری اســت .نیتــرات موجود در چغندر در بدن به نیتریک اســید تبدیل میشــود .یکی از
بیماریهایی که نیتریک اســید از آن جلوگیری میکند ،پوکی استخوان است .همچنین چغندر
به علت داشتن فیبر بسیار باال میتواند به هضم کمک کند.
از دیگر خواص لبو قرمز کنترل میزان کلســترول است اگر بهطور منظم چغندر مصرف کنید،
فیبر محلول در آن میتواند به کاهش و کنترل کلســترول بد که دلیل اصلی بیماریهای قلبی
شناخته شده اند ،کمک کند.
خواص چغندر برای پوست
آب چغندر خواص ضد التهابی قوی دارد و برای درمان آکنه و جوش صورت مفید است برای
درمان جوش و آکنه هر روز صورت خود را با ترکیب آب چغندر و سرکه بشویید.
لبو حاوی آنتی اکســیدان است که چین و چروک پوست را کاهش میدهد و به جوانسازی
پوســت کمک میکند .برای درمان لکههای پوستی از خواص لبو برای پوست استفاده کنید و
بهصورت منظم آب لبو بنوشید.
چغندر برای کاهش وزن
چغندر غنی از فیبر اســت و کالری کمی دارد افــراد از چغندر در رژیم غذایی کاهش وزن و
الغری اســتفاده میکنند ،زیــرا خواصی دارد که میتواند در برابر چربــی مبارزه کند همچنین
خواص لبو قرمز به هیدراته نگه داشتن بدن و سم زدایی آن کمک میکند از این طریق هم به
الغری و هم به داشتن پوستی درخشان کمک میکند.

ادویه ها در کاهش فشارخون موثرند

مهر :فشــار خون باال خطر بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش می دهد که هر دو از علل
اصلی مرگ و میر هستند.
توصیههای تغذیهای در مورد چگونگی کاهش فشــار خون اغلب شــامل استفاده از گیاهان
و ادویهها به جای نمک برای طعم دادن به وعدههای غذایی اســت .با این حال ،کارشناســان
اطالعات کمی در مورد فواید گیاهان و ادویه جات برای سالمتی دارند.
نتایج مطالعه اخیر نشان میدهد که رژیم غذایی غنی از گیاهان و ادویهها ممکن است فشار
خون را در افراد در معرض خطر بیماری قلبی عروقی کاهش دهد .فشار خون درمان نشده خطر
ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی مانند حمله قلبی ،سکته مغزی ،نارسایی قلبی ،بیماری کلیوی،
از دست دادن بینایی و آسیب به رگهای خونی را افزایش میدهد.
محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا اخیراً تأثیر مصرف طوالنیمدت گیاهان و ادویهها بر عوامل
خطر بیماریهای قلبی عروقی را بررســی کردند .آنهــا دریافتند که میزان باالتری از گیاهان و
ادویهها در غذا باعث کاهش فشار خون  ۲۴ساعته میشود.
«پنی کریس اترتون» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما از قبل در مورد اثرات
بســیاری از فاکتورهای ســبک زندگی ،به ویژه عوامل رژیم غذایی ،که میتوانند فشار خون را
افزایش دهند مانند ســدیم ،الکل ،و کافئین ،و ســایر عواملی که میتوانند فشار خون را کاهش
دهند ،مانند پتاســیم ،منیزیم و کلســیم ،کاهش وزن ،فعالیت بدنی و برخی ویتامینها ،از جمله
فوالت و ویتامین  Dدر صورت مصرف کم ،میدانســتیم .اما اثرات کاهش فشار خون از طریق
گیاهان و ادویهها جدید است».
در مجموع  ۷۱شــرکت کننده  ۳۰تا  ۷۵ســاله در این مطالعه حضور داشــتند .همه شرکت
کنندگان یک یا چند عامل خطر برای بیماری قلبی عروقی داشتند و دارای اضافه وزن یا چاقی
بودند .ســپس محققان به طور تصادفی شــرکت کنندگان را در یکی از سه گروه قرار دادند .هر
گروه از یکی از ســه رژیم غذایی پیروی میکرد :رژیم غذایی کــم ادویه ،رژیم غذایی با ادویه
متوسط ،یا رژیم غذایی پر ادویه .این رژیمها به ترتیب شامل مصرف روزانه  ۰.۵گرم ۳.۳ ،گرم و
 ۶.۶گرم گیاهان و ادویه جات بودند .گیاهان و ادویهها شامل دارچین ،زردچوبه و پونه کوهی بود.
شــرکت کنندگان بــه مدت  ۴هفته رژیم غذایی خود را دنبــال کردند و در این بین  ۲هفته
استراحت داشتند .در پایان هر دوره رژیم غذایی ،شرکت کنندگان در معرض ارزیابیهای بعدی
قرار گرفتند .این مطالعه نشــان داد که رژیم غذایی پر ادویه در مقایســه با رژیم غذایی با ادویه
متوسط و کم ادویه ،باعث بهبود فشار خون  ۲۴ساعته میشود.
محققان هیچ تأثیری از رژیمهای غذایی بر کلســترول بد ،نشــانگرهای قند خون ،عملکرد
عروقی یا استرس اکسایشی مشاهده نکردند.

نوشیدن قهوه بر ریتم قلب تاثیر می گذارد

مهر :محققان می گویند نوشــیدن قهوه به افراد کمک می کند تا فعال تر بمانند ،اما به طور
قابل توجهی موجب کم خوابی می شود.
درحالیکه به نظر نمیرســد قهوه باعث ریتمهای نامنظم در دهلیزهای فوقانی قلب شود ،اما
یافتههای اخیر نشان میدهد میتواند باعث افزایش ضربان در بطنهای پایینی شود.
دکتر «گرگوری مارکوس» ،سرپرست گروه قلب و عروق دانشگاه کالیفرنیا ،میگوید« :مردم
باید درک کنند که این نوشــیدنی بســیار معمولی واقع ًا تأثیرات اساسی بر سالمت ما دارد و این
ال خوب یا کام ً
تأثیرات متغیر هســتند .این طور نیست که قهوه لزوم ًا کام ً
ال بد باشد .این احتمال
وجود دارد که خوب یا بد بودن آن به ترکیبی از عوامل بستگی داشته باشد».
پزشکان مدتهاست که کافئین را یک خطر بالقوه برای سالمت قلب میدانند ،زیرا محرکی
است که ضربان قلب را افزایش میدهد .برای این کارآزمایی بالینی ،تیم تحقیق  ۱۰۰فردی که
عادت به نوشــیدن قهوه داشــتند را بهکار گرفتند و چندین دستگاه را برای ثبت مداوم سالمتی
آنها نظیر مانیتور قلب و ردیاب قند خون نصب کردند.
در طی دو هفته ،شــرکتکنندگان بهطور تصادفی به دو گروه تقســیم شدند :گروهی که هر
اندازهای که دوست داشتند قهوه بنوشند یا آن را کنار بگذارند .سپس محققان تغییرات درون هر
فرد و بین افرادی را که در مواجهه با قهوه یا بدون قهوه رخ میداد ،دنبال کردند.
این مطالعه هیچ مدرکی مبنی بر ایجاد ریتمهای نامنظم در دهلیزها ،حفرههای فوقانی قلب،
در صورت مصرف قهوه نشان نداد .این خبر خوبی است ،زیرا یکی از نگرانیهای عمده پزشکی
در مورد قهوه این است که آیا ممکن است نوشیدن قهوه ،ریسک فیبریالسیون دهلیزی که یک
وضعیت بالقوه خطرناک است ،را افزایش دهد یا خیر.
مارکوس میگوید« :در روزهایی که شرکت کنندگان بهطور تصادفی قهوه مصرف میکردند،
افراد حدود  ۵۰درصد انقباضات زودرس بطنی را تجربه میکردند .اساس ًا تعداد این انقباضها در
کسانی که بیش از یک نوشیدنی قهوه مصرف میکردند ،دو برابر بود».
وی در ادامــه افزود کــه این انقباضات زودرس بطنی رایج بــوده و معمو ًال بی ضرر در نظر
گرفته میشــوند .اما انقباضهای بیشــتر ،یک عامل خطر مستقل برای نارسایی قلبی در طول
زمان هستند.

آسیب های مغزی در زنان باردار
می تواند بر رشد جنین تأثیر بگذارد

مهر :به گفته محققان ،مکانیســم های پاتوفیزیولوژیکی مانند التهاب ،استرس و نگرانی که
باعث آسیب مغزی می شوند می تواند به جنین آسیب برساند.
مطالعات متعدد نشان داده اند که عوامل مختلفی میتوانند بر رشد مغز نوزاد متولدنشده تأثیر
بگذارند .مطالعه حاضر اولین مطالعهای اســت که این احتمال را بررســی میکند که یک آسیب
مغزی میتواند رشد جنینی را مختل کند.
نکته اصلی از دادههای تحقیقات جدید این اســت که عواقب آسیب مغزی در دوران بارداری
عمدت ًا بر فرزندان پســر تأثیر بیشتری دارد .آسیب مغزی در طول دوره رشد جنین در یک مدل
حیوانی نر با کاهش وزن بدن هنگام از شــیر گرفتن ،کاهش اضطراب و کاهش پاســخ ایمنی
به اســترس یا عفونت مرتبط بود .مغز آنها در نتیجه این شــرایط ،ساختاربندی کمتری داشت.
تفســیر این یافتهها نشان میدهد که یک آسیب مغزی میتواند باعث اختالل در رشد مغز شود
و تحقیقات بیشتری در مورد رفتار و رشد ضروری است.
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باشگاه خبرنگاران :پوســت ماهی پوسته بیرونی
اســت که بدن ماهی را میپوشاند .با این حال ،افراد
بســیار کمی به خوردن پوست ماهی فکر میکنند و
معمــو ًال با توجه به بی فایــده بودن آن ،در ضایعات
دور ریخته میشــود اما ماهی همچنان هر روز ما را
با فواید ســامتی و درمانی خود شگفت زده میکند.
در ایــن مقاله بحث مفصلی در مورد مطالعات علمی
اخیرآورده شده که ارزش پوست ماهی برای سالمت
انسان را ثابت کرده است.
فواید پوست ماهی
تیمی از محققان چینی از دانشــگاه شــانگهای
جیائوتنــگ کالژن موجود در پوســت ماهی تیالپیا
را اســتخراج کردند و ســپس آزمایشــی را با قرار
دادن کالژن اســتخراج شــده بــر روی زخم موش
آزمایشــگاهی انجام دادند .این آزمایش نشان داد که
کالژن استخراج شده از پوست ماهی به طور موثری
به التیام زخمهای انسان بدون ایجاد عوارض جانبی
کمک میکند.
کالژن مورد اســتفاده در محصوالت پزشکی در
حال حاضر میتوانــد بیماریها را از منبع حیوانی به
انسان منتقل کند ،در حالی که این احتمال در هنگام
استفاده از کالژن استخراج شده از پوست ماهی وجود
نــدارد ،عالوه بر این محصوالت کالژن به طور کلی
بسیار گران هستند ،در حالی که کالژن ماهی ارزان
و در دسترس است.
این تیم تحقیقاتی تصمیم گرفت به بانداژ کالژن،
باشگاه خبرنگاران :سرفه یک واکنشی طبیعی است
که زمانی که چیزی گلوی شما و یا مسیر تنفسی شما
را تحریک میکند ،رخ میدهد .سرفههای گهگاهی،
امری عادی بوده و حتی نشــانه ســامتی به شمار
میرونــد؛ چراکه به بدن کمک میکنند تا مخاط و یا
برخی ذرات باقی مانده غذایی را خارج سازد.
از مواردی که میتوان در زمینه علل سرفه نام برد،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تحریک شدن ناشی از منابعی مانند دود سیگار،آالینده ها ،عفونتهای باکتریایی مانند برونشــیت و
یا سینوزیت
 آلرژی آسم بیماریهای ویروســی مانند سرماخوردگی و یاآنفلوانزا
ســرفههای ناشی از آســم ،عفونت و آلرژی باید
توســط افراد و یا مکانهای ارائه دهنده مراقبتهای
بهداشــتی تحت درمان قرار گیرد؛ هرچند در صورتی
که ســرفههایتان پس از یک ابتالی ویروسی و یا در
نتیجه تحریک گلو همچنان باقی مانده باشــد ۸ ،راه
حل برای درمان آن وجود دارد.
 -۱مصرف عسل
عسل به دلیل چســبناکی که دارد ،به مانند قطره
دارویی ســرفه عمل میکند .زمانی که آن را مصرف
میکنید ،الیه داخلی گلو را میپوشاند و باعث کاهش
درد و نیز احســاس تحریک گلو میشود .بیشتر انواع
عسلهایی که برای مصرف در خصوص سرفه مورد
مطالعه قرار گرفته اند ،عســل تیره رنگ هستند مانند
عسل گندم سیاه.
عسل تأثیر بیشتری از داروی «دکسترومتورفان»
(که یک داروی رایج برای سرفه است و معموال برای
کودکان خصوصا کودکان یر  ۶سال توصیه نمیشود)
دارد .عســل همچنین دارای خاصیــت ضد التهابی،
آنتی اکســیدانی و ضد باکتریایی دارد .این خواص به
مبارزه با عفونتها کمک کرده و نیز سیســتم ایمنی
بدن را تقویت میکند .با وجود آنکه میتوانید عســل
را به شکل ســاده مصرف کنید اما باید بدانید اضافه
ایســنا :یکی از کارهــای غیرمعمولی که کودکان
و شــاید برخی از بزرگســاالن به آن عالقه نشــان
میدهند ،جویدن یخ است.
دندانپزشــکان اطفال اغلب با این سؤال از سوی
والدیــن یا بیماران مواجه میشــوند که چرا برخی از
افراد از جویدن یخ لذت میبرند و آیا این کار میتواند
به دندانها آسیب برساند؟
در برخی موارد ،جویدن یا خرد کردن یخ با دندانها
ممکن است ناشی از کمبود آهن باشد .اختاللی به نام
«پاگوفاژی» یا تمایل اجباری به خوردن یخ که دلیل
آن مشخص نیست.
پاگوفاژی به خوردن مواد بدون ارزش غذایی گفته
میشــود که در آن کودکان یا زنان باردار یا افرادی با
اختالالت رفتــاری بهصورت مداوم و طوالنی ،عادت
یا تمایل به خوردن خاک ،یخ ،گچ و امثال آن نشــان
میدهند.
اگر کســی در کنار شــما یخ بجود ممکن اســت
صدای آن برای شــما آزاردهنده باشد اما در واقع این
یک فعالیت تســکیندهنده اســت بهخصوص برای
افرادی که خشکی دهان دارند.
همچنین ایــن کار میتواند به کاهش اســترس
مهر :بر اســاس مطالعه جدیدی که روی بیش از
 ۱۰۰هزار فرد بزرگســال انجام شــد ،مصرف سدیم
کمتر و پتاســیم بیشتر در رژیم غذایی با کاهش خطر
بیماری قلبی مرتبط است.
ســدیم یکی از اجزای نمک خوراکی اســت و به
طور طبیعی در برخــی غذاها وجود دارد .با این حال،
مقادیر بسیار باالتر نیز اغلب به غذاهای فرآوری شده،
بسته بندی شده و آماده تجاری اضافه میشود.
پتاســیم به طور طبیعی در میوههــا (مانند موز)،
سبزیجات پهن برگ ،لوبیا ،آجیل ،لبنیات و سبزیجات
نشاســتهای وجود دارد .به گفته محققان ،پتاسیم اثر
معکوس با ســدیم دارد و به شل شدن عروق خونی
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ترمیم زخم با کالژن موجود در
پوست ماهی

تسکین سرفه با درمانهای خانگی

کــردن آن به چای گــرم تان میتواند اثر تســکین
بخشی آن بر گلویتان را افزایش دهد.
نکته مهم اینکه کودکان زیر یک سال نباید عسل
مصرف کنند؛ چرا که ممکن است حاوی باکتریهایی
باشد که میتواند سبب «بوتولیســم نوزادان» شود؛
بیماری نادری که تهدید کننده جان کودکان است.
 -۲غرغره آب نمک
غرغره کردن آب نمک میتواند به کشــته شدن
باکتریها و نیز شل شدن مخاط گلو کمک کند .شل
شدن مخاط گلو به پاکسازی سینوسها کمک کرده
و به خالص شــدن ســریعتر از سرفه کمک میکند.
غرغره همچنین میتوانــد به کاهش ورم و تحریک
ناشی از سرفه مداوم کمک کند.
اگرچه بیشــتر مردم غرغره بــا آب گرم را ترجیح
میدهند ،آب ســرد نیز میتواند تثر تســکین بخشی
را بر سرفههای شما داشته باشد .جیسون مک نایت،
اســتاد بالینی در «دانشگاه تگزاسای اند ام» در این
زمینه گفت :این مســئله واقعا به بستگی به این دارد
که چه چیزی برای هر فرد به خصوصی برای تسکین
سرفههایش بهتر است.
 -۳زنجبیل
زنجبیــل یکی از گیاهان گرمســیری اســت که

به عنــوان مکمل غذایی مصرف میشــود .زنجبیل
میتواند مشــکالت مختلفی را از جمله حالت تهوع،
سرماخوردگی و یا عالئم شیمی درمانی را درمان کند.
ترکیبات زیســت فعال در زنجبیل دارای خواص
ضد التهابی ،ضد میکروبی و آنتی اکســیدانی دارند.
زنجبیل به دلیل طعم تنــدی که دارد ،بزاق دهان را
تحریک کرده و به رفع خشکی دهان و یا گلو کمک
میکند .برای افزایش خاصیت تســکین بخش برای
سرفه ،زنجبیل و عسل را به چای خود بیفزایید.
 -۴تنفس در بخار
تنفــس در بخار نیز به رفــع گرفتگی بینی کمک
میکند .برای تســکین موقت تالش کنید تا در بخار
حاصــل از یک ظرف آب در حال جوشــیدن تنفس
کنید .هنگامی آب شــروع به جوشــش کرد ،آن را از
روی اجاق برداشــته و صورت خــود را روبروی آن
قــرار دهید و یک حوله بر روی ســر خود بیندازید تا
بخار را محصــور کنید اما مراقب باشــید با نزدیک
شدن زیاد ،خودتان را نســوزانید .همچنین میتوانید
با گرفتن دوش آب گرم ،اثری مشابه را تجربه کنید.
یک دستگاه مرطوب کننده هوا نیز میتواند گزینهای
مناسب برای پاکیزه نگه داشتن سینوسهای شما در
طول زمستان باشند.

علل و عوارض جویدن یخ
کمک کرده و آرامشبخش باشد .در برخی موارد افراد
ممکن اســت یخ را برای رفع گرسنگی کاذب بجوند،
زیرا این عمل میتواند احســاس غذا خوردن را بدون
دریافت کالری داشته باشد.
بدون توجه به علت آن ،یخ جویدن عادتی اســت
که ارزش ترک کردن را دارد .جویدن یخ ممکن است
برای اعصاب آرامبخش باشد اما برای سالمت دهان
و بهخصوص دندان مضر است و ممکن است درنهایت
به قیمت یک صورتحساب هنگفت دندانپزشک یا
متخصص ارتودنسی تمام شود.
در حالــت طبیعی دمــای درونی بــدن  ۵/۳۶تا
 ۳۷درجــه ســانتیگراد و دمای پوســت  ۳۷درجه
ســانتیگراد اســت .جویدن یخ باعث تغییر ناگهانی
دمای داخل دهان و فشــار ناشی از جویدن منجر به
ترکهایــی در مینای دندان میشــود .یکی از اثرات
دردناک تــرک خوردن مینای دندان ،حساســیت به
غذاها و نوشیدنیهای سرد و گرم است.

اگر دندانی با جویدن یخ بشــکند یا ترک بردارد،
ممکن اســت یک ســوراخ در آن دندان ایجاد شود.
به این دلیل اســت که اســیدهای تولیدشده توسط
باکتریهــا میتوانند بهراحتی به الیــه نرمتر دندان
یعنی عاج نفوذ کنند و باعث پوسیدگی دندان شوند.
اگر قبال دنــدان خود را پر کردهایــد و یا روکش
دنــدان یا هر نوعــی از ارتودنســی را دارید ،جویدن
یخ بهویژه شــما را در برابر خرابی دندان آســیبپذیر
میکند.
چگونه یخ جویدن را ترک کنیم؟
متیو کوک ،دانشیار دندانپزشکی کودکان دانشگاه
علوم بهداشــتی پیتسبورگ میگوید راههای مختلفی
برای ترک این عادت وجود دارد برای مثال:
 بهجای خرد کردن تکههای یخ ،سعی کنید آنهارا در دهان خود نگه دارید و اجازه دهید ذوب شــوند.
این روش احســاس خنکــی رضایتبخش و طراوت
بیشــتری خواهد داشــت و به دندانها یــا لثههای

حفظ سالمت قلب با مصرف
سدیم کمتر و پتاسیم بیشتر
و افزایش دفع ســدیم کمک میکند و در عین حال
فشارخون را کاهش میدهد.
محققان دانشگاه هاروارد با بررسی  ۶مطالعه قبلی،
دادههای دفع ســدیم و پتاسیم هر فرد ،بهعالوه بروز
بیماریهای قلبی ،از جمله بیماری عروق کرونر قلب
(که شــامل حمالت قلبی میشود) و سکته را تجزیه

و تحلیل کردند.
دادهها از نمونههای ادرار  ۲۴ســاعته به دســت
آمده اســت که به گفته محققان ،مطمئنترین روش
برای ارزیابی میزان مصرف سدیم یک فرد است .این
نمونهها از بیش از  ۱۰هزار بزرگسال سالم با پیگیری
وقایع قلبی عروقی بهمدت نزدیک به  ۹ســال گرفته
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خاصیت ضد میکروبی بدهد و سپس آزمایش را روی
انســان قبل از عرضه محصول در بازار چین و سپس
در آخرین مرحله به بازار جهانی آغاز کند.
یک روزنامه انگلیســی در مورد چســب پزشکی
ســاخته شــده از پوســت ماهی صحبت کرد که به
خالص شدن از شــر زخمها و زخمهای مزمنی که
روی پای بیمــاران دیابتی تأثیر میگــذارد و باعث
قانقاریا و ســپس قطع پا میشــود ،کمک میکند.
این کالژنها در انســجام اندامها و سلولهای بدن
با یکدیگر و همچنین نقش مهمی در رشــد سلولی و
تنظیم ژن ایفا میکند.
فواید خوردن ماهی
 احتمال حمالت قلبی را کاهش میدهد و برایکاهش فشار خون مصرف میشود.
 به کاهش وزن کمک میکند؛ زیرا حاوی چربیکمتری نسبت به گوشت قرمز است.
 ماهی دارای مواد معدنی مهمی مانند :نمکهایمعدنی ،فســفر ،کلسیم ،ید و ویتامینهای A، B۱۲
و  Dاست.
 به دلیل داشــتن آهن بــه تقویت خون کمکمیکند.
 فولیکولهای مو را تغذیه میکند و رنگ آن راضخیمتر و زیباتر میکند.
 عفونتهای باکتریایی را کاهش میدهد. به رشد عضالت و سلولها کمک میکند. کاهش درد مفاصل و بیماریهای روماتیسمی -۵خرید دستگاه تصفیه هوا
دستگاههای تصفیه هوا به حذف آلرژنهایی (مواد
مسبب آلرژی) که سبب عطسه ،سرفه و نیز آبریزش
بینی میشــوند ،کمک میکنند .این دستگاهها ،هوا
را در خانه شــما گردانده و به وسیله فیلترهای خود،
کپک ها ،باکتریها و غبارهــا را زدوده و هوایی تازه
و تمیــز را تولید میکند .دکتر مــک نایت میگوید:
تصفیه کنندههای هوا میتواننــد برای افرادی که از
حساســیت فصلی رنج میبرند ،مفید باشد .باید بدانید
که مانند مرطوب کننده ها ،دستگاههای تصفیه کننده
هوا نیــز تنها برای یک اتاق میتوانند مؤثر باشــند.
همچنین باید حواستان باشــد که به طور مرتب این
دســتگاهها را به منظور اطمینان از کارکرد درســت
فیلترها ،باید تمیز کنید.
 -۶ریشه گل ختمی
ریشــه گل ختمی یک مکمــل گیاهی که ممکن
است به نرم کردن غشــاهای مخاطی تحریک شده
در گلو و دهان کمک کند .ریشــهها و برگهای گل
ختمــی دارای ماده غلیظی به نام موســیالژ اســت.
هنگامی که موســیالژ با آب مخلوط میشود ،بافت
ژل مانندی ایجاد میکند که میتواند به مانند عسل
که در باال ذکر شد ،الیه داخلی گلو را بپوشاند.
 -۷آویشن
آویشــن به تســکین اسپاســم عضالنی از جمله
آنهایی که ســبب سرفه میشــوند ،کمک میکند.
بر اساس پژوهشی که نتایج آن در یک مجله آلمانی
چاپ شد ،مشــخص شــد ترکیب آویشن و پیچک
به بهبود ســرفه و ســایر عالئم برونشیت حاد منجر
میشود.
 -۸نوشیدن آب
یکی از ســادهترین و ســریعترین راههای بهبود
سرفه ،آبرسانی به بدن اســت .نوشیدن آب به رقیق
شــدن مخاط کمک میکند و اجــازه میدهد تا این
اخــاط از دهــان و یا بینــی خارج شــوند .این کار
همچنین به افراد بیمار کمک میکند تا آب از دســت
رفته از بدن ناشی از عرق کردن و یا آب ریزش بینی
را جایگزین کنند.
شما نیز آسیب نمیرســاند .همچنین درباره کودکان
میتوانید یک بازی یخ در دهان چه کســی زودتر یا
دیرتر آب میشود با آنها راه بیندازید.
 مصرف یــخ را متوقف کنیــد :میتوانید یخ رابهطور کامل حذف کنید .اگر در لیوان شما یا کودکان
یخ نباشد ،هیچ وسوسهای هم برای جویدن آن وجود
نخواهد داشت.
 جایگزینهــای نرمتــری را در نظــر بگیرید.مکعبهــای معمولی را با انواع نرمتــر یخ ،مانند یخ
تراشیده شده ،جایگزین کنید .همچنین تاکید می شود
کــه مصرف یخهای نرم طعــم دار را محدود کنید یا
از آنها اجتناب کنید ،زیرا قنــد زیادی دارند که برای
دندانهای شما مضر است.
 غــذای ســالمتر بخورید :خــوردن هویج خام،ســیب خردشده یا ســایر میوهها و ســبزیهای ترد
میتواند کمک کند .ایــن غذاها میتوانند رضایت از
جویــدن خوردنیهای ترد ایجاد کنــد و درعینحال
این خوردنیها جریان بزاق را تحریک میکنند که از
دهان شــما محافظت میکند .مواد فیبری نیز ممکن
است به تمیز نگهداشتن دندانهای شما کمک کنند.

شد .دستورالعملهای رژیم غذایی فعلی ایاالت متحده
به بزرگساالن توصیه میکند که مصرف سدیم را به
کمتر از  ۲۳۰۰میلی گرم در روز محدود کنند که برابر
با حدود  ۱قاشق چای خوری نمک خوراکی است.
بــا این حال ،مطالعه جدید نشــان داد که به ازای
هر  ۱۰۰۰میلی گرم در روز افزایش دفع سدیم ،خطر
ابتالء بــه بیماری قلبی در افــراد  ۱۸درصد افزایش
مییابــد .برعکس ،به ازای هــر  ۱۰۰۰میلی گرم در
روز افزایش دفع پتاسیم ،خطر بیماری قلبی  ۱۸درصد
کمتر بود .بنابراین ،این تیم نتیجه گرفت که نســبت
سدیم به پتاسیم باالتر به طور قابل توجهی با افزایش
خطر قلبی عروقی مرتبط است.
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چگونه از شر احساسات منفی و استرس خالص شویم؟

باشگاه خبرنگاران :راهکارهایی که استرس فرد را در زندگی به حداقل
میرساند و قدرتشان را در مقابله با استرسهایی که باید با آنها روبرو شوند
افزایش میدهد .چندین عادت وجود دارد که میتواند مقاومت افراد را در برابر
استرس افزایش دهد ،از جمله مراقبه یا مدیتیشن ،ورزش ،تمرکز روی جوانب
مثبت و قرار گرفتن در حلقهی آدمهای مثبت و حمایتگر.
با وجود اینکه شکل دادن مقاومت در برابر استرس اجتنابناپذیری که باید
در زندگی با آن روبرو شوید میتواند اثری فوقالعاده را برای کمک به شما در
حفظ تعادل با وجود استرس داشته باشد ،اما به هیچ وجه تنها راهکار کاهش
احساسات منفی و مدیریت استرس نیست و نباید هم باشد.
از بین بردن عوامل استرسزا در صورت امکان همیشه ایده خوبی است .رها
کردن عادتهای خودشکنانه ،استراتژی مهم دیگری است .شما حتی ممکن
است از شیوههایی که باعث سرکوب خودتان میشوید آگاهی نداشته باشید،
بنابراین در ادامه مطالب میبینید که به وسیلهی آن میتوانید به روح و روانتان
تازگی و طراوت ببخشید.
دوری از حسادتها ،دیدگاههای منفی ،روابط سمی و سایر جنبههای منفی
در زندگیتان ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد ،اما به محض اینکه
رها کردن را شروع کنید ،به مرور کارتان ساده و سادهتر میشود.
در اینجا برخی از موارد تحریککنندهی استرس را میبینید که ممکن است
در وجودتان حبس کرده باشید .به عالوه با برخی از راهکارهای اثبات شده
برای از بین بردن آنها در زندگیتان آشنا خواهید شد.
 .۱ببخشید و کینه را کنار بگذارید
نصایح و حرفهای زیادی در مورد بخشش و فواید آن به گوش همه ما
رسیده است ،و اکثر مردم احتماال خودشان را کامال بخشنده میدانند مگر
اینکه کسی به آنها بدی کند یا اشتباهی در حقشان مرتکب شود .همهی
ما میدانیم که بخشش میتواند رهاییبخش باشد ،اما ممکن است متوجه
نباشیم که چهقدر در وجودمان کینه و احساسات منفی حبس کردهایم ،یا
ممکن است اصال ندانیم که چگونه باید از شر کینه رها شویم و به خالصی از
شر احساسات منفی و استرس برسیم.
در صورتی که در این فکر هستید که آیا میتوانید از رها کردن عصبانیت
فایدهای ببرید ،از خودتان بپرسید ،آیا مدام در مورد اتفاقاتی که در گذشته رخ
داده نشخوار فکری میکنید؟ آیا به خاطر اینکه نتوانستید کارهایی متفاوت
انجام دهید از سالهای جوانی خود عصبانی هستید ،یا از دیگران عصبانی
هستید به خاطر کارهایی که عمدا یا ناخواسته علیه شما انجام دادهاند و

به گونهای منفی روی شما تاثیر گذاشتهاند؟
 .۲شلوغیهای ذهنتان را از بین ببرید
آیا برایتان پیش آمده که به یک اتاق کثیف (یا هر فضای کثیف دیگری)
بروید و احساس خستگی را در اثر به هم ریختگی آن محیط تجربه کنید؟ چه
احساسی دارید وقتی در انتهای یک روز طوالنی به خانه تان میروید و آیا
اتاق خاصی دارید که بتوانید در آن واقعا احساس آرامش کنید؟
بسیاری از مردم نمیدانند که درهم و برهمی میتواند سطح استرس ما
را بدتر کند .درهم و برهمی مشکالت زیادی ایجاد میکند ،و همهی آنها
میتوانند به عنوان یک عامل از بین برندهی انرژی عمل کنند که باعث ایجاد
استرس میشود ،حتی اگر خودمان هم متوجه این موضوع نشویم.
در صورتی که شلوغها و درهم و برهمی ذهنیتان باعث ایجاد استرس
میشود ،ممکن است وقت آن باشد که اولویتبندی و سادهسازی فضا و امور

 .۴بکوشید مداراها را حذف کنید
در واقع مداراها مواردی در زندگی ما هستند که انرژیمان را تخلیه میکنند
و استرس ایجاد میکنند ،اما ما با آنها زندگی میکنیم و حتی نمیدانیم که
آنها ذره ذره به سطح استرسمان اضافه میکنند .اگر کمی زمان بگذارید و از
عوامل از بینبرندهی انرژی و چیزهایی که صبر و تحملتان را سرریز میکنند
آگاه شوید ،میتوانید طرحی را برای از بین بردن آنها در زندگیتان توسعه
بدهید و استرس غیرقابل توصیف را در این فرآیند حذف کنید .انجام این کار
قطعا ارزشش را دارد.
 .۵خیلی ساده و قاطعانه به روابط سمی نه بگویید
روابطی که داریم میتوانند به عنوان منابع قدرتمندی برای مقابله با استرس
یا به عنوان منابع موثری بر سطح استرس عمل کنند .حتی تعجبآورتر این
است که “دوستیهای” خاصی که با تضاد ،رقابت منفی یا به دور از اعتماد
متقابل هستند ،نسبت به روابط غیر دوستانه میتوانند استرس بیشتری ایجاد
کنند.
در صورتی که خود را در یک رابطه ناسالم قرار میدهید یک رابطه عاشقانه
یا یک دوستی ساده ،تالش برای ایجاد ارتباط سالمتر راهی عالی برای به
حداقل رساندن استرس است .اما اگر این روش تاثیری نداشته باشد ،یادگیری
رها کردن و زمان رها کردن میتواند بسیار مفید باشد.
حذف کردن و کنار گذاشتن الگوهای فکری و جنبههایی از زندگی که
باعث بروز استرس در شما میشوند ،کار آسانی نیست ،اما قطعا از آنچه
تصور میکنید آسانتر است؛ و البته میتواند اعتیادآور باشد یعنی زمانی که
رها کردن عوامل استرسزا را شروع کنید ،طی کردن باقی مسیر برایتان
آسانتر خواهد بود.
شاید انتخابتان این باشد که هر از گاهی و مثال برای مدت چند هفته روی
یک بعد تمرکز کنید (یک بار در ماه برای شروع ایدهآل است) و بعد وقتی
که تسکین و آرامش پیدا کردید ،سراغ بعد دیگری بروید .در طول این فرایند
متوجه و مشوق خودتان باشید ،و به یاد داشته باشید که در نهایت ،برای
رسیدن به آرامش بیشتر ،تالش کردن کار ارزشمندی است.
اگر کنار گذاشتن احساسات منفی به منظور خالصی از شر احساسات منفی و
استرس برایتان خیلی دشوار است ،گرفتن کمک حرفهای میتواند کمککننده
باشد .مراجعه به درمانگر ،مشاور و دیگر متخصصان سالمت روان کمکتان
میکند که با احساسات منفی مبارزه کرده ،استرس را در خودتان کاهش
بدهید.

زندگیتان را مد نظر قرار بدهید.
 .۳در مورد خودتان یا دیگران نگرش منفی نداشته باشید
درست شبیه به کینههای کوچک ،ممکن است از محدود کردن اعتقاداتتان
درباره دیگران یا خودتان آگاهی نداشته باشید .آیا متوجه شدهاید که
تواناییهای خودتان را نفی میکنید ،موفقیتهایتان را دست کم میگیرید،
حتی قبل از تالش کردن تصور میکنید که از عهدهی فالن کار برنمیآیید،
حتی اگر آن کار همان چیزی باشد که واقع ًا دوست دارید؟
در همین راستا ،آیا متوجه شدهاید که موفقیت دیگران را مورد انتقاد قرار
میدهید ،زیرا از پیروزیهای آنها احساس خود کوچکبینی به شما دست
میدهد ،حتی اگر واقعا میدانید که تصورتان لزوما درست نیست؟ یاد بگیرید
که الگوهای تفکر منفی و تحریفات شناختی را بشناسید و سپس آنها را
تغییر دهید.

راهکارهایی برای افزایش تمرکز

تبیان :امروزه با آمدن نرمافزارها و ایجاد مشغولیتهای فراوان در زندگی،
تمرکز ما کمتر و کمتر شده است .اما نکته مهمی که باید به آن بسیار توجه
داشته باشیم این است که یادمان باشد یادگیری عمیق و کار با کیفیت زمانی
انجام میشود که با تمرکز و دقت باال مشغول انجام کاری باشیم .بنابراین
موضوع تمرکز را نباید کماهمیت دانست.
تمرکز چیست؟
در مرحله اول باید توجه داشته باشیم که تمرکز یک موضوع ارثی و ژنتیکی
نیست ،بلکه یک فرآیند آگاهانه است که طی آن فرد فکرش را به صورت
ارادی در زمان مشخصی بر روی موضوعی که بخواهد متمرکز میکند.
بنابراین راه بسته نیست و هرکدام از ما میتوانیم در مسیر متمرکز شدن و باال
بردن سطح تمرکز خود تالش کرده و به آن برسیم.
زمانی که شما توانایی کنترل توجه خود را داشته باشید و بدون اینکه حواستان
به چیزی پرت شود به یک چیز توجه کنید ،قطع ًا نتیجه بهتری از تالشهای
خود خواهید گرفت.
جدیترین آسیب نداشتن تمرکز
یکی از جدیترین آسیبهایی که نداشتن تمرکز در طول زندگی بر یک فرد
وارد میکند هدر رفتن زمان ،انرژی و بهره وری او است که در ادامه آن کاهش
خالقیت ،عدم توانایی حل مشکالت و در نهایت عدم موفقیت را به همراه دارد.
راههای افزایش تمرکز
 انجام فعالیتها به صورت تک به تککارهای مختلف را همزمان انجام نداده و آنها را تک به تک انجام دهید.
تحقیقات زیادی در زمینهی مدیریت زمان و تمرکز انجام شده ،به طوری که
باید بدانیم مغز انسان توانایی انجام چند کار همزمان را ندارد بلکه در هر لحظه
فقط بر یک موضوع تمرکز میکند .در اغلب مواقع ممکن است فردی را ببینید
که همزمان چند کار را با هم انجام میدهد اما در حقیقت تمرکز اصلی و با
کیفیت او تنها بر روی یک کار است.
 -توجه بیشتر به حال حاضر

ساعت زندگی خیلی از ما در زمان حال کوک نیست؛ یا در حال نشخوار
اتفاقات گذشته هستیم و یا ماندن در سالن انتظار برای رسیدن به آینده.
امروز و خوشیهای آن را فدای زمانهایی کردهایم که یا دیگر به دست
نمیآیند و یا فردا و آیندهای مشکوک هستند که جز حسرت و آرزو نتیجهای
ندارند .توجه داشته باشید کاری که امروز انجام میدهید میتواند به شما کمک
کند .از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و مسیری را برای آیندهای
موفقتر هموار کنید.
 کاهش محرکهامحرکهایی مثل زنگ تلفن همراه ،صدای پیام ،زنگهای یادآور ،چک کردن
صفحات اجتماعی شخصی و امثال اینها همه میتوانند عواملی برای
حواسپرتی و اختالل در تمرکز باشند.
بنابراین اگر میخواهید روی کاری تمرکز خوبی داشته باشید ،به این نکات
توجه کنید؛
 سعی کنید تلفن همراه را خاموش و یا آن را در جایی دور از دسترس خودقرار دهید.
 استفاده از شبکههای اجتماعی را به ساعاتی که انرژی کمتری برای انجامکارهای مهمتر دارید ،اختصاص دهید.
 غیرفعال کردن اعالنها از عوامل خوب و تأثیرگذار در رفع حواسپرتیخواهند بود.
 به دنبال مکان آرامی باشید که در زمانهایی بتوانید بدون مزاحمت کسیبا تمرکز بیشتر به کارهایتان برسید .کتابخانه ،یک اتاق خصوصی در خانه شما،
یا حتی یک کافی شاپ آرام را حتم ًا امتحان کنید.

این لحظات کوتاه استراحت به این شکل عمل میکند که شما میتوانید
تمرکز ذهنی خود را تیز نگه داشته و زمانی که واقع ًا به آن نیاز دارید عملکرد
خود را باال نگه دارید.
 خواب خوب شبانهیکی از عواملی که میتواند عوامل حواس پرتی را کاهش داده و تمرکز ما را
بیشتر کند ،خواب خوب شبانه است .در این مورد باید به دو فاکتور مهم خواب
خوب و کافی (حدود  ۸-۷ساعت) آن هم در شب توجه کنید.
علیرغم اینکه تمرکز ذهنی بسیار مهم بوده و داشتن آن در مسیر موفقیت و
باالبردن سطح کیفی کارها در زمان کمتر بسیار راهگشا است ،اما چیزی نیست
که یک شبه اتفاق بیفتد .هر فردی برای داشتن آن نیازمند زمان و تمرین
زیادی است تا مهارتهای تمرکزی در خود تقویت کند.
 بستن فایلهای بازتا قبل از بستن فایلهای باز و انجام کامل کار قبلی ،کار جدید شروع نکنید.
اگر کتاب نصفه نیمه در دست دارید ،دوباره کتاب نخرید و یا اگر در حال
یادگیری یک مهارت هستید ،اول آن را به سرانجام رسانده بعد سراغ مهارت
بعدی بروید.
 خرد کردن اهداف بزرگاهداف بزرگ را خرد کرده تا رسیدن به آن برایتان راحتتر شود .مث ً
ال وقتی
میخواهید برای کنکور ارشد درس بخوانید ،برای خواندن و دوره کردن
کتابها و شرکت کردن در آزمونها به صورت جداگانه برنامهریزی کنید.
اینطوری موقع خواندن کتابها نگران دوره کردن و یا آزمون نیستید؛ چراکه
برای همه آنها برنامهریزی کردهاید.
 شروع از آسان به سختممکن است برای شروع ،تمرکزتان پایین باشد.اما وقتی با کار ساده شروع
کنید آرام آرام تمرکز بیشتر میشود.
مث ً
ال زمان خانهتکانی از یک جای ساده شروع کنید .یا وقتی میخواهید
رودﻛﻲ ﺟﺪول 476
مطالعه کنید اگر میبینید تمرکزتان پایین است از کتاب سادهتر شروع کنید.

عوامل درونی حواسپرتی را جدی بگیرید
نکته قابل توجهی که باید به آن توجه داشته باشید این است که عوامل
حواسپرتی را تنها در عوامل بیرونی ندانید و در وجود خودتان نیز این عوامل را
شناسایی کرده و در رفع آنها تالش کنید .خستگی ،نگرانی ،اضطراب ،انگیزه
ضعیف و سایر اختالالت درونی از مهمترین عوامل درونی برای از بین بردن
تمرکز هستند.
 فهرست و اولویتبندی کارهاکارهایی که باید در روز انجام دهید را به ترتیب اولویت فهرست کرده تا
سردرگم نشوید .توجه داشته باشید اگر فعالیتی نیازمند تمرکز بیشتر است ،آن را
به زمانی از روز اختصاص دهید که انرژی کافی برای انجام دادن داشته باشید.
 ورزش کردنورزش جریان خون و اکسیژن در بدن را باال برده و در نتیجه به مغز اکسیژن
خوبی میرساند.
یک سری از بازیها مثل دارت ،کشیدن خطوط موازی روی برگه سفید و ..با
اعضای خانواده نیز که هماهنگی بین چشم و دست را افزایش میدهند نیز در
افزایش تمرکز مفید هستند.
 استراحتهای کوتاه مدتسعی کنید در بین کارهای طوالنیمدت و متمرکز ،استراحتهای کوتاهی به
خودتان داده و با تغییر توجه به جای دیگر و موضوع غیرمرتبط با کار مورد
نظرتان ،تمرکز ذهنیتان را افزایش دهید.
پیادهروی کوتاهی انجام دهید ،برای دقایقی چشمانتان را ببندید و اگر امکانش
را دارید یک خواب کوتاه  ۱۵دقیقهای بعدازظهر داشته باشید2 .
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گردشگری
پنجشنبه  27آبان 1400

خبرگزاری فارس ۲۵ :آبان سال  ۱۲۹۳شمسی« ،ستارخان قراچهداغی»
درگذشت؛ پیش از آن در زندگیاش یکروز گفت که زیر بار زور نمیرود
و بخشی از تاریخ ُپرافتخار مقاومت در ایران شد .ستارخان ،مردانه بود و از
مردم ایران لقبی واال گرفت؛ «سردار ملی».
ماجرا از آنجا شروع شد که مظفرالدین قاجار در سال  ۱۲۸۵شمسی فرمان
مشروطه را امضاء کرد و چند روز بعد ُمرد .پسرش محمدعلی که با مشارکت
مردم در حکومتداری و تشکیل مجلس و این حرفها کامال مخالف بود
در امور مربوط به تشکیل مجلس و امضاء فرمانهای بعدی تعلل میکرد و
بهانه میآورد و باالخره  ۲تیر سال  ۱۲۸۷شمسی مجلس را به توپ بست
و افتاد به جان مشروطهخواهان در تهران.
خبر که به سایر شهرها رسید طرفداران سلطنت و مخالفان مشروطه سالح
برداشتند و آنها هم افتادند به جان مشروطهخواهان در شهر و والیت
خودشان .همهجا هم زورشان میچربید و پیروز بودند .در تبریز هم که مهد
مشروطهخواهی بود شهر افتاد دست طرفداران سلطنت .ولی همانموقع در
محله «امیرخیز» تبریز خبرهایی بود؛ ستارخان سالح برداشته بود.
آنموقع گروهی از ترس بر فراز خانهها و کوچهها بهنشانه تسلیم پرچم سفید
آویخته بودند ولی ستارخان پرچمهای سفید را پایین کشید و نگذاشت امید
مشروطهخواهی بمیرد و بهقول «عالمه قزوینی»« :اگر ستارخان بیرق های
سفید را پایین نمیآورد ،مشروطه تا مدت نامعلوم رخت از ایران بیرون
میبرد؛ زیرا آن روز در تمام نقاط ایران بهجز تبریز استبداد حکمروا بود».
عاقبت مقاومت
ستارخان و باقرخان در  ۲محله تبریز با هم همکاری کردند و مشروطهخواهان
و مردم نیز به آنان پیوستند و کل شهر را به تصرف درآوردند .محمدعلی
قاجار هم لشکری  ۳۰هزار نفری فرستاد برای سرکوب تبریز که البته موفق
نبودند و حملههایشان به جایی نرسید .به جایش تبریز را محاصره کردند و
از ورود آذوقه به شهر جلوگیری شد .این محاصره  ۱۱ماه طول کشید و به
قحطی شدید در تبریز منجر شد .عاقبت چه شد؟ مقاومت تبریزیها جواب
داد و نیروهای دولتی بازگشتند.
خبر مقاومت تبریز به شهرهای دیگر رسید و به گواهی تاریخ« :آنان که به
راستی آزادیخواه بودند ،هر یکی به کنجی خزیده ،دم فروبستند .هرکسی
میپنداشت دیگر نام مشروطه در ایران شنیده نخواهد شد ،تا کمکم آوازه
ایستادگیهای تبریز پراکنده گردید» .اینطوری بود که ضعف محمدعلی
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ستارخان
مردی که نگذاشت امید و مقاومت بمیرد
وقتی اشک «سردار ملی» ایرانیها درآمد

قاجار هویدا شد و مردم شهرهای دیگر هم انگیزه و جرأت یافتند و  ۲ماه
بعد مشروطهخواهان مسلح از شمال و از جنوب به سمت تهران روانه شدند
و واقعه «فتح تهران» رخ داد و محمدعلی را از سلطنت خلع کردند و
مجلس را برپا کردند و به ستارخان و باقرخان لقب «سردار ملی» و «ساالر

ملی» دادند.
ستارخان چرا گریه کرد؟
اینکه تبریزیها مقاومت کردند به این راحتیها نبود؛ دلها خون شد تا
مقاومت به پیروزی تبدیل شد .گرسنگی و قحطی امان مردم را بریده

بود و اشک از چشم مردان و مردمان ریخت و از چشم ستارخان هم.
خودش بعدها تعریف کرد که« :من هیچوقت گریه نکردم .چون اگر اشک
میریختم آذربایجان شکست میخورد و اگر آذربایجان شکست میخورد
ایران زمین میخورد .اما در جریان مشروطه دو بار آنهم در یکروز اشک
ریختم .حدود  ۹ماه بود تحتفشار بودیم ،بدون غذا ،بدون لباس .چشمم
به زنی افتاد با بچهای در بغلش .دیدم که بچه از بغل مادرش پایین آمد.
چهاردستوپا رفت به طرف بوته علف .علف را از ریشه درآورد و از شدت
گرسنگی شروع کرد خاک ریشهها را خوردن .با خود گفتم االن مادر آن
بچه به من فحش میدهد و میگوید لعنت به ستارخان که ما را به این روز
انداخته است .اما مادر کودک آمد بچهاش را بغل کرد و گفت :عیبی ندارد
فرزندم ،خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم .آنجا بود که اشکم درآمد».
در روزهای قحطی مشهور است که تبریزیها علفهای بیابان و یونجه
میخوردند و بعدها معروف شد میان خودشان که میگفتند« :یونجه
خوردهایم و مشروطه گرفتهایم» .فقط هم این نبود و تاریخ میگوید« :در
دوران قحطی ،بعضی از افراد مفلس از روی ناچاری و ناداری حتی
آن
ِ
مخلوط کاه و گل دیوارها را کنده و بعد از خیسکردن در آب ،کاه آن را
جدا نموده و میخوردند».
آن روزگاران گذشت
پس از فتح تهران ستارخان به همراه باقرخان به تهران رفتند و با استقبال
مشروطهخواهان مواجه شدند و وضعیت اینطوری بود« :در بین راه در
شهرهای میانه ،زنجان ،قزوین و کرج استقبال باشکوهی از این دو مجاهد
آزادیخواه ضد استبداد ،بهعمل آمد و هنگام ورود به تهران نیمی از شهر
برای استقبال شتافتند و در طول مسیر چادرهای پذیرایی آراسته با انواع
تزئینات و طاقنصرتهای زیبا و قالیهای گرانقیمت و چلچراغهای
رنگارنگ گستردند».
پس از آن ستارخان در تهران سکونت داشت ولی خیلیزود بر اثر اختالفات
داخلی مشروطهخواهان ،ستارخان با آنان درگیر شد و پایش گلوله خورد و
حدود  ۴سال زمینگیر و خانهنشین شد و عاقبت ۲۵ ،آبان سال  ۱۲۹۳در
تهران درگذشت.
آن روزگاران گذشت ولی مردم ایران خوب حقش را دادند و ستارخان در
تاریخ ایران مردی شد با جایگاهی واال و در کالم ایرانیها نیز نامش شد
نماد غیرت و ایستادگی.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی مناقصه عمومی
شماره ص5642/00/08/
تاریخ 1400/8/17

شــهرداری جهرم به اســتناد بودجه سال 1400
و مصوبه ردیف  1صورتجلســه شــماره  15مورخ 1400/8/1
شورای اســامی شــهر جهرم ،در نظر دارد اجرای تبدیل
عکس های هوایی به نقشــه پایه و بروزرسانی سالهای 1397
الی  ،1400با اعتبار  7/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی
با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد
شرایط و دارای مجوز از ســازمان نقشه برداری کل کشور
واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایــان وقت اداری مورخ
 1400/9/8می باشــد .محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد
حراست شهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از
مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهند شد .مبلغ
سپرده شرکت در مناقصه  350میلیون ریال که به صورت
ضمانتنامــه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز
وجه به حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم
می باشد .هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد
نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط
می گــردد .مدت اجرای پروژه  6ماه می باشــد .متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشــتر به سایت www.jahrom.ir
و یا با شماره تلفن  071-54234770تماس و جهت دریافت
اوراق مناقصه و سایر اطالعات و جزئیات پروژه که در اسناد
مناقصه مندرج می باشد به واحد فنی و مهندسی شهرداری
جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ســاختمان شهرداری
مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/8/20 :
نوبت چاپ دوم1400/8/27 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالــی معامالت و بازگشــایی
پیشنهادات 1400/9/10
شناسه آگهی1220107 :
/5139م الف
عبدالرحیم اسدی
شهردار جهرم
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1103/17231بخش  3شیراز
خانم مهناز صمصامی با تســلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه
 416شــیراز به شناســه یکتا  14002151779000304تنظیم شده است
و اقرارنامه شــماره  29245مورخ  1400/7/11مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت مربوط به پالک  1103/17231واقع در بخش 3
شــیراز که ذیل ثبت  1110222صفحه  194دفتر  645به نام عبدالحمید
فروزند ثبت و به موجب سند صلح  220443مورخ  1395/3/6تنظیمی
دفترخانه  38شــیراز به خانم مهناز صمصامی منتقل و سند مالکیت
به شماره 93551الف 94/صادر که به دلیل اسباب کشی از بین رفته
و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است سپس به
موجب سند رهنی شماره  215809مورخ  1393/1/27دفتر  38شیراز
نزد بانک مسکن به مدت  144ماه به مبلغ  759217922ریال در رهن
می باشد مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /4869م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی مناقصه عمومی
شماره ص5643/00/08/
تاریخ 1400/8/17

شهرداری جهرم به اســتناد بودجه سال 1400
و مصوبه ردیف  2صورتجلســه شماره  10مورخ 1400/7/11
شورای اســامی شــهر جهرم ،در نظر دارد اجرای کانال
فاضالب سطح شهر ،با اعتبار حدود  5/475/000/000ریال از
طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه
به بخش خصوصی واجد شــرایط و دارای صالحیت رشته
ابنیه واگذار نماید.
آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ
 1400/9/8می باشــد .محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد
حراست شــهرداری جهرم می باشد .شــهرداری در رد
یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادها مجاز و مختار می باشــد.
به پیشــنهادهای مشــروط و مخدوش و فاقد ســپرده
و پیشــنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارســال شــوند
ترتیب اثر داده نخواهند شــد .مبلغ ســپرده شرکت در
مناقصه  274میلیون ریــال که به صورت ضمانتنامه بانکی
معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز وجه به حســاب
 0106437212008نزد بانک ملی شــعبه جهرم می باشــد.
هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .برندگان
اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
مدت اجرای پروژه تا پایان ســال  1400می باشد .متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشتر به سایت www.jahrom.ir
و یا با شماره تلفن  071-54234770تماس و جهت دریافت
اوراق مناقصه به واحد امور مالی و سایر اطالعات و جزئیات
پروژه که در اسناد مناقصه مندرج می باشد به واحد فنی
شــهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ساختمان
شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/8/20 :
نوبت چاپ دوم1400/8/27 :
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت و بازگشــایی
پیشنهادات 1400/9/10
شناسه آگهی1220123 :
/5140م الف
عبدالرحیم اسدی
شهردار جهرم
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1103/31537بخش  3شیراز
حسب درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادسرا
و دادگاه های انقالب اسالمی استان فارس با نمایندگی آقای ابراهیم
حســینی نژاد به وارده  1661مــورخ  1400/8/25با تســلیم  2برگ
استشــهادیه که در دفترخانه  271شــیراز تنظیم شده است مدعی
اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک 1103/31537
واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  155907صفحه  35دفتر 869
به نام مسکن کارکنان دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی شیراز ثبت
و ســند مالکیت به شــماره 604774ج 94صادر و به موجب تفکیک
شماره  31711مورخ  1394/8/30در مالکیت مسکن کارکنان دادگاه و
دادسرای انقالب اسالمی شیراز و به موجب اسناد رهنی  1956مورخ
 1390/7/30و  3649مورخ  1391/7/6و  664مورخ  1389/10/16و 2923
مورخ  1399/2/17دفتر  416شیراز در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی
شیراز قرار دارد که به دلیل جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره
یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /4868م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی مزایده

نوبت اول1400/8/20 :
نوبت دوم1400/8/27 :
شــهرداری اردکان فارس در نظر
دارد نســبت به فروش امالک ،آهــن آالت ،اقالم ضایعاتی و
یک دســتگاه مزدا  1600تک کابین خود به شرح ذیل از طریق
برگزاری مزایده عمومی اقدام نمایــد .لذا از کلیه متقاضیان
(شــرایط مندرج در اســناد مزایده) دعوت به عمل می آید
ضمن بازدید از امالک جهت دریافت اســناد مزایده و تسلیم
پیشنهادها به شهرداری اردکان فارس مراجعه نمایند.
-1مشخصات امالک مورد نظر مزایده:
دو قطعه زمین -قطعه  13با کاربری مســکونی و قطعه  15باکاربری مسکونی تجاری -واقع در اردکان شهرک شهید قاضی
پشت ترمینال امام خامنه ای ،خیابان  24متری شهید اعتمادی
یک قطعه زمین (قطعه شماره  -)15کاربری مسکونی -واقعدر اردکان شهرک سپاه
-2مزایده فروش تیرآهن و اقالم ضایعاتی
-3مزایده فروش یک دستگاه مزدا  1600تک کابین مدل 71
تاریخ دریافت اسناد و مشخصات فنی از روز پنجشنبه مورخ 1400/8/20لغایت روز شنبه مورخ  1400/9/6می باشد.
تاریخ نهایی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شــده تا ساعت 14روز شنبه مورخ  1400/9/6می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده ساعت  15روز دوشنبه 1400/9/8می باشد.
ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ کارشناسی پایه (ذکرهیأت 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
برابــر رأی شــماره  140060311035002901مــورخ  1400/7/6موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000890هیأت 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 شهریار منفرد داریونی به شماره شناسنامه
 3331کدملی  2293339963صادره از شیراز فرزند علی حسین در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  347/35مترمربع به پالک
 9/3748مفروز و مجزی شــده از پالک  9/39واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای
حســن فرهادی یادکوری 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
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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/13 :
/4867م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

شده در اسناد مزایده) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز
به حساب شــماره  241111117777772سپرده شهرداری نزد
بانک توســعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت الف
به شهرداری ارائه شود.
واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانهبه شرح زیر تحویل نمایند.
پاکت الف :ســپرده شــرکت در مزایده پاکت ب :پیشنهاد
قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شــده شهرداری که به
امضاء متقاضی رسیده باشد.
به پیشــنهادات مبهم ،مشــروط ،مخدوش و فاقد سپردهترتیب اثر داده نخواهد شد.
ســپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهتعقــد قرارداد  7روز بعد از اعالم شــهرداری به ترتیب ضبط
خواهد شد.
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.شــهرداری در رد یا قبــول احد یا همه پیشــنهادات مختارمی باشد.
ســایر اطالعات و جزئیات و مشخصات فنی مربوط آگهی بهصورت مجزا در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
آگهی و ســایر اسناد در ســایت  www.ardakanfars.irقابلرؤیت می باشد.
شناسه آگهی1221419 :
/5153م الف
عبدالمطلب رهنما
شهردار اردکان فارس
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  139960311035009031مورخ  99/12/19و رأی اصالحی
شــماره  140060311035002721مورخ  1400/6/27موضوع پرونده کالسه
شــماره  1397114411035000712هیأت 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 قاســم عباســی به کدملی  2280529157صادره از شیراز فرزند
علی نجات در چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب کارگاه متروکه به
مســاحت  1461/10مترمربع به پالک  12/38517مفروز و مجزی شده از
پالک  12باقیمانده ،واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رسمی آقای مهرعلی و عینعلی ونورمحمد و مقصود
و رمضان همگی صالحی و عبدالحســین محمدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/27 :
/4803م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

8

روزنه
پنجشنبه  27آبان 1400

اگر فرزندت خطا کرد ،خطایش را اصالح کن ،نگو به درد هیچ کاری
نمیخوری .اگر فرزندت درس نخواند ،به او کمک کن ،نگو به هیچ جا
نمیرسی.
اگر فرزندت صبح ها دیر از خواب بیدار شد ،با نوازش بلندش کن ،نگو
آدم نمی شوی .اگر فرزندت به تو خشم نشان داد ،به او محبت کن ،نگو
خوشبخت نمیشوی.
وقتی با او این گونه رفتار کردی ،فرزندت یاد میگیرد که به تو اعتماد کند،
چون تکیهگاه خوبی هستی.
مادری وقتی فرزندش را تشویق میکرد ،صدایش را باال میبرد که همه
بشنوند ،ولی وقتی توبیخ میکرد ،آهسته فرزندش را کنار میکشید و در
گوش فرزند آهسته خطایش را گوشزد میکرد.
مادر دیگری وقتی فرزندش را توبیخ میکرد ،صدایش را آن قدر باال میبرد
که همه بدانند که چقدر فرزندش بیتربیت است و تقریب ًا همه فامیل
یاد گرفته بودند هر خطایی را به فرزند او نسبت دهند.
بعضی از پدر و مادرها صدها بار روش های تربیتی را به صورت عادت تکرار
میکنند و هر بار منتظر نتیجهای متفاوت میگردند ،غافل از آنکه برای
نتیجه جدید بایستی راههای جدید را آزمایش کرد.
تربیت کردن یک راز است و کلیدش در دست عشق .اگر میخواهید
فرزندی را خوب تربیت کنید ،تربیت را با عشق همراه سازید ،چون خداوند
نیز انسان را با عشق آفرید.
کودکی خواست دیوار را خطخطی کند ،مادرش پشت دست او را محکم
نیشگون گرفت تا این کار را تکرار نکند.
کودک دیگری خواست دیوار را خطخطی کند ،مادرش دور تا دور اتاق را
کاغذ گرفت و اجازه داد که فرزندش روی کاغذها نقاشی کند.
امروز کودک اولی از نوشتن میترسد تا مبادا تنبیه شود .کودک دومی
نوشتن را دوست دارد ،چون احساس میکند با نوشتن میتواند عقاید
خودش را مطرح سازد.
دوستی میگفت :شبی در یک مهمانی بودم .یکی از خانمهای فامیل را
دیدم که حدود  ۲۰روز پیش زایمان کرده بود .از او پرسیدم :خوب بچهات
کو؟
برگشت و گفت  :گذاشتمش خانه.
باورم نمیشد که این خانم که بیش از  ۸ساعت در مهمانی خواهد بود،
چطور توانسته است نوزاد به این کوچکی را در خانه بگذارد .با تعجب گفتم:
برای چی این کار را کردی؟
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قدم به قدم به سوی تربیت فرزندان
کاظم حکمتآرا

این خانم برگشت و با قیافه جدی به من گفت  :برای اینکه میخواهم از
حاال مستقل بار بیاید.
یادم به کالمی از امیر مومنان افتاد که میفرمایند :کسی که کاری را بدون
علم و آگاهی انجام دهد ،مانند کسی است که در بیراهه قدم میگذارد،
به گونهای که هرچه تندتر میرود ،بیشتر از هدف اصلیاش دور میگردد.
قدر آب را ماهی میداند ،قدر آسمان را پرنده .قدر شهر را ،شهروند به غربت
رفته میداند ،قدر فرزندان را والدین دورافتاده از فرزند.س قدر زندگی را

کسی میداند که فرزند صالح و سالمی را به جامعه هدیه کرده است.
آب مسموم
 بچه ای آب خواست ،مادرش با منت و ناله کردن بلند شد و شروع کردبه بد و بیراه گفتن :مگه من کلفت خانه هستم؟ مگر دست نداری؟ تا کی
در خانه باید کلفتی کنم؟ در بین راه فرشتهها ،لیوان را برگرداندند و آب به
زمین ریخت ،چون منتهای مادر به صورت زهری درآمده بود که ممکن
بود فرزندش را مسموم کند.

 اگر والدین به فرزندشان آموزش دهند ،مجبور نخواهند شد که او راسرزنش کنند که چرا این کار را آن گونه که باید انجام نداده ای.
 هر وقت که فرزندتان مشکلی پیدا کرد ،سریع آن مشکل را برای اوحل نکنید .بلکه اجازه دهید تا آن جایی که مقدور است ،خودش مشکل
خودش را حل کند .چون قرار است بعد از شما او سالها همچنان به حل
مشکالت خود بپردازد.
بزرگترین ثروتها
اگر بزرگترین ثروتها را برای فرزندتان به ارث بگذارید ،ولی باورهای
درست را در ذهن اون نکارید ،او دیر یا زود ثروت شما را بر باد خواهد داد.
ولی اگر باورهای عمیق به خداوند ،روز قیامت ،انبیا و ائمه اطهار ،صداقت،
درستکاری ،امانتداری و ...را در دل او بکارید ،بدون آنکه ثروتی برای آنها
گذاشته باشید ،یقینا باالترین ثروتها را برای او به ارث گذاشتهاید.
لذت بچهدار شدن
پدر و مادرهایی که از باال به بچههایشان نگاه میکنند ،مثل برده آنها را
میبینند .پدر و مادرهایی که از روبرو به بچههایشان نگاه میکنند ،مثل
انسان آنها را میبینند.
پدر و مادرهایی که در کنار فرزندشان «دوش به دوش» قرار میگیرند ،مثل
یک دوست به آنها نگاه میکنند.
پدر و مادرهایی که با بچههایشان یکی میشوند و از نگاه فرزندشان به دنیا
نگاه میکنند ،لذت بچهدار بودن را میفهمند.
چه فایده...
پدر و مادری که ارزش فرزندش را با نمراتی که میگیرد ،میسنجد،
مدرسهای که ارزش دانش آموزان را با مالک نمره میسنجد ،جامعهای که
ارزش دانش آموزان را با معیار کارنامه میسنجد ،در حقیقت تمامی پل های
موفقیت را در ذهن او خراب میکند و آن فرد را به موجود درمانده ای تبدیل
میکند که حتی با کسب باالترین نمرات در پایان به خود میگوید :چه
فایده! من که بلد نیستم زندگی کنم.
آداب
مادری به فرزندش گفت :بیا این هم پول ،برو بستنی بخر! مادر دیگری
دست فرزندش را گرفت و روش بستنی خریدن ،سالم کردن ،پول دادن،
بقیه پول را گرفتن ،تشکر کردن و خوردن بستنی را به فرزندش یاد داد.
امروز هر دو بچه بزرگ شدهاند و هر دو می توانند بستنی بخرند ،ولی فقط
فرزند دوم است که آداب خرید کردن را بلد است.

راهکارهای ساده و کاربردی برای کنترل پرخاشگری والدین

تبیان :مهم ترین موضوع در مسیر فرزندپروری ،خودآگاهی خود والد
می باشد .متاسفانه تفکر تعداد زیادی از والدین فعال در جامعه ،این است
که می توانند با هر روشی ،فرزند خود را پرورش دهند و راه و روش
فرزندپروری آن ها ،هیچ ربطی به هیچ کسی ندارد .اما این والدین به
این موضوع فکر نمی کنند که هر فرزند ،قرار است یک فرد فعال و یک
شهروند در اجتماع باشد.
مهم ترین عامل تاثیرگذار در روش تربیت کودکان و فرزندان ،این
است که پدر و مادر گمان می کنند که با عصبانیت و پرخاشگری،
می توانند کودک را متوجه خطا ،اشتباه و رفتار بد او بکنند .در صورتی
که اصال این طور نیست و کنترل رفتارها و اشتباهات کودکان و
فرزندان نیز مانند هر کار دیگری ،تخصص و مهارت های خاص
خودش را می طلبد.
یادتان باشد که آگاهی ،همیشه نجات بخش است .خیلی از پدر و
مادرها نمی دانند که چگونه باید با فرزندان خود رفتار کنند و نتیجه ی
این عدم آگاهی ،می تواند رفتار خشونت بار و تندی باشد که در آینده و
شکل گیری شخصیت فرزند ،تاثیر بسیار بدی می گذارد.
البته که همه ما انسان هستیم و برای همه ما پیش آمده که در
برخی از موارد ،کنترل خود را از دست بدهیم ،برای تسلط بر روی
چنین شرایطی ،نیاز است که یک پدر و مادر بتوانند در نقش یک والد
فعال و آگاه ،بر مهارت های کنترل خشم خود ،تسلط کافی داشته باشند.
چرا که خشم کنترل نشده آن ها می تواند آینده فرزندشان را کامال
تحت الشعاع قرار دهد .البته که صحبت ما درباره پرخاشگری والدین،
به یک بحث گسترده تر از خشونت برمی گردد .که در ادامه برایتان از
ویژگی های یک والدین پرخاشگر ،بیشتر خواهیم گفت:
ویژگی های و خصوصیات والدین پرخاشگر
پرخاشگری والدین نسبت به کودک می تواند در شمایل مختلفی
ظاهری شود .کتک زدن ،تحقیر کالمی ،هل دادن ،ترساندن ،تهدید

کردن و غیره ،همگی می توانند عالئمی از یک تربیت بر پایه
پرخاشگری باشد .اما از مهم ترین خصوصیات یک والد پرخاشگر،
می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:
• بدرفتاری با کودک در قالب رفتارهایی مانند تنبیه بدنی و کتک
زدن
• داد و فریاد زدن سر کودک به دلیل ارتکاب یک کار خطرناک و
یا یک اشتباه
• ایجاد یک فضای مملو از ترس و وحشت برای کودک
• اجرای عملکردها و دستورالعمل ها و تنبیه های بیش از اندازه
خشن برای کودک ،مانند حبس کردن او در جاهای تنگ و تاریک
• استفاده از کالم و رفتار تحقیرکننده
چه چیزهایی می توانند زمینه را برای پرخاشگری
والدین فراهم کنند؟
در پاراگراف های ابتدایی بیان کردیم که از دست دادن کنترل،
می تواند تحت شرایط مختلفی ایجاد شود که همه ما با این مقوله
آشنایی کافی داریم .اما یک سری شرایطی هستند که ابعاد دیگری از
خشم را آشکار می کنند و باعث می شوند که خانواده در یک فضای
مسموم و غیر سالم ،به معاشرت بپردازد.
نتیجه این مسموم سازی فضا هم چیزی جز پرخاشگری و عدم
تعامل درست با فرزند ،نیست .مثال تنش و جنجال زیاد بین والدین،
بحث های طوالنی و افراطی بین پدر و مادر ،شرایط بد اقتصادی
خانواده ،مشکالت روانی پدر و یا مادر و تاثیراتی که گذشته آن ها بر
روی شکل گیری شخصیت شان گذاشته است ،مشکالت و بیماری
هایی که کودک به آن دچار است مانند اوتیسم ،بیش فعالی و غیره،
والدینی که در کودکی خودشان هم تحت تربیت غلط و پرخاشگری
شدید بودن و غیره.
همگی این موارد ذکر شده ،می توانند پتانسیل ایجاد فضایی

پرخاشگرانه را داشته باشند .البته حقیقتا ،کنترل چنین مواردی نیز از
عهده یک فرد عادی و بدون تخصص بر نخواهد آمد و برای حل چنین
مشکالتی و تسلط بر روی فضا ،نیاز است که یک مشاور و یا یک
روان شناس ،دخالت داشته باشد.
تاثیرات پرخاشگری والدین بر روی کودکان چیست؟
تاثیراتی که پرخاشگری والدین می تواند بر روی کودکان و فرزندان
آن ها بگذارد ،می تواند بسیار طوالنی مدت و یا کوتاه مدت باشد .اما
چیزی که بسیار واضح است ،این است که به هر حال ،چه بخواهید
و چه نخواهید ،پرخاشگری یک پدر و مادر بر روی رفتار و آینده ی
کودک تاثیر می گذارد.
از جمله مهم ترین تاثیرات عصبانیت و رفتار پرخاشگرانه والدین،
می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:
•پایین آمدن اعتماد به نفس کودک و ممانعت از رشد فکری او
•پیدایش مشکالت رفتاری مختلف در شخصیت کودک
•افت تحصیلی و پدیدار شدن ضعف کودک در یادگیری و ادامه
ی تحصیل
•شکل گرفتن رفتار پرخاشگرانه در خود فرزند و تکرار این رفتار با
فرزند خود در آینده
•ایجاد عالئم افسردگی و اضطراب در کودک
•یادگیری رفتارهای پرخاشگرانه در کودکی و اجرای این رفتارها و
حرف ها در مواجه با کودکان و افراد دیگر
•عدم سازگاری با افراد جامعه در بزرگسالی
•احساس ضعف ،بی ارزشی و پوچی در شخصیت و منفعل شدن
کودک در ابعاد مختلف اجتماعی ،تحصیلی ،شغلی و غیره
راهکارهایی ساده ،برای کنترل پرخاشگری والدین
والدین باید بدانند که تنها با باال بردن سطح آگاهی شان نسبت به
راه ها و روش های پرورش فرزند است که می توانند یک فرزند خوب

تربیت کنند .از این رو نیاز است که با مطالعه ،کمک گرفتن از مشاور
و دیدن فیلم های آموزشی ،ابتدا یاد بگیرند که چگونه هیجان و خشم
خود را کنترل نمایند.
برای این کار ابتدا باید یاد بگیرند که چگونه آرامش خود را باال ببرند.
مهارت هایی همچون یوگا ،موسیقی آرام بخش ،مدیتیشن ،صحبت با
مشاور و انواع ورزش های هوازی ،می تواند بر روی برقراری آرامش در
حاالت مختلف یک فرد ،تاثیر بگذارد.
گذراندن وقت بیشتر با کودک ،باعث می شود که شما بتوانید
توانمندی ها ،دغدغه ها ،عالیق و خواسته های کودک را بشناسید،
باعث می شود که بتوانید او را درک کنید و گاهی اوقات با دقت عمیق
به وجود کودک ،متوجه شوید که درک او از اتفاقات اطراف به هیچ وجه
مانند درک شما از اتفاقات نیست.
همین موضوع باعث می شود که راحت تر بتوانید ،خودتان و خشم
تان را نسبت به اشتباهات و خطاهای کودک ،کنترل کنید و به جای
یک تنبیه خشم آلود و یا رفتار سرزنشگرانه ،یک رفتار متین و درست
را پیشه کنید.
وقتی شما مسئولیت یک زندگی را به عهده گرفته اید و وقتی قبول
کرده اید که فرزندی به دنیا بیاورید ،باید تمام سعی خود را بکنید تا
بتوانید از عهده وظیفه ای که بر دوش شما گذاشته شده و خودتان آن
را انتخاب کردید ،بر بیایید.
یکی از مهم ترین کارهایی که باید در راستای انجام این وظیفه
انجام دهید این است که ریشه ی مشکالت و عوامل زمینه ساز در
پیدایش محیطی مسموم در خانواده را کشف کنید و از راه های درست،
در صدد حل آن مشکالت برآیید؛ واضح تر خدمت تان عرض خواهیم
کرد؛ مثال عواملی مانند مشکالت اقتصادی ،عصبی بودن و مشکالت
خلقی خود و همسرتان ،اختالفات موجود بین والدین و هزار و یک
موضوع دیگر ،می توانند عواملی باشند که پدر و مادر را به سمت
رفتارهای پرخاشگرانه و عصبی پیش ببرند.
شما با شناخت این مشکالت و حل آن ها ،نه تنها به فرزندتان و
نحوه پرورش او ،کمک بسیار زیادی کرده اید ،بلکه باعث شده اید تا
خودتان و همسرتان نیز در محیطی سالم تر و صمیمانه تر ،به معاشرت
بپردازید و این بهترین اتفاقی است که می تواند برای یک خانواده رخ
دهد.
دریافت مشاوره کودک؛ یکی از بهترین گزینه های روی
میز
یکی از افرادی که می توانند به صورت علمی و کامال مسلط بر
اوضاع ،شما را در مسیر درستی از حل مشکالت مختلف زندگی تان
قرار دهد ،مشاور کودک است .او با کمک درسی که خوانده و تخصصی
که گرفته ،به راحتی می تواند مشکالت موجود را ریشه یابی کند و
راه حل های مختلف را پیش پای شما بگذارد.
یادتان باشد که خانواده شما به هیچ وجه نمی توانند نقش یک
متخصص رفتار شناس و کودک شناس را برای شما ایفا کنند و حرف و
راهنمایی که از جانب آن ها ارائه می شود تنها بر اساس تجربیاتی است
که در طول زندگی شخصی خودشان به دست آورده اند.
فراموش نکنید که یک زندگی آرام و یک تربیت درست و صحیح،
حق شما و فرزندانتان است؛ پس با هوشیاری و آگاهی کامل ،وارد
میدان شوید و این حق را از خودتان و فرزندانتان دریغ نکنید.
به حال خودتان و فرزندانتان نگاه کنید و این اوضاع را از بیرون
بررسی کنید و با کمک گرفتن از یک متخصص آگاه و وظیفه شناس،
نقش یک والد هوشیار و فعال را به خوبی هر چه تمام تر ایفا کنید تا هم
خودتان و هم فرزندانتان و هم جامعه تان را در مسیر درستی از صلح و
انسان دوستی قرار دهید .در نهایت یادتان باشد که کودک امروز شما،
شهروند اثرگذار و فعال فردای جامعه خواهد بود.
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شناسایی  ۶۲۵۱مبتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۲۵بیمار دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت،
 ۶هــزار و  ۲۵۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناســایی شده و  ۱۲۵بیمار کووید ۱۹نیز
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان

این بیماری به  ۱۲۸هزار و  ۵۳۱نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،از روز
سه شــنبه تا دیروز  ۲۶آبان  ۱۴۰۰و بر اســاس

معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و  ۲۵۱بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
 ۹۷۶نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۵۷هزار و  ۸۹۳نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۷۳۴هزار و
 ۱۸۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۴۶۳نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۳۷میلیون و  ۳۵۹هزار و  ۵۶۱آزمایش
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.

کالهبرداری با حواله خودرو
فرمانــده انتظامی جهرم گفــت 2 :نفر كه به
بهانه فــروش و تحويل حواله خودرو  20ميليارد
ريال از شــهروندان کالهبرداری كرده بودند در
دام پليس گرفتار شدند.
ســرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیــس ،بيان كرد :در پی
مراجعه تعدادي از شــهروندان به پليس مبني بر
كالهبرداري افرادي ســودجو با ترفند اينكه قادر
به فروش و تحويل حواله خودرو به صورت آزاد
در مدت كوتاهي هستند موضوع به صورت ويژه
در دســتور كار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي

قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران پليــس آگاهــي در
بررســيهاي اوليه مطلع شدند كه كالهبرداران
با ترفندهــاي زيركانه طعمههاي خود را انتخاب
و پــس از جلب اعتماد و تحويل اولين ماشــين
به صورت حواله اي و با بيان اينكه قادر به فروش
و تحويــل حواله خودرو با قيمت نازلتر از بازار در
مدت كوتاهي ميباشند از شهروندان درخواست
واريز وجه به حساب خود ميكردند.
فرمانــده انتظامی جهرم خاطر نشــان كرد:
مامــوران پليس آگاهي پس از هماهنگي با مقام

قضایي و با ترفندهاي خاص پليسي موفق شدند
در اين خصوص  2نفر را شناســايي و آنان را در
مخفيگاهشان دستگير كنند.
اين مقام انتظامي با بيــان اينكه متهمان در
بازجويــي فني و تخصصي بــه  20ميليارد ريال
كالهبرداري از  15شــهروند اقرار کردند و روانه
دادسرا شدند ،از شهروندان خواست به هیچ عنوان
فریب تبلیغــات و آگهیهای افراد کالهبردار در
ســایتها و کانالهای اجتماعی خرید و فروش
خودرو را نخورند و حتما از منابع رســمی و معتبر
اقدام به ثبت نام و خرید نمایند.

ماجرای سرقت جدید از ورزشگاه آزادی!

پس از رســانهای شــدن ســرقت از
ســاختمان نیمه کاره فدراسیون دوچرخه
ســواری در مجموعــه آزادی ،ســرقت
دیگــری در این مجموعه اتفاق افتاده که
باعث تشدید نگرانیها درباره امنیت اموال
ورزشی این مجموعه شده است.
به گزارش ایســنا ،ســرقت سیمهای
بــرق و کابلهای ســاختمان نیمه تمام
فدراســیون دوچرخهســواری در روزهای
اخیــر نگرانیهایی را ایجاد کــرده بود.
موضوعی که ســارق با ورود به ساختمان
در حــال احداث ایــن فدراســیون در مجموعه
ورزشی آزادی ،خســارت مالی به این ساختمان
وارد کرده بود.
پس از این اتفاق خبر رسید که سرقت دیگری
در این مجموعه رخ داده اســت .این بار ســارق
قصد داشته پمپ آبی را از مجموعه آزادی خارج
کند که با ورود اتفاقی ماموران حراســت آزادی
در محل ،ســرقت ناتمام مانده است .موضوعی
که باعــث بروز نگرانیهایی درباره امنیت امکان
ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی شده است.

احمــد مددی مدیر مجموعه ورزشــی آزادی
در گفتوگو با ایسنا ،درباره موضوع سرقتهای
انجام شده از ورزشگاه آزادی ،اظهار کرد :ما برای
ساختمان نیمه کاره دوچرخه سواری بارها به این
فدراســیون تذکر داده بودیم و از آنها خواســتیم
که نسبت به تکمیل عملیات ساختمانی و تامین
امنیت این ساختمان اقدامات الزم را انجام دهند،
زیرا می تواند بستر اتفاقات ناگواری باشد.
وی گفــت :در آخریــن پیگیری کــه با این
فدراســیون در خصوص محافظــت از اموالش
داشتیم ،متاسفانه از سوی فدراسیون هیچ اقدامی

صورت نگرفت و همین مساله سبب بروز
اتفاق اخیر شد.
مدیر مجموعه ورزشی آزادی خاطرنشان
کرد :فدراســیون دوچرخه ســواری هیچ
دوربینی برای محافظت از ساختمان نیمه
کاره خــود نصب نکــرده و حتی نگهبان
هم ندارد ،در حالی که مســوولیت حفظ و
نگهداری اموال فدراسیون های مستقر در
آزادی برعهدهی خود فدراسیون هاست نه
مجموعه آزادی.
وی اضافــه کــرد :مــا از روســای
فدراســیون   ها انتظار داریم همکاری الزم را در
جهت حفظ و حراست از اماکن و اموال خویش با
مجموعه آزادی داشته باشند.
مددی در پایان همچنین در خصوص سرقت
یک پمــپ آب از آزادی ،تصریح کرد :این پمپ
آب در ضلع جنوب انتهای اتوبوسرانی آزادی واقع
شده و در جنوبی ترین نقطه ورزشگاه آزادی قرار
دارد که خوشــبختانه با اقدام به موقع مسوولین
حراست مجموعه آزادی ،فرد خالفکار دستگیر و
به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کالهبرداری با ترفند جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان
معاون اجتماعــی پلیس فتا ناجا نســبت به
کالهبرداری با عنوان جمــع آوری کمک های
نقــدی برای مردم زلزله زده هرمزگان در فضای
مجازی هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ رامین پاشایی
ضمن همــدردی با هموطنــان زلزله زده گفت:
بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی
مشخص شــده عده ای ســودجو تحت عنوان
جمــع  آوری کمــک هــای نقــدی بــه جهت
یاری  رســاندن به هموطنان آســیب دیده زلزله
و اعالم شماره حســاب های مشخص ،مترصد
کالهبرداری از هموطنان هستند.
وی از تشــکیل بیــش از  ۱۰۰کارگروه ویژه
در پلیس فتا سراســر کشور در این خصوص خبر
داد و تصریح کرد :هــر گونه اقدام کالهبرداری

و مجرمانه در این حوزه توســط کارشناســان
پلیس ســایبری مورد رصد قرار مــی گیرد و با
مجرمان برابر قانــون برخورد انتظامی و قضایی
خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در ادوار گذشــته هم
شاهد وقوع اینگونه جرایم بوده ایم که عده ای
با جعل عنوان افراد مشــهور و شــناخته شــده
بــه خصوص چهره های نامی ورزشــکاران و با
انتساب به نهادها و سازمان های ذی ربط و اعالم
شــماره حساب های شخصی پس از جمع آوری
کمــک های نقدی اقدام بــه کالهبرداری های
مالی و عدم اختصاص وجوه دریافتی به حســاب
آسیب دیدگان کرده اند.
معاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا ضمن تاکید
بــر اینکه پرونده های قضایی متعددی نیز علیه

مرتکبان اینگونه جرایم تشــکیل شده به عموم
مردم توصیه کرد :در صــورت تمایل به اهدای
کمک های نقدی یا غیر نقدی به مردم آسیب دیده
صرفا موضوع را از طریق ســایت های رسمی و
مراجع قانونــی که مجوزهای الزم را دارند و نام
و مشخصات آنها و شــماره حساب های آنها از
طریق رســانه های ملی و خبرگزاری های معتبر
اطالع رسانی می شود ،اقدام نمایند.
براســاس گزارش ســایت پلیــس ،این مقام
سایبری خاطر نشان کرد :شهروندان به هیچ عنوان
فریب افراد سود جو و کالهبردار در این حوزه را
نخورند و در صورت مشــاهده با موارد مشکوک
موضوع را از طریق ســایت رســمی پلیس فتا و
یا شــماره تماس  ۰۹۶۳۸۰به جهت پیگیری به
پلیس فتا منعکس نمایند.

بین الملل

رانش زمین در کانادا قربانی گرفت

پلیس کانادا از مرگ دســت کم یک تن بر اثر بارش باران سیل آسا خبر
داد و اعــام کــرد :وقوع رانش زمین موجب قطع ارتبــاط ونکوور از دیگر
مناطق کشور شده است.
به گزارش ایســنا ،پلیس کانادا روز سه شــنبه اعالم کرد :در پی بارش
شــدید باران و وقوع رانش زمین تعدادی موتورســیکلت و خودرو در میان
گل و الی گرفتار شــده ،هزاران نفر مجبور به ترک خانه   های خود شده اند
و ارتباط ونکورر با دیگر مناطق کانادا مختل شده است.
تیم  هــای امــداد و نجات جســد یــک زن را از میــان گل و الی در
 250کیلومتری شمال ونکوور پیدا کردند.
همچنین گزارش ها حاکی از مفقود شــدن دو نفر دیگر است و تحقیقات
و جستجو دراین رابطه در حال انجام است.
به گزارش ایسنا به نقل از فرانس  ،24تصاویر منتشر شده از رسانه   های
محلــی حاکی از به زیر آب فرو رفتن برخی از بزرگراه   ها و تخریب یک پل
در ونکوور است.

رانش زمین تنها چند ماه پس از آن روی داده که کانادا از آتشسوزیهای
جنگلی مهارناپذیر که دما را به میزانی بیسابقه افزایش داد ،خارج شد.

وقوع توفان و سیالب در منطقه سیسیل ایتالیا

توفان و سیالب در منطقه سیسیل در ایتالیا یک کشته برجای گذاشت و
به تعدادی ساختمان خسارت وارد کرد.
به گزارش ایســنا ،گزارش رسانههای محلی حاکی از آن است که توفان
در جنوب منطقه سیسیل یک کشته برجای گذاشت و به تعدادی ساختمان
خسارت وارد کرد همچنین بارش باران موجب آبگرفتگی خیابانها و تعطیلی
مدارس شد .این دومین بار در مدت یک ماه است که جزیره سیسیل شاهد
چنین حوادث آب و هوایی بوده است.
به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری رویترز ،در مــاه اوت باالترین
دمای ثبت شــده اروپا که  ۴۸.۸درجه سانتیگراد بود در سیسیل ثبت شد و
به گفته کارشناســان دمای آبهــای اطراف این جزیره در پاییز امســال
به طور غیرمعمولی باال بوده اســت که به احتمال وقوعتوفان های قدرتمند
دامن می زند.
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انبار احتکار خودرو میلیاردی درالرستان لو رفت

فرمانده انتظامی الرستان از کشف انبار احتکار خودرو به ارزش  18میلیارد
ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند فردي
در یکی از محلههاي اطراف الرستان اقدام به احتكار خودرو كرده است كه
بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افزود :کارآگاهــان پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مراجع قضایی
به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند  2دستگاه
دنا پالس و  3دســتگاه ســمند ،پژو پــارس و پژو  405احتکار شــده را
كشف كنند.
فرمانده انتظامی الرســتان با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش
خودروهای مکشوفه 18 ،میلیارد ریال برآورد شده است ،گفت :در این راستا
یک نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده جهت انجام مراحل قانونی به
مرجع قضایی معرفی شد.

توقيف پرادو قاچاق در داراب

جانشــين فرمانده انتظامي استان از توقيف يك ســواري پرادو قاچاق
به ارزش  30ميليارد ريال توسط ماموران انتظامي داراب خبر داد.
سردار يوسف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كــرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچــاق كاال و ارز ماموران انتظامي داراب
هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به يك سواري پرادو مشكوك شدند و
دستور ايست را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي افزود :پس از طي مسافتي تعقيب و گريز راننده كه عرصه را بر خود
تنگ ميديد با توجه به تاريكي هوا خودرو را رها و متواري شد.
جانشين فرمانده انتظامي استان با بيان اينكه در استعالم اوليه از سامانه
پليس آگاهي مشــخص شد خودرو پرادو قاچاق و از مبادي غير قانوني وارد
كشــور شده است ،تصريح كرد :ارزش سواري مذكور براير نظر كارشناسان
 30ميليارد ريال برآورد شده است.
ســردار ملكزاده با اشاره به اينكه تالش براي دستگيري راننده متواري
ادامه دارد ،به شــهروندان توصيه كرد در صورت مشــاهده هرگونه فعاليت
غيرمجاز توســط افراد سودجو ،موضوع را در اســرع وقت از طريق سامانه
 110به پليس اطالع دهند.

کشف  24تن برنج خارجي قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان پاسارگاد از کشف  24تن برنج خارجي قاچاق
به ارزش  6ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ مصطفي توكلي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي پاســارگاد هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري
در محور اصفهان-شــيراز به يک دستگاه کاميون حامل بار مشكوك شدند
و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرسي از اين کاميون،
 24تن برنج خارجي قاچاق و فاقد مدارک گمرکي را کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان پاســارگاد با اشــاره به اينکه ارزش اموال
مكشوفه برابر نظر كارشناســان 6 ،ميليارد ريال برآورد شده است ،تصريح
كرد :در اين راستا يک نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.

کشف زنجبیل قاچاق در کوار

فرمانــده انتظامــي كوار از توقيف يك دســتگاه وانت پراید و کشــف
 600کیلوگــرم زنجبیل قاچاق به ارزش يك ميليــارد و  50میلیون ريال
خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان کرد :ماموران پليس آگاهي شهرســتان كــوار در اجرای طرح مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز هنگام نظارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي
مواصالتي ،به يك دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو
 600کیلوگرم زنجبیل خارجی قاچاق را كشف كنند.
فرمانــده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دســتگير و
به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش ايــن محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان ،يك ميليارد و  50میلیون ريال برآورد شده است.

كشف قاچاق  4میلیاردی دركوهچنار

فرمانــده انتظامــی كوهچنار از کشــف انواع كاالي قاچــاق به ارزش
 4میلیارد و  300ميليون ریال خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :مامــوران انتظامی كوهچنار حين
گشــتزني در محورهاي مواصالتی ،به يك دســتگاه وانت نیسان حامل
بار مشكوك شدند و دســتور ايست را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به
فرار كرد.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق
شدند خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  38هزار و  800عدد انواع فندک،
 38بطری ســس فرانسوی 128 ،هزار و  400عدد انواع بادکنک 5 ،هزار و
 550عدد نسکافه و يك هزار و  600عدد انواع اقالم تزئینی خارجي قاچاق
را كشف كنند.
فرمانده انتظامی كوهچنار با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه
را  4میلیارد و  300ميليون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در اين خصوص
يك نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــد.

برخورد با اصناف متخلف و پلمب  28واحد صنفي

فرمانده انتظامي ممســنی گفت 28 :واحد صنفي متخلف طي دو هفته
گذشته در اين شهرستان پلمب شد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بــا اعالم این خبر اظهار داشــت :ماموران اداره نظــارت بر اماکن عمومي
با هدف تحقق برنامههاي پيشگيرانه ،مقابله با ناهنجاريهاي اجتماعي در
بين اصناف و جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا ،طرح كنترل و نظارت بر
واحدهاي صنفي را به مرحله اجرا گذاشتند.
وي از بازديــد  185واحد صنفي طي دو هفته گذشــته خبر داد و گفت:
در این راســتا از  39واحد صنفی تعهد گرفته شد ،برای  42واحد اخطاريه و
 28واحــد متخلف نیــز پلمب شــدند و از ادامه فعاليت آنهــا جلوگيري
به عمل آمد.
فرمانده انتظامي شهرســتان ممســنی ادامه داد :به منظور جلوگیری از
هرگونه تخلفات در بین صنوف حساس و آسيبپذير ،اداره نظارت بر اماکن
عمومی با اجرای طرح کنترل و نظارت و نیز با انجام گشــتهای مستقل و

مشترک با واحدهای صنفی متخلف برخورد میكند.

کشف زمینخواری میلیاردی در ارسنجان

فرمانده انتظامی ارســنجان از کشــف یک فقره زمینخواری به ارزش
 7میلیارد ريال خبر داد.
سرهنگ محمدعلی فرهادی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در پي مراجعه کارشناسان اداره
منابع طبیعی مبني بر يك فقره زمين خواري در يكي از محالت شهرستان
ارسنجان ،بررسي موضوع در دستور كار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران انتظامــي به همراه نماينده منابــع طبيعي پس از
هماهنگي با مراجع قضایي به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند  43هزار
و  365متر از اراضي ملي را رفع تصرف كنند.
فرمانده انتظامی ارسنجان با اشاره به اينكه کارشناسان ارزش زمینهای
رفع تصرف شــده را  7میلیارد ریال برآورد کردهاند ،گفت :در این خصوص
یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شد.

دستگيري سارقان منزل و كشف  23فقره سرقت

رئيس پليس آگاهي استان از دستگیری  2سارق حرفهای منزل و كشف
 23فقره سرقت در شيراز خبر داد.
سرهنگ كاووس حبيبي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت منزل
در برخی از مناطق شهرستان شيراز ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
كارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افــزود :كارآگاهــان پلیس آگاهی بــا اقدامــات اطالعاتی و فني
موفق شــدند اين دو سارق حرفهاي و ســابقهدار را شناسايي و آنان را در
مخفيگاهشان دستگير كنند.
رئيس پليس آگاهي اســتان با بيان اينكــه متهمان در بازجويي اوليه به
 23فقره ســرقت منزل در شــيراز اقرار كردند ،اظهار داشت :اين سارقان
حرفهاي پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.
ســرهنگ حبيبي تصريح كرد :در بازرسی از مخفیگاه سارقان  2دستگاه
 ، LEDيك دستگاه پیکور ،يك دستگاه کارواش سیار ،يك دستگاه سینما
خانواده و يك دستگاه کامپیوتر کشف شد.

دستگیری کالهبردار مجازی
با وعده صدور گواهینامه رانندگی

فرمانــده انتظامی شهرســتان فیروزآبــاد گفت :فردي كــه در یکی از
شبکههای اجتماعی با وعده صدور گواهینامه رانندگی اقدام به كالهبرداري
كرده بود توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :با دریافت مرجوعه قضایی از سوی مردی جوان مبنی بر کالهبرداری
از وی در یکــی از شــبکههای اجتماعی ،موضوع در دســتور کار تیمی از
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :شــاكي در اظهارات خود بيان كرد حيــن مراجعه به فضاي
مجازي با فردي آشــنا شــدم و در قبال اخــذ گواهینامــه رانندگی مبلغ
 60میلیون ریال به حساب وی پرداخت کردم و پس از چند روز متوجه شدم
این کانال حذف و وي پاسخگو نمیباشد.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت :کارشناسان پلیس فتا پس از
یک ســری تحقیقات فنی در فضای سایبر محل اختفا متهم را شناسایی و
وي را دستگیر کردند.
ســرهنگ جوکار با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه به جرم خود مبني
بر كالهبرداري  60ميليون ريالي از شــاكي اقرار كرد ،گفت :فرد كالهبردار
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.
اين مقام انتظامي از شــهروندان خواست فریب افراد سودجو را نخورند
و از مراجع قانونی برای اخذ گواهینامه یا هر مدرک دیگری اقدام کنند.

کشف  20کیلو گرم حشیش در کوهچنار

فرمانده انتظامی شهرستان کوهچنار از کشف  20کیلو گرم حشیش در
این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در بیــان جزئیــات این خبر اظهار داشــت :ماموران پلیس مبــارزه با مواد
مخدر شهرســتان كوهچنار حين گشــتزني در محور قائمیه  -ممسنی به
یک دســتگاه خودرو پژو پارس نقره ای رنگ که سرنشــین آن به همراه
یک گونی سفیدرنگ درحاشیه جاده ایستاده بود ،مشکوک شدند.
وی تصریح کرد :سرنشین خودرو به محض متوجه شدن حضور ماموران
اقدام به رها کردن کیســه ای که همراه خود داشت کرده و به همراه راننده
خودرو سریعا از محل متواری شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان كوهچنار خاطر نشان کرد :مامورین با رعایت
مالحظات ،اقدام به تعقیب و مراقبت نموده و در نهایت پس از طی مسافتی
سرنشین خودرو به هویت معلوم را دستگیر کردند.
سرهنگ محمدی با اشاره به دستگیری متهم و کشف مقدار  20کیلو گرم
مواد مخدر افیونی از نوع حشیش در بازرسی از کیسه همراه وی افزود :در
این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم از آن طریق روانه زندان شد.

کشف اقالم خوراکی ،نوشیدنی وآرایشی قاچاق
در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف دو دستگاه خودرو سواری پژو 405
و پراید و کشــف کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد و 300میلیون ریال ،در
این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ فرشید زینلی در تشریح
این خبر اظهار داشت :ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد این شهرستان حین
گشــت زنی در سطح حوزه اســتحفاظی به دو دســتگاه پژو  405و پراید
مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.
ایــن مقام انتظامی افــزود :در بازرســی از خودروهای متوقف شــده،
 432قوطی نوشــابه خارجی1380،قوطی نوشــیدنی انرژی زا 156،بطری
آب میوه خارجــی 1764،عدد آب نبات چوبــی 1800،ژیلت خارجی425 ،
عدد کمپوت آناناس 152 ،بطری ویتامین ســی 84،بســته بادام زمینی ،و
 1382عدد انواع لوازم آرایشی و خوراکی های خارجی قاچاق کشف شد.
سرهنگ زینلی ادامه داد :در عملياتي ديگر ماموران کالنتری  11انقالب
در بازرســی از یک انباری در یکی از محله های این شهرســتان 24 ،عدد
باطری خارجی قاچاق فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مرودشــت در پایان خاطر نشــان كرد :در
مجموع این دو عملیات ،بیش از 2میلیارد و  300میلیون ریال کاالی قاچاق
کشــف  ،دو دســتگاه خودرو ســواری توقیف و  3متهم دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند.
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شروط تحقق اقتصاد پلتفرمی در ایران
اقتصاد پلتفرمی ،رکن اصلی توسعه بازار است و
نیازمند مشارکت بخش خصوصی ،سرمایهگذاری
و ورود حداقلی دولت است.
به گزارش ایســنا ،محمد خوانساری  -رییس
سازمان فناوری اطالعات ایران طی نشستی که با
حضور رییس ،دبیرکل و سایر اعضای سازمان نظام
صنفی رایانهای (نصر) کشــور برگزار شد ،مطالبه
بخش خصوصی را به حق دانست و ضمن قدردانی
از تالشهــای دبیــرکل این ســازمان به منظور
آزادسازی الیسنسهای اپراتورها در زمان گذشته
گفت :هر زمان که کشــور شــاهد رشد و توسعه
کاربــری فنــاوری اطالعات بــوده ،قطعا بخش
خصوصی پای کار نیز حضور داشته است.
وی ادامــه داد :بــه منظور رســیدن به نتیجه
بهتر در گام نخســت میتوانیم از الیه پیمانکاری
به سمت مشــارکت عمومی-خصوصی()PPP
کوچ کنیــم .حرکت مکمل بعــدی نیز حرکت از
 PPPبه ســمت اپراتوری است .در این میان،
دولــت نیز در جایگاه نظــارت و هدایت قرار دارد
که نیازمند ایجاد بلوغ اســت .اقتصــاد پلتفرمی،
رکن اصلی توسعه بازار فناوری اطالعات به شمار
میرود که با مشــارکت ،سرمایهگذاری و نیز ورود

حداقلی دولت برای ارایه خدمت از مردم به مردم
محقق میشود.
معاون وزیــر ارتباطات ،با اشــاره به این که
انســجام بخش  ICTدر کشور قابل توجه است
و دولت و بخش خصوصی بدنه این بافت منسجم
را تشــکیل میدهند ،بیان کرد :ســازمان فناوری
اطالعات ایــران به عنوان یک نهــاد عمومی و
دولتی دارای جایگاه حکمرانی داده در کشور است
و انجــام این تکلیف از طریق ایجاد مســیر ارایه

رئیس گروه سیستم   های مکانی آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

از هــوش مصنوعی به عنوان یــک ابزار تحولی
برای رســاندن شــرکتها و صنایع به الیههای
رقابتــی بازار جهانی ،از جمله تکالیفی اســت که
در آن عقبماندگی وجود دارد .لذا زیرساختهای
مورد نیاز باید برای بخش خصوصی فراهم شــود
تا ضمن ایجاد تسهیلگری توسط دولت ،خدمات
مورد نیــاز از طریق بخش خصوصــی در اختیار
استارتاپها و سایر متقاضیان قرار بگیرد.
همچنیــن یکــی از مطالب مهــم ،مربوط به
حوزههایی اســت که دارای ریسک سرمایهگذاری
باالیی هستند و طی آن مجوزی برای شرکتهایی
که امکان سرمایهگذاری در موضوعات توسعهای
بــرای آنها فراهم اســت ،صادر میشــود .از این
طریــق ،زمینه فعالیت درحوزههایی باز میشــود
که ورود به آن برای بخــش خصوصی به صرفه
نیست اما مورد نیاز کشور است و کمک میکند تا
استفادهکننده بهتری از فناوری اطالعات در سطح
ملی بــرای افزایش بهرهوری و توســعه خدمات
ملی برای مردم باشیم .این اقدام ،گذار دیگری از
 PPPبه فضای جدید است که میتواند یکی از
انتخابهای پیش رو برای تکمیل حوزههایی مانند
خدمات پایه شبکه ملی اطالعات باشد.

خدمت محقق میشود که افق آن در قالب پایگاه
یکپارچه ســازی خدمات در یک پنجره واحد دیده
شده است .در این میان وجود فضای رقابتی میان
بخش خصوصــی و حاکمیت باعث اعتماد و ارایه
خدمات با کیفیت و با قیمت کمتر به مردم میشود.
وی در ادامه اظهارات خود از برداشــته شــدن
مرزهــای فیزیکی توســط مرزهــای مجازی در
دنیای امروزی از طریق مواردی مانند بالک چین
و اینترنت اشــیا خبر داد و تصریح کرد :اســتفاده

اعالم نرخهای جدید بلیت هواپیما از  ٢٩آبان
باالخره پس از حدود پنج ماه از افزایش غیر قانونی
قیمت بلیت هواپیما توسط ایرالینها ،کاهش آن
در دســتور کار قرار گرفته و مقرر شده تا نرخهای
جدید از شنبه (  ٢٩آبان ) اعالم شود.
به گزارش ایسنا ،پنج ماه از افزایش غیر قانونی
نرخ بلیت هواپیما از ســوی ایرالینها میگذرد و
وزیر راه و شهرســازی و مسئوالن سابق سازمان
هواپیمایی نتوانســتند این نــرخ را کاهش دهند
و هشدارها و جلســات متعدد آنها با ایرالینها
برای کاهش قیمت بی نتیجه ماند و شرکتهای
هواپیمایــی همچنــان در این ایام هــر طور که
خواستند عمل کردند.
از ابتدای روی کار آمدن رستم قاسمی و گرفتن
رای اعتماد از نماینــدگان مجلس به عنوان وزیر
راه و شهرسازی دولت سیزدهم در روزهای نخست
شهریور ماه ،این انتظار میرفت که سر و سامانی
به این اوضاع داده شود.
قاسمی در نخســتین برنامه خبری خود یعنی

تودیــع و معارفــه مدیرعامل شــرکت راه آهن
جمهوری اســامی ایران در پاسخ به ایسنا درباره
اینکه چــرا تاکنون تکلیف قیمــت بلیت هواپیما
مشخص نشده اســت و ایرالین ها بدون داشتن
مصوبــه و اختیــار قانونی اقدام بــه افزایش نرخ
پروازهای داخلی کرده اند؟ اظهار کرد :قیمت بلیت
هواپیما به دلیل رعایت پروتکل های بهداشــتی
به ویژه محدودیت پذیرش  ۶۰درصدی مسافر در
پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با
بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و
برداشته شدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت
هواپیما را تعدیل کنیم.
وی افــزود :محدودیــت  ۶۰درصدی پذیرش
مســافر در ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس
مصوبات ســتاد ملی مقابله بــا کرونا اتفاق افتاده
است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با
کرونا در حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات
در این پروتکل ها هستیم.

آقــای وزیر البته طی روزهای گذشــته نیز در
دیگر مراسم تودیع و معارفه در سازمان هواپیمایی
اینگونه در این باره به ایســنا توضیح داد که فردا
جلســه ای با حضــور نمایندگان شــرکت های
هواپیمایی داریم که در آن جلســه تکلیف قیمت
بلیت هواپیما را روشن خواهیم کرد.
وی در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه
آیــا قیمت بلیت هواپیما کاهــش پیدا می کند یا
خیر؟ گفت :در این جلســه به دنبال متقاعد کردن
ایرالین ها بــرای کاهش قیمت بلیــت هواپیما
هستیم.
و حاال به نظر این جلســه که در روز سه شنبه
برگزار شــد ،به نتیجه رسیده اســت و بر اساس
اطالعات به دست آمده خبرنگار ایسنا از جزییات
این جلســه مقرر شده تا در روز شنبه  ۲۹آبان ماه
نرخهای جدید اعالم و اعمال شود.
چرا کــه محمد محمدی   بخــش ،معاون وزیر
راه و شهرســازی و رییس ســازمان هواپیمایی

مدیر عامل نیروگاه ری اعالم کرد

بیشتر شدن رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

متوسط رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به باالی دو درصد رسید.
به گزارش ایسنا ،مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش اولیه خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی
در ســومین فصل سال  ۲۰۲۱را منتشر کرد که بر این اســاس متوسط رشد اقتصادی  ۱۹کشور
عضو منطقه یورو و  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب  ۲.۲درصد و  ۲.۱درصد بوده است که
این رشــد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه قبل در منطقه یورو  ۰.۱درصد و در سطح اتحادیه
اروپا  ۰.۲درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین رشــد اقتصادی ساالنه طی بازه زمانی فوق در ســطح منطقه یورو به طور متوسط
 ۳.۷درصد و در سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط  ۳.۹درصد بوده است.
در بین کشــورهای اروپایی ،بیشــترین رشــد اقتصادی طی این مدت متعلــق به اتریش با
 ۳.۱درصد بوده است و پس از این کشور ،فرانسه با  ۳.۰درصد و پرتغال با  ۲.۹درصد قرار دارند.
از طرف دیگر کمترین رشد اقتصادی مربوط به لیتوانی بوده که رشد صفر درصدی را تجربه کرده
است و پس از این کشور نیز لتونی با رشد  ۰.۲درصدی قرار دارد .رشد رومانی نیز طی این مدت
 ۰.۳درصد و اسلواکی  ۰.۴درصد اندازه گیری شده است.
در بین دیگر کشورهای اروپایی ،رشد سه سه ماهه دوم آلمان  ۱.۸درصد ،اسپانیا  ۲.۰درصد و
هلند  ۱.۹درصد اندازه گیری شده است.
منطقه یورو شــامل  ۱۹کشــور بلژیک ،آلمان ،استونی ،ایرلند ،یونان ،اســپانیا ،فرانسه ،ایتالیا،
قبرس ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،هلند ،اتریش ،پرتغال ،اســلوونی ،اســلواکی و فنالند
است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده میکنند.

دسترسی به  77درصد اطالعات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب
استان اصفهان در سامانه نجما

در حال حاضر اطالعات مکانی و توصیفی  77درصد از  17هزار و  267کیلومتر طول شبکه توزیع
آب شهرها و روستاهای استان اصفهان ،در سامانه نجما قرار دارد.
رئیس گروه سیستم   های مکانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص عملکرد سامانه
نجما ( )WEB GISگفت :نمایش ،ثبت ،ویرایش اطالعات مکانی و توصیفی عوارض و تاسیسات
آبفا و قابلیت اندازه گیری ســطوح ،مســافت   ها و تعیین اطالعات مکانی نقاط از طریق این سامانه در
دسترس است.
شــهرزاد داورپناه اعالم کرد :هم اکنون  100درصد اطالعات مکانی و توصیفی چاه   ها 100 ،درصد
مخازن آب 95 ،درصد ایســتگاه گندزدایی و ایســتگاه پمپاژ آب ،بیش از  90درصد فشار شکن   ها و
شــیر آتش نشانی ،بیش از  80درصد کنتورهای حجمی و نزدیک به  80درصد دستگاه   های دبی  سنج
در سامانه نجما وجود دارد.
وی قــدرت تجزیه ،تحلیل و گزارش گیری را از جمله مهمترین ویژگی   های اصلی سیســتم   های
 GISدانســت و تصریح کرد :به کارگیری این سیســتم ،منجر به افزایش بهره وری و تصمیم گیری
بهینه در تاسیسات می شود.
داورپناه در خصوص دیگر مزایای اســتفاده از سیســتم  GISگفت :مکان یابی برای نصب کلیه
تاسیسات آبفا مانند ایستگاه   های پایش فشار و شیرهای آتش نشانی و غیره ،دسترسی و بازیابی سریع
اطالعــات به منظور اخذ تصمیم در بحران   ها با نقشــه   های تهیه شــده ،مکان  مند نمودن پیمایش و
مرئی ســازی شیرآالت شبکه آب ،تحلیل حوادث در شــبکه توزیع آب و ارائه راهکارهای پیشگیری،
دسترســی و بازیابی ســریع اطالعات به منظور اخــذ تصمیم در بحران   ها ،اخــذ تصمیم در ارزیابی
به منظور فروش انشعابات با بررسی توزیع مکانی شبکه و مشترکین ،برنامه ریزی عملیات بهره برداری
(شست و شو ،سم  پاشی ،مرئی سازی ،تعویض و  ) ...از دیگر قابلیت   های این سیستم است.
رئیس گروه سیســتم   های مکانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به برنامه   های پیش   رو در
ســامانه نجما اشاره کرد و گفت :تکمیل  GISشــبکه آب شهری استان و تکمیل  GISمشترکین
شــهری تا ســال  ،1401تکمیل  GISشــبکه فاضالب شهری اســتان و تکمیل  GISشبکه آب
 300روستا تا سال  1402از مهمترین برنامه   ها درسامانه نجما است.

ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال توسط صنایع پتروشیمی

کشــوری در حاشیه این جلسه با اشاره به مصوبه
جلســه اظهار کرد :با توجه به تصمیم اتخاذ شده
در شورای عالی هواپیمایی و موضوعاتی نظیر رفع
محدودیت  ۶۰درصــدی ظرفیت پذیرش پرواز و
افزایش ظرفیت پروازها و با توجه به استداللهای
مطرح شده توسط ســازمان هواپیمایی کشوری،
نماینده شــرکتهای هواپیمایی و سایر اعضای
شــورا ،توافق بر این شد که از اول آذر نرخ بلیت
هواپیما به میزانی که متعاقبا اعالم خواهد شــد،
کاهش یابد.
اما در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما در تیر ماه
امســال در مســیرهای مختلف داخلــی بیش از
 ۳۰درصد افزایش یافته اســت ،این انتظار میرود
که کاهش قیمت نیز متناســب با آن باشــد و از
ســوی دیگر اگــر ایرالینها در دوران شــیوع
ویروس کرونا زیان دیدهانــد آن را نباید از جیب
مردم هزینه کرد و بهتر اســت که دولت برای آن
تدبیری بیاندیشد.

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال توسط صنایع
پتروشــیمی خبر داد و گفت :در تالش هستیم ســهم منابع مربوط به مسئولیتهای اجتماعی را برای
سال  ۱۴۰۱به باالی  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰میلیارد تومان افزایش دهیم.
به گزارش ایســنا ،بهزاد محمدی  -معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
 با بیان اینکه صنعت پتروشــیمی در زمینه مســئولیتهای اجتماعی نسبت به مردم مناطق مختلفدغدغهای همیشگی دارد ،اظهار کرد :از آنجا که انتظارات از ما در این حوزه باال است در تالش هستیم،
طی ســال جاری با تخصیص بخشــی از درآمد صنعت به این دغدغهها بیش از گذشته پاسخ دهیم و
در تالش هســتیم سهم مسئولیتهای اجتماعی را برای سال  ۱۴۰۱به باالی  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰میلیارد
تومان افزایش دهیم ،این در حالی اســت که سال  ۹۹این عدد حدود  ۶۰۰میلیارد تومان بود و اکنون
در سال جاری  ۷۰۰میلیارد تومان است.
معــاون وزیر نفت با اشــاره به اقدامات صورت گرفته ازســوی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی
برای ایجاد اشــتغال حداکثر از طریق این صنعت ،گفت :نزدیک ۱۰۰هزار نفر در صنعت پتروشــیمی
به طورکلی مشــغول به کار هستند اما این ایجاد اشتغال زمانی که محصوالت تولیدی تحویل بورس
داده میشــود و در اختیار صنایع پاییندســتی و صنایع تکمیلی در شهرکهای صنعتی قرار میگیرد،
رشــد فزآینده ای پیدا میکند ،به عنوان مثال به ازای هر یک میلیون تن محصول تحویلی به بورس،
نزدیک به ۱۷۰هزار نفر اشتغال ایجاد میشود.
طبق اعالم خانه ملت ،مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد :همچنین از آنجا که تا
پایان سال جاری نزدیک به ۷میلیون تن محصول به بورس تحویل داده میشود حدود یک میلیون نفر
اشتغال دائم و مستقیم در پایین دست و کارخانههای مختلف ایجاد میشود ،بنابراین هرچه قدر بتوان
صنایع پاییندستی را رونق داد اشتغال ایجاد خواهد شد.

حرف بورسیها به کرسی نشست

رکورد بیشترین تعداد تعمیرات اساسی نیروگاه رقم خورد

مدیر عامل نیروگاه ری گفت :این نیروگاه در نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰و از اواسط مهرماه بعد از
پشــت سر گذاشتن پیک تابستان ،با برنامه ریزی برای پیک سال آینده و با هدف کسب آمادگی
الزم واحدها برای تأمین بار شــبکه سراسری برق کشــور و کمک به پایداری تولید و تعمیرات،
بازدیدهای دوره ای خود را آغاز کرد.
حمید بادرســتانی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :شش تعمیرات اساسی ،سه بازدید مسیر داغ
توربین و دوازده بازدید محفظه احتــراق ،یکی از پرکارترین فصول تعمیرات را برای نیروگاه ری
و پرسنل تالشــگر این نیروگاه رقم زده است .به   طوری که تمام واحدهای گازی نیروگاه ری در
شش ماه دوم سال  ۱۴۰۰مورد بازدید و تعمیرات دوره ای قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه مجموع واحدهای تعمیر شــده و یا در دست تعمیر تاکنون به  ۸واحد رسیده
اســت ،گفت :این موضوع شــامل تعمیرات  ۴۰درصد ظرفیت واحدهای نیروگاه ری از اواســط
مهر ماه تاکنون اســت و تا پایان سال ،تمامی واحدهای این نیروگاه مورد بازدید و تعمیرات قرار
خواهند گرفت.
بــه گفته مدیر عامل نیروگاه ری ،در حال حاضر نیــز چهار واحد این نیروگاه به طور همزمان
به دست کارشناسان و متخصصین نیروگاه ری در حال تعمیرات اساسی و اورهال هستند.
بادرستانی اظهار کرد :بازدید و تعمیرات پیشگیرانه هر ساله پس از پایان پیک تابستان با هدف
کســب آمادگی الزم واحدها برای تأمین بار شــبکه سراسری برق کشــور و کمک به پایداری و
استمرار تولید انرژی در پیک سال بعد توسط متخصصان این نیروگاه صورت می پذیرد.
بــه گفته وی از آنجایی که عمر اکثر تجهیزات باال بوده و بازدهی تولید واحدها را تحت تأثیر
قــرار می دهد ،با انجام به موقع تعمیرات پیش بینی شــده و پیشــگیرانه به میزان قابل توجهی
افزایــش طول عمر تجهیزات ،کاهش معایب سیســتم ،کاهش حوادث غیــر مترقبه و در نهایت
تولیدی پایدار و حداکثری را شاهد خواهیم بود.
مدیر عامل نیروگاه ری اظهار کرد :در طول تعمیرات این واحدها فعالیتهای مختلفی از قبیل
دمونتاژ و تســت و تعویض نازل های ســوخت و محفظه های احتراق ،انجام تست های مربوط
به ژنراتور ،بازدید کمپرســور ،بازدید یاتاقان ها ،بازدید و تعویض پرههای متحرک و ثابت توربین،
بازدید گیربکس ،انجام تســتهای غیر مخرب بــر روی روتور و پرههای توربین ،تصفیه فیزیکی
روغن ،تعویض فیلترها و  ...روی تجهیزات این واحدها صورت می گیرد.
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فعاالن بازار سرمایه در هفتههای اخیر انتشار
اوراق دولت را در افت شــاخص ایــن بازار موثر
دانســتند اما هجمههای منفی نســبت به انتشار
اوراق ،برگــزاری نوزدهمین حــراج آن را پس از
مدتها توقف لغو کرد.
در صورتی که اکنون دولت تمرکز خود را برای
تامین کسری بودجه بر فروش اموال مازاد قرار داده
انتشار اوراق را به صورت حداقلی ادامه میدهد.
به گزارش ایســنا ،دولت امســال در حالی با
کســری حدود  ۴۰۰هزار میلیــارد تومان مواجه
اســت که به دلیل تحریمها ،تورم بــاال ،تبعات
منفــی برداشــت از بانــک مرکــزی و صندوق
توسعه ملی و شــرایط نابهسامان اقتصادی امکان
تامین قابل توجه این میزان کســری را از طریق
افزایــش صادرات نفت ،مالیــات ،فروش اوراق و
اموال مازاد ندارد.
در این بین ،انتشار و فروش اوراق تنها گزینهای
اســت که میتوان با افزایش سود آنها و اعتماد
مردم به دولت ،ایــن اوراق را به صورت مطلوب
فروخت و پول پر قدرت و تورم خلق نکرد.
علیرغم اینکه از ابتدای ســال جاری عملکرد
دولت در فروش اوراق مناســب نبود ،با شــروع
فعالیت دولت رئیسی ،مقداری فروش اوراق بهبود
پیدا کرد و توانست در دو حراج هفدهم و هجدهم
 ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد.
اما پــس از برگزاری آخرین حــراج اوراق در

 ۳۰شــهریور ،فعاالن بازار ســرمایه انتشار اوراق
دولت را در افت شــاخص بورس موثر دانســتند
و بحثهــای زیادی در این زمینه شــکل گرفت
تا اینکــه در پی جوســازی منفی حــول اوراق،
نوزدهمین حراج اوراق لغو شــد و پس از چند روز،
با برگزاری جلســاتی بین بانک مرکزی و وزارت
اقتصاد بــرای حمایت از بازار ســرمایه و اجرای
سیاستهای پولی همسو با این بازار انتشار اوراق
از سرگرفته شود که طبق اعالم وزیر اقتصاد این
انتشار حداقلی خواهد بود.
البته ،با شــائبههای ایجاد شــده درباره انتشار
اوراق وزارت اقتصــاد اعالم کرد که نه تنها دولت
از مهرمــاه هیچ اوراقی منتشــر نکرده بلکه مبلغ

آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کســری
بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آنها
صرف بازپرداخت اصل و ســود اوراق شده است.
در شــرایطی که توجه دولت برای انتشار اوراق
در راســتای تامین کسری بودجه روز به روز کمتر
شــد ،اکنون وزیر اقتصاد از تمرکز این وزارتخانه
برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کســری
بودجه بدون آثار تورمــی از طریق فروش اموال
مازاد و راکد دولــت خبر میدهد و این احتمال را
تقویت میکند که حساسیت فعاالن بازار سرمایه
به انتشــار اوراق باعث شده اســت دولت انتشار
اوراق را کــم کند و تمرکز خود را بر فروش اموال
مازاد قرار دهد.

عــاوه بر این ،رئیس کل بانــک مرکزی نیز
یکــی از اقدامات خود برای کنترل تورم را فروش
اموال مــازاد بانکها اعالم کرده که بدین منظور
در بانک مرکزی کارگروهی تشــکیل میشود تا
بانکهــا برنامه خود برای واگذاری اموال مازاد را
اعالم کنند.
این در حالی اســت که خاندوزی در زمان اعالم
برنامههای خود برای رسیدن به سکانداری وزارت
اقتصاد ،اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به
منظور ایجاد فرصت اصالحات اساســی را گذار از
کسری بودجه سال  ۱۴۰۰با کمترین هزینه اقتصاد
کالن اعــام کرد و گفت :با توجــه به هزینههای
اســتقراض از بانــک مرکزی در اقتصــاد کالن،
ایجاد تقاضا بــرای اوراق فوریترین اقدام در این
حوزه است.
بدین منظور ،توســعه بازار بدهی در راســتای
کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشــار
اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسالمی در نرخ،
سررسید و افزایش نقد شــوندگی اوراق دولتی و
تدوین و انتشــار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی
برای کمک به برنامهریزی خریداران اوراق دولتی
از جمله اقدامات اولویتدار خاندوزی برای اجرا در
بازار اوراق بود که با گذشــت  ۱۰۰روز از فعالیت
دولت رئیسی ،خاندوزی نه تنها این اهداف خود را
محقق کرد بلکه به سمت کمرنگ کردن نقش اوراق
در تامین کسری بودجه حرکت کرده است.

جدیدترین وضعیت تولید خودروهای سنگین
ارزیابی کیفی صــورت گرفته از خودروهای
سنگین تولیدی مهرماه سال جاری نشان میدهد
کــه از بین  ۱۵خودرو ســنگین مــورد ارزیابی
قرار گرفته ،ســه خودرو پنج ستاره و  ۱۰خودرو
چهار ستاره کیفی را کسب کردهاند و تنها دو مدل
خودروی سنگین سه ستارهای شدهاند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس گزارش ارزشیابی
کیفی صورت گرفته توســط شــرکت بازرسی
کیفیت و اســتاندارد ایــران( )ISQIدر گروه
خودروهای ســنگین تولیدی مهر ماه امســال،
خودروهای ســنگین بهویژه سنگینهای باری
(کامیون ،کامیونت و کشــنده) در اوج کیفیت،
پنج یا چهار ستاره هستند.
بر اســاس ارزیابی صورت گرفته ،در بخش

مســافربری در گروه خودروهــای مینیبوس و
میدلباس ،ون مســافری وانا ایرانخودرو دیزل
چهار ســتاره و مینیبوس پگاسوز تولید گروه
بهمندیزل ســه ســتاره از پنج کیفی را به خود
اختصاص دادهاند.
همچنیــن در بخش مســافربری و در گروه
اتوبوسهای شــهری ،اتوبــوس ATROS
ایرانخودرو دیزل که از تیرماه به بعد ارتقا کیفی
داشته است ،در دســته خودروهای چهار ستاره
کیفی قرار دارد.
در حالی که خوردوهای ســنگین مســافری
از کیفیت به نســبت قابل قبولــی برخوردارند،
ســنگینهای باری باکیفیتتر هم هســتند .در
گروه خودروهای بــاری در بخش کامیونتها،

از محصوالت گروه خودروســازی بهمندیزل،
کامیونــت ایســوزو  NMR۸۵و کامیونــت
ایســوزو  NPR۷۵Kتمام پنج ستاره کیفی را
از آن خــود کرده و پس از آن کامیونت شــیلر
بهمن دیزل و کامیونت الوند شرکت سایپا دیزل
چهار ستارهای شدهاند.
در بخــش کامیونها نیز کامیون ایســوزو
 NPR۷۵Mبهمندیزل در مهرماه نسبت به
ماههای پیش تر ارتقا کیفی داشته و در هفتمین
ماه از ســال  ۱۴۰۰با پنج ســتاره کیفی تولید
شده است.
پسازآنبهترتیبکامیونFAWTigerV۸
ســیباموتور چهار ســتاره کیفــی و کامیون بنز
 WHایرانخودرو دیزل ســه ستاره کیفی را به

خود اختصاص دادهاند.
در دســته کشــندهها هــم خــودروی دیما
 HT۴۹۰شــرکت دیمادیزل ،کشنده C&C
آریا دیزل ،کشــنده نیوفوتن Auman H۴
ایراندیزل ،کشــنده  FAW J۶سیباموتور و
سیتراک  C۷شرکت پیلسان همگی چهار ستاره
از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
سنگینســازان داخلی در حالــی خوردوهای
سنگین با کیفیت تولید میکنند که در سواریهای
تولیدی داخل دو خودرو پنج ستاره ،هفت خودرو
چهار ســتاره و  ۱۹خودرو سه ستاره کیفی کسب
میکننــد .وانتها هــم گرچه مجــدد به خود
چهارستاره کیفی دیدهاند اما هنوز وانت تک ستاره
هم دارند.
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آسیب شناسی هواداری از سرخابی   ها در شیراز؛
تجربه حضور ســرخابی   ها در شــیراز نشان داد که
تیم   هــای فوتبال شــیرازی حتی در خانه خودشــان نیز
غریب هستند و فرهنگ هواداری از تیم همشهری هنوز
در شیراز به بالندگی نرسیده است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،هــرگاه یکی از تیمهای
پرطرفدار پایتخت به شیراز سفر میکنند این سوال مطرح
میشود که چرا سرخابیها در استان فارس و شهر شیراز
طرفداران بیشتری دارند؟
پس از آنکه تیم فجرشهیدسپاسی بعد از حدود  ۸سال
دوباره به لیگ برتر فوتبال ایران بازگشت ،در هفته چهارم
این مســابقات ،میزبان تیم اســتقالل تهران بود که آبی
پوشان در سفر به شیراز با استقبال کم نظیر مردم این دیار
مواجه شدند به  طوری    که استقاللیها برای ورود به هتل،
حدود یک ساعت در اتوبوس محبوس ماندند.
پــس از این ماجرا بســیاری از مردم و پیشکســوتان
فوتبال فارس در فضای مجازی نســبت به غریب نوازی
شــیرازیها و غربت فجریها در شهر خودشان واکنش
نشان دادند.
اگر وضعیت شــیراز را با دیگر شهرهای مشابه کشور
مانند اصفهان ،تبریز ،اهواز و یا آبادان مقایســه کنیم ،در
برخی شــهرها مانند آبادان ،تیمهای ســرخابی پایتخت
هیچگونه طرفداری ندارند و در سایر شهرها مانند اصفهان
و تبریز ،هواداران استقالل و پرسپولیس در اقلیت هستند
و به عبارت دیگر تیمهای بومی در اولویت قرار دارند اما
در استان فارس ظاهراً داستان به گونه دیگری است.
در حالت واقع بینانه ،اینکه در فارس و شــهر شــیراز
تعداد طرفداران اســتقالل و پرســپولیس بیشتر است یا
فجرسپاسی ،خود یک مسئله قابل بحث است اما بسیاری
از کارشناسان به جای نقد سلیقه مردم و طرفداران تیمها،
متولیان فوتبال استان و خود باشگاه فجرسپاسی را محور
این مسئله میدانند و معتقدند که نمیتوان به مردم خرده
گرفت بلکه این تیم و نماینده اســتان فارس اســت که
درصورت رســیدن به قله افتخار فوتبــال ایران ،تمامی
توجهات را به سمت و سوی خود جلب میکند و آن زمان
است که رخسار شیراز ،زرد خواهد شد.
مردم فارس از نماینده فوتبال استانشــان
بیشتر حمایت کنند
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس در گفتگو با خبرنگار
مهــر ضمن تأیید افزون بودن تعــداد طرفداران تیمهای
ســرخابی پایتخت در استان فارس نســبت به تیمهای
شیرازی اظهار کرد :ما توقع داریم که مردم شیراز و استان
فارس حمایت بیشــتری از تیم شــهر و استان خودشان
انجام دهند زیرا به  واســطه حضور تیم فجرشهید سپاسی
در لیگ برتر اســت که تیمهای استقالل و پرسپولیس به
شیراز می آیند و طبیعی اســت که سرخابیها طرفداران
بیشــتری دارند اما در زمانی   که یک طرف میدان نماینده
فوتبال فارس باشــد ،به   دلیل تعصب به شــهر و استان
خودمان ،توقع داریم از تیم فجر حمایت کامل انجام شود.

دل تیم فجر به هوادارانش گرم شود
فرهنگ هواداری نهادینه نشد

عباس حاجی زاده در ادامه بیان کرد :یکی از نمایندگان
استان فارس در مجلس شورای اسالمی ،عالقمند به تیم
استقالل است اما در زمان دیدار تیمهای فجر و استقالل،
در لحظهای که فجرسپاسی به گل رسید ،ایشان از جای
خود بلند شد و به شــادمانی پرداخت زیرا در این شرایط
دیگر تعلق رنگی به تیمهای آبی و قرمز درست نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص عواملی که
میتواند باعث رشد تعداد طرفداران تیم فجر شهیدسپاسی
نســبت به تیمهای سرخابی در سطح استان فارس شود،
بیان داشــت :در کنار تبلیغات و توجهاتی که مســئولین
اســتان ،صداوســیما و رســانهها میتوانند انجام دهند،
خود باشگاه فجر شهیدسپاســی در رأس قرار دارد و اگر
همانند شــهرهایی مانند اصفهان ،تبریز و اهواز ،آکادمی
باشــگاه در ردههای مختلف سنی ایجاد شود و مدارس یا
آکادمیهایی در شهرســتانهای استان راه اندازی گردد،
عالوه بر پشتوانه  سازی برای تیم بزرگساالن ،به صورت
طبیعی تعــداد هواداران این تیم در شــهرهای گوناگون
استان هم افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
یک آکادمی فوتبال در فارس وجود ندارد
مسعود مقیم مربی شیرازی تیم ملی فوتبال نونهاالن
نیــز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد اســت بخشــی از
افرادی که برای تشــویق تیم استقالل تجمع کرده بودند
از اســتانهای همجوار همچون خوزســتان و بوشهر به
شــیراز آمدهاند ،افزود :در گذشــته به  واسطه حضور تیم
ریشــه داری مانند برق شیراز در سطح اول فوتبال کشور
و دارا بودن بازیکنانی مطرح ،تعداد طرفداران این تیم در
شیراز از هواداران تیمهای تهرانی بیشتر بود اما با از میان
رفتن این تیم و ســقوط فجرشهید سپاسی به لیگ یک و

قشقایی شیراز و شهرداری همدان زورشان به هم نرسید

ایرنا :تیم های شــهدای قشقایی شیراز و شهرداری همدان در رقابت های فوتبال دسته یک
باشگاه های کشور زورشان به هم نرسید و مساوی شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،این بازی که از هفته ششــم جام آزادگان در زمین بعثت شیراز که
دســت کمی از نظر کیفیتی نســبت به حافظیه ندارد ،برگزار شد هر  ۲تیم به مساوی بدون گل
دست یافتند تا میزبان صدر جدول را تقدیم تیم ملوان انزلی کنند.
دیدار این  ۲تیم که در رده اول و دوم جدول قرار داشــتند از حساسیت زیادی برخودار بود و
برای همین هم بازی خوبی از آب در نیامد زیرا احتیاط را پیشه کرده بودند.
در نیمه نخست بازی بهتری هر  ۲تیم نسبت به نیمه دوم به نمایش گذاشتند هر چند بازی
متعادل بود اما تیم قشــقایی یک فرصت گلزنی داشت و تیم شهرداری همدان هم سه فرصت
گلزنی روی دروازه میزبان ایجاد کرد اما گلی به ثمر نرسید.
در نیمه دوم باز هم  ۲تیم احتیاط را پیشه کردند برای همین هم یک بازی سرد و کسل کننده
به نمایش گذاشتند و هیچ فرصتی هم روی دروازه ها به وجود نیامد.
سر انجام این بازی که در کل کیفیت خوبی نداشت با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت.
در پایان هفته ششــم تیم ملوان انزلی با  ۱۴امتیاز در صدر جدول ایســتاد ،قشقایی شیراز با
 ۱۳و شهرداری همدان هم با  ۱۲امتیاز در تعقیب تیم صدرنشین هستند.

یک طال و یک نقره سهم بانوان معلول دوومیدانی فارس
در مسابقات کشوری

بانوان دوومیدانی معلول و جانباز اســتان فارس در ســی و پنجمین دوره مســابقات کشور
درخشیدند.
رئیــس هیــات مدیره جامعه معلولین اســتان فارس در گفتگو با خبرنــگار مهر اظهار کرد:
تیم بانوان دو و میدانی جانبازان و معلولین اســتان فارس در ســی و پنجمین دوره مســابقات
دو و میدانی قهرمانی کشور که در تهران برگزار شد ،موفق به کسب یک مدال طال ،یک مدال
نقره و کاپ با ارزش اخالق شدند.
حمزه گوهری افزود :در این رقابت ها نیلوفر دشتی در پرتاب کالپ مقام اول و فاطمه تقی پور
در پرتاب دیسک مقام دوم را کسب کردند.
وی با بیان اینکه کاپ اخالق این دوره از مســابقات به تیم بانوان فارس رسید ،اعالم کرد:
در این دوره از مســابقات تیم دوومیدانی بانوی فارس ،فاطمه برمشوری به   عنوان مربی و زهره
معمر به   عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کردند.

ورزشکار جهرمی نائب قهرمان
مسابقات پاراترای اتلون قهرمانی کشور شد

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت :محمد دلیر عنوان نائب قهرمانی مسابقات پاراترای
اتلون قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
عبدالرحیم خداجو در گفتگو با خبرنگار فارس در جهرم اظهار داشت :نخستین دوره مسابقات
پاراترای اتلون قهرمانی مردان کشور با  ۲۵ورزشکار نابینا و کم بینا برگزار شد.
وی افزود :ورزشــکاران حاضر در این مسابقات که به میزبانی مجموعه شهید مرندی تهران
برگزار شد در  ۴۰۰متر شنا و سه هزار متر دو با هم به رقابت پرداختند.
رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم با اشــاره به حضور محمد دلیر قهرمان شــناگر جهرمی
در این دوره از مســابقات ،گفت :این ورزشــکار که در کالس  B۲و  B۳کم نابینایان در این
مســابقات حضور پیدا کرده بود ،موفق شد با برتری برابر حریفان خود ،عنوان نائب قهرمانی را
از آن خود کند.
وی با اشــاره به اینکه در این مسابقات ورزشکارانی از  ۹اســتان کشور به رقابت پرداختند،
عنوان کرد :مسابقات پاراترای اتلون در  ۲رشته شنا و دو برگزار و نتایج براساس مجموع رکورد
دو ماده  ۴۰۰متر شنا و سه هزار متر دو است.

تغییر نسلی که در این سالها اتفاق افتاد ،تعداد هواداران
تیمهای شیرازی به شدت کاهش پیدا کرد.
مقیم از دیگر عوامل این مسئله را عدم توجه به جوانان
شیرازی و استان فارسی عنوان کرد و اظهار داشت :عدم
توجه به جوانان باعث شــده فوتبالیســتهای مستعد و
مطرح استان ما به تیمهایی مانند استقالل و پرسپولیس
و یا ذوب آهن و سپاهان بروند و متأسفانه متولیان فوتبال
استان حاضر نیستند از تجربه و ظرفیت مربیان و افراد با
دانش استان فارس استفاده کنند.
این مربی ســازنده تیمهای ملی پایــه در ادامه بیان
داشــت :متأســفانه یک آکادمی فوتبال در استان فارس
وجود ندارد و مدارس فوتبال که در اختیار بخش خصوصی
میباشند بیشتر به فکر درآمدزایی هستند تا بازیکن  سازی
و زمانی   که یک باشــگاه مطرح فوتبال اســتان فارس،
تیمهای رده پایه خود را بــه دیگران اجاره میدهد ،این
موضوع میتواند باعث سوءاستفاده از نام باشگاه و ایجاد
فســاد و در نتیجه دلزدگی جوانان و خانوادهها از فوتبال
فارس شود.
معیار شیرازیها شایسته ساالری است
اما در این رهگذر سیدســعید زاهد زاهدانی ،دانشــیار
جامعه شناســی و مدیر مرکــز تحول در امور انســانی
دانشــگاه شــیراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
مردم اســتان فارس و به ویژه مردم شیراز به   دلیل سابقه
درخشــان تاریخــی و مرکزیت کشــور در چندین دوره
تاریخی همچون هخامنشیان و زندیه و دارا بودن مکتبی
بنام مکتب شــیراز ،دارای نگاهی فرامحلی و ملی هستند
و با دســتیابی به قابلیتهای باال در زمینههایی همچون
هنر و ادبیات و ورزش ،میل به مهاجرت به مرکز کشور را

مدیر کل ورزش و جوانان فارس اعالم کرد؛
دارند و اینکه تیم فجرسپاسی از گذشته به   عنوان یک تیم
صادرکننده بازیکن معروف بوده اســت ،داللت بر همین
موضوع دارد.
وی افزود :مردم شــیراز برخالف مردم دیگر شهرها،
برون گرا هســتند و علت عالقه و محبــت مردم دیگر
شــهرهای کشــور به شــیرازیها همین نکته اســت و
زمانی   که یک تیم مطرح با بازیکنان ارزشمندی به شیراز
ســفر میکند ،شیرازیها آن را به چشــم یک تیم ملی
بــزرگ میبینند و تعصب محلی  گــری را بر قابلیت ملی
ترجیــح نمیدهند و اصطالح غریب نــوازی که از قدیم
به شیرازیها نسبت داده میشود به همین دلیل است.
دانشــیار جامعه شناسی دانشگاه شــیراز معتقد است
اگــر این موضوع را از دید مردم شــیراز ببینیم ،میتواند
مســئلهای مثبت و قابل قبول باشــد زیــرا آنها به   دنبال
شایستگی هســتند و اگر در خود شیراز این شایستگیها
وجود داشــته باشد ،چون در ســطح ملی و یا بین المللی
درخشش داشتهاند ،برای مردم شیراز ارزشمند خواهند بود
مانند پزشکان مطرح و یا شعرای بزرگی همچون حافظ و
سعدی که مایه افتخار مردم این دیار هستند و نمونه دیگر
آن اســتقبال بی نظیری بود که از کشتی گیران مدال آور
شیرازی انجام شد.
مدیر مرکز تحول در امور انسانی دانشگاه شیراز به تیم
فجرشهید سپاسی اشاره کرد و افزود :اگر تیم فجر قابلیت
خود را در لیگ برتر نشان دهد مطمئن باشید مورد اقبال
عمومی بیشتر مردم اســتان فارس و شیراز قرار میگیرد
زیرا معیار شیرازیها شایسته ساالری است.
دستگاههای فرهنگی اقدام کنند
به هر حــال در کنار اینکه تیم فجر باید در این فصل
شایســتگیهای خودش را نشــان دهد تا تمام نگاهها به
ســمت این تیم معطوف شــود ،اما نقش دســتگاههای
فرهنگی برای فرهنگ ســازی بین مردم برای پیشتیبانی
نسبت به تیم همشهری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نگاه به لیگهای ورزشــی سایر کشورها به خصوص
کشورهای اروپایی نشــان میدهد حتی تیمهای ضعیف
نیز در شهرهای خودشان نسبت به تیمهای قدرتمند لیگ
هوادار بیشتری دارند .مردم در شهرهای مختلف تیمهای
شهرشان را در مسابقات خانگی و حتی بیرون از خانه تنها
نمیگذارند و در این رهگذر است که لیگ   های فوتبال در
اروپا بلوغ بیشتری از لحاظ هوادار دارد.
مردم فرهنگی شهر شیراز نیز باید در نظر داشته باشند
که هواداری از تیمهای اســتقالل و پرسپولیس در شیراز
چه ضربه مهلکی به روحیه تیم میزبان خواهد زد و آنها را
در شهر خودشان غریب میکند.
فرهنگ فاخر باید در تمام سطح و ابعاد زیست اجتماعی
نمود داشته باشد و از این رو باید در مسابقات بعدی مدل
هــواداری تبریزیها ،خوزســتانیها و اصفهانیها نیز در
شیراز اجرا شود تا دل تیم فجر سپاسی بیشتر به هوادارانش
گرم شود.
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اتمام پروژه های ورزشی فارس
با  ۸۵درصد پیشرفت در دهه فجر

مدیــر کل ورزش و جوانان فارس گفت :پروژه های نیمه تمام ورزشــی که
حداقل  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند در دهه فجر افتتاح می شوند.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،عباس حاجی زاده چهارشــنبه در جریان ســفر به
شهرســتان کازرون و بازدیــد از پروژه های در حال احداث شهرســتان کازرون
و بخــش های تابعه گفت :طبق بررســی های انجام شــده تمــام پروژه های
نیم تمام ورزشــی که پیشرفت فیزیکی آنها  ۸۵درصد بوده است ،در دهه مبارک
فجر افتتاح خواهند شد.
وی ادامه داد :حمایت از بخش خصوصی در مجموعه ورزش باید مورد بررسی
قرار بگیرد و مجموعه شــهید دانشجوی کازرون که به صورت متمرکز و متشکل
از (دوسالن چند منظور ،استخرسرپوشیده ،سالن اختصاصی بوکس ،زمین تمرین
هیات تیراندازی با کمان) باید بیشــتر مورد توجه مســولین قرار گیرد ،باتوجه به
ماده  ۲۷در صورتی که متقاضی جهت تعمیرات این مجموعه باشد هرچه سریعتر
واگذاری جهت تعمیرات ،و تامین و نگهداری انجام شود.
در ایــن رهگذر عظیمی رئیس اداره ورزش و جوانان کازرون نیز گفت :پروژه
سالن های ورزشی کنارتخته ،باالده ،خشت ،شهباز خانی ،مالاره ،بلیان ،مهرنجان،
قلعه سید ،نرگس زار آماده افتتاح در دهه فجر است.
همچنین نکویی بخش رئیس اداره راه و مســکن شهرسازی در این بازدیدها
گفت :تا به امروز چندین زمین برای ســاخت اماکن ورزشی برای جوانان به اداره
ورزش و جوانان شهرســتان واگذار شــده و مجدداً  ۱۰هکتار زمین برای ساخت
مجتمع ورزشی شماره  ۲آماده تحویل به پیمانکار اداره کل ورزش و جوانان است.
در پایان نیز رئیس اداره ورزش و جوانان کازرون گفت :طی مدت  ۷ماه گذشته
اداره ورزش و جوانان مشــغول تعمیر زیر ساخت های الزم از جمله آب  رسانی به
چمن طبیعی ،ســاخت ســوئیت جهت مهمانان ویژه ،فنس محافظ از منبع آب،
تکمیل سالن خیرساز حاج یداللهی و… بوده است که بیشتر این پروژه به صورت
امانی انجام شده است.

کسب عناوین مختلف تیم تنیس زند در مسابقات
پاراتنیس روی میز بزرگساالن باشگاه   های کشور
صفد   ر د   وام

ســید ابراهیم حســینی
گفت :تیم تنیــس روی میز
جانبــازان و معلولیــن که با
حمایــت موسســه آموزش
عالی زند شــیراز به مسابقات
پاراتنیس روی میز بزرگساالن باشگاه   های کشور و دور اول مسابقات قهرمانی
تور ایرانی پارابزرگساالن اعزام شــدند در مسابقات انفرادی و گروهی صاحب
عناوین مختلفی در این مســابقات کشوری شدند .در این مسابقات  7ورزشکار
جانباز و معلول به همراه سرپرست و مربی این تیم را همراهی کردند.
دور اول مســابقات قهرمانی تور ایرانی پارابزرگساالن آقایان ایران ()1400
"بزرگداشت شهید حسین فرزانه ملی پوش اسبق تیم ملی پاراتنیس روی میز "
به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی شهید هرندی این شهر از  20الی  23آبان
برگزار شد .در این دوره از مسابقات  29تیم از سراسر کشور به مسابقه پرداختند.
تیم تنیس معلولین و جانبازان زند شــیراز در این مســابقات موفق به کسب
دو مدال برنز و مقام ســوم تیمی توســط سید کاظم برونجانی در کالس دو و
مصطفی رئیسی در کالس سه در مسابقات انفرادی شدند.

سازمان بازرسی تعیین تکلیف کرد

نحوه محاسبه  ۳دوره متوالی ریاست فدراسیونهای ورزشی
بــا توجه بــه اینکه طبــق اساســنامه جدید
فدراسیونهای ورزشــی ،رییس فدراسیون توسط
مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و
انتخاب مجدد وی برای حداکثر  ۲دوره دیگر (جمعا
ســه دوره متوالی یا متناوب) بالمانع اســت ،طبق
ابالغیه ای از سوی سازمان بازرسی اعالم شد که
ســوابق حضور افراد به عنوان رئیس فدراسیون در
دوره   های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده
محاسبه میشود.
به گزارش ایســنا ،در بند  ۲ماده  ۲۲اساسنامه
فدراسیون   های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی
ایران آمده اســت :رییس فدراسیون توسط مجمع
بــرای یک دوره چهارســاله انتخاب می شــود و
انتخاب مجــدد وی برای حداکثــر  ۲دوره دیگر
(جمعا سه دوره متوالی یا متناوب) بالمانع است.
پس از ابالغ اساســنامه فدراسیون   های ورزشی
آماتــوری جمهوری اســامی ایران پرسشــی در
رابطه با تعداد دوره   های ریاست در فدراسیون   های
ورزشی به وجود آمد و برخی مدعی شدند با توجه
به اینکه اساســنامه به تازگی ابالغ شــده است،
دوره   های ریاست قبلی در یک فدراسیون محاسبه
نمــی شــود و مالک عمــل ،زمان بعــد از ابالغ
اساسنامه جدید است.
مســئله ای که در مورد آیین نامه نحوه فعالیت
هیأت   های ورزشی استانی و شهرستانی نیز وجود
داشــت چرا که در بند  ۲ماده  ۱۳آن آمده اســت:
رییس هیات اســتان توسط مجمع برای یک دوره

(چهار) ساله انتخاب می شود و حضور رییس هیات
در صــورت انتخاب برای حداکثر (دو) دوره متوالی
یا متناوب دیگر بالمانع است.
در همین راستا با توجه به استفساریه صورت گرفته
از ســازمان بازرسی ،این سازمان در ابالغیه ای به
تمامی روسای فدراســیون   های ورزشی و مدیران
کل وزارت ورزش و جوانان اســتان   های کشــور،
ابهــام به وجود آمده در راســتای تعداد دوره   های
ریاســت در فدراسیون   های ورزشــی را برطرف و
اعالم کرد که سوابق حضور افراد به عنوان رییس
فدراســیون در دوره   های گذشــته نیز در احتساب
سه دوره یاد شده محاسبه می شود.

همچنیــن در مــورد آیین نامه نحــوه فعالیت
هیأت   های ورزشــی اســتانی و شهرستانی اعالم
شــد که سوابق حضور افراد به عنوان رئیس هیأت
استان در دوره   های گذشته نیز در احتساب سه دوره
یاد شده محاسبه می شود.
متن اصلی ابالغیه که به صورت اختصاصی در
اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته در ذیل آمده است:
نظر به ابالغ اساســنامه جدید فدراسیون   های
ورزشی و آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیأت   های
ورزشی اســتانی و شهرستانی ،با توجه به ابهاماتی
کــه در توضیــح بنــد (دو) ماده ( )۲۲اساســنامه
فدراسیون   های ورزشــی مصوب  ۱۳۹۸/۰۸/۱۴و

 ۱۴۰۰/۰۲/۱۵هیــأت وزیران و همچنین بند (دو)
ماده ( )۱۳آئین نامه نحوه فعالیت هیأت   های ورزشی
استانی و شهرستان مصوب  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸به وجود
آمده بود ،طی استعالم شماره /۳۲/۱۷۰۴۵د مورخ
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵از دفتر حقوقی و امالک موارد ذیل
جهت اطالع و اقدام ابالغ می گردد:
 )۱در اجــرای بنــد (دو) ماده ( )۲۲اساســنامه
فدراسیون   های ورزشی ،انتخاب رئیس فدراسیون
برای حداکثر دو دوره دیگر (جمع ًا سه دوره متوالی
یا متناوب) بالمانع اســت .فلذا سوابق حضور افراد
به عنوان رئیس فدراسیون در دوره   های گذشته نیز
در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می گردد.
 )۲در اجرای بند (دو) ماده ( )۱۳آئین نامه نحوه
فعالیت هیأت   های ورزشی اســتانی و شهرستانی
انتخاب رئیس هیأت اســتان برای حداکثر دو دوره
متوالی و متناوب دیگر (جمع ًا ســه دوره متوالی یا
متناوب) بالمانع اســت .فلذا ســوابق حضور افراد
به عنوان رئیس هیأت استان در دوره   های گذشته
نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می گردد.
به گزارش ایسنا ،این درحالی است که بر اساس
بند  ۳ماده  ۲۲اساســنامه فدراسیون   های ورزشی
آماتوری جمهوری اســامی ایران اعالم شده :در
صورتی که رییس فدراســیون ،یکــی از اعضای
هیأت رییســه جهانــی یا رییس ،نایــب رییس و
دبیرکل کنفدراســیون   های آسیایی مربوطه باشد،
انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پستهای مورد
اشاره بیش از سه دوره بالمانع است.

کارگزار استقالل در یک قدمی در اختیار گرفتن کل تبلیغات محیطی لیگ برتر
کارگزار باشــگاه استقالل ،در آستانه در اختیار گرفتن تبلیغات
محیطی کل لیگ برتر قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا ،تبلیغات محیطی لیگ بیست و یکم به محل
تقابل باشــگاهها و ســازمان لیگ فوتبال تبدیل شــد اما پس از
برگزاری جلسهای با حضور مسووالن فدراسیون فوتبال ،سازمان
لیگ و باشگاهها ،اختالفات تا حدود زیادی برطرف شد .در نهایت
نتیجه این جلسه ادامه فرآیند پیشین تبلیغات محیطی و ادامه کار
سازمان لیگ به عنوان متولی این امر بود.
پس از برگزاری این جلســه اما اســتقالل همچنان به دنبال
پیدا کردن راهی برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی بازیهای

خانگیاش بود و ایــن پیگیریها در نهایــت منجر به برگزاری
جلسهای با حضور نمایندگان باشگاههای استقالل و پرسپولیس،
نمایندگان سازمان لیگ فوتبال ،مهدی علینژاد به عنوان نماینده
وزارت ورزش و نماینده کارگزار استقالل شد.
در این جلســه مقرر شــد که تبلیغات محیطــی لیگ برتر به
ســه بخش تقسیم شــود به این ترتیب که یک بخش مربوط به
باشــگاه اســتقالل ،یک بخش مربوط به باشــگاه پرسپولیس و
بخش آخر مربوط به باقی باشــگاهها باشد .همچنین قرار شد که
کارگزار باشگاه اســتقالل با معرفی یک شرکت برای هر بخش
(در مجموع ســه شــرکت) امور مربوط به جذب تبلیغات را انجام

دهد و با سازمان لیگ فوتبال همکاری داشته باشد.
البتــه با وجود انجام توافق نهایی بین طرفین ،ســازمان لیگ
فوتبال منتظر ارائه تضامین الزم از سوی کارگزار باشگاه استقالل
اســت تا پس از ارائه این تضامین ،تبلیغات محیطی لیگ برتر در
اختیار کارگزار باشگاه استقالل قرار بگیرد.
همچنین ســازمان لیگ فوتبال در اقدامی قابل توجه شروع به
برگزاری جلســاتی با مدیران مالی باشگاههای لیگ برتری کرده
است .در این جلسات ضمن ارائه گزارشهای مالی ،۱۳۹۹-۱۴۰۰
درباره نحوه درآمدزایی و تقسیمبندی آن بین باشگاهها به مدیران
مالی توضیحاتی ارائه شد.
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انگارنهراگنا

در ادامه ویژه برنامه   های هفته کتاب در فارس؛

سالن مطالعه ژرف اندیشان در شیراز
پایتخت کتاب ایران افتتاح شد

ســالن مطالعــه
ژرف اندیشــان شیراز با
اخــذ مجوزهای قانونی
بــا حضــور مدیــرکل
کتابخانه   هــای عمومی
فارس رســما شروع به
کار کرد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه   های عمومی
فــارس ،در ادامه ویژه برنامه   های گرامیداشــت هفته کتاب و
کتابخوانی ،عصر روز سه شــنبه  ۲5آبان ،ســالن مطالعه ژرف
اندیشــان با حضور روح ا ...منوچهری ،مدیرکل کتابخانه   های
عمومی فارس در منطقه فرهنگشهر شیراز افتتاح شد.
روح ا ...منوچهری ضمن تبریــک هفته کتاب و کتابخوانی
و افتتاح رسمی سالن مطالعه ژرف اندیشان عنوان کرد :کسانی
که در حــوزه فرهنگ گام برمی دارند نگاهشــان نگاه مالی و
مادی نیست .تمام کسانی که وارد این حوزه می شوند به خاطر
دغدغه مندی ،دلسوزی و عالقه مندی خودشان است.
منوچهری ضمن اشــاره بــه تنوع خدمــات کتابخانه   های
عمومــی عنوان کرد :کتابخانه   هــای عمومی خدمات مختلفی
در سطح جامعه ارائه می دهند ،برگزاری کارگاه   های آموزشی،
آموزش مادام العمر مردم ،امانت کتاب ،اطالع رســانی ،پرکردن
اوقــات فراغت مردم و ســالن   های مطالعــه از جمله خدمات
کتابخانه   های عمومی است که به مردم ارائه می شود.
مدیر کل کتابخانه   های عمومی اســتان فارس ضمن اشاره
به سیســتم آموزشی کشور و نیاز داوطلبین تحصیالت تکمیلی
تاکید کرد :با توجه به نیاز داوطلبین آزمون   های مختلف باید به
طور ویژه تری به ســالن مطالعه نگاه شود و یک فضای خوب،
آرام و مناســب برای این عزیزان در نظر گرفته شود که بتوانند
بــا اطمینان خاطر و تمرکز کامل بــه مطالعه بپردازند و بتوانند
خودشان را برای آینده  ای روشن آماده کنند.
وی ادامه داد :از مدت   ها پیش بحث ســالن   های مطالعه در
سطح کشــور و کالنشــهرها رونق پیدا کرد اما به دلیل اینکه
متولی خاصی وجود نداشت ،مشکالتی به وجود آمد .خوشبختانه
از زمانی که نهاد کتابخانه   های عمومی کشور به این حوزه ورود
کرد ،نظم خاصی بر این سالن   ها حاکم شد .برنامه  ریزی   هایی
صورت گرفت تا این حوزه بتواند با آرامش خاطر بیشــتری کار
را ادامه دهند .هر چند که در این دو ســال اخیر بیماری کرونا
آسیب   های جدی به این حوزه نیز وارد کرد.
وی ضمن اشــاره به اهمیت وجود سالن   های مطالعه عنوان
کرد :ایمــان داریم اگر این فضاها فراهم نشــود افرادی که از
این ســالن   های مطالعه اســتفاده می کنند ممکن است دچار
آسیب   های اجتماعی جدی شوند .بنابراین کار راه اندازی سالن
مطالعه کار ارزشمندی است.
گفتنی اســت؛ ســالن مطالعه ژرف  اندیشــان بــا مدیریت
غالمحســن ابراهیمی در ساختمانی به مساحت  550متر مربع،
زیربنای  300مترمربع با ظرفیت  70نفر ویژه بانوان از ساعت 8
صبح تا  11شب فعالیت خود را آغاز نموده است.
حق عضویت این ســالن مطالعه ماهیانــه 4000000ریال
است .از امکانات ویژه این سالن می توان اتاق مطالعه ،VIP
اینترنت پرســرعت و ســالن غذاخوری را نام برد .این ســالن
مطالعه در شیراز ،فرهنگشهر ،بولوار شهید رجایی ،کوچه ،14
پالک 185واقع شده است.
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نیمه ابری همراه با وزش باد با احتمال بارش پراکنده

نشست «مفهومشناسی نقد در ادبیات حافظ» برگزار شد

ســیصدوچهلوچهارمین نشست علمی مرکز
حافظشناسی-کرســی پژوهشــی حافظ ،موضوع
«مفهومشناسی نقد در ادبیات حافظ» برگزار شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،حســن بلخاری،
رئیس انجمــن آثار و مفاخر فرهنگــی ،بهعنوان
ســخنران این نشست ،به مفهوم «نقد» در دیوان
حافظ پرداخت.
وی در مقدمه ســخنان خود گفت :مفهوم نقد
را در حــوزهی ادب و هنر ترجمــهی critical
میدانیم که اساســ ًا کلمهای یونانی است و این به
فعل کشاورزانهای اطالق میشده است زمانیکه
کشاورزان محصول دروکرده خود را در باد پرتاپ
میکردنــد تا باد ،کاه را جــدا کند ،پس نقد یعنی
جداکردن سره از ناسره.
وی ادامه داد :در ادبیات و فرهنگ ما نیز یکی
از معنای بنیادین نقد ،ارزیابی و تمیزدادن است و
بــه همین معنی در کتابهای ابنقتیبه و جاحظ و
قدامه مراد شــده است؛ یعنی تمیز سره از ناسره و
شعر و نثر خوب از شعر و نثری که خوب نیست .اما
در فرهنگ اسالمی نقد معنای دیگری دارد .نقد به
معنای امر حاضر یا امر ظاهر نیز بهکار میرود .به
نظر میرسد این مفهوم از اقتصاد به فرهنگ وارد
شــده یا برعکس .نقد را در اقتصاد در برابر نسیه
بــه کار میبرند .در چنین حوزه و قلمرویی منظور
از نقد چیزی است که مابه ازای آن حاضر و ظاهر
است .بنابراین بنیادیترین مفهومی که در حوزهی
فرهنــگ متاثر از این معنا میتواند به وجود بیاید،
نقد حضور و نقد حاضر است.
رئیس انجمــن آثار و مفاخــر فرهنگی گفت:
وقتی از نقد حــرف میزنیم ،از امر حاضر و ظاهر

ســخن میگوییم درحالیکه نسیه پنهان است و
مابهازای    آن وجود ندارد .بنابراین وقتی نقدجان را
در حافــظ خواندید ،منظور نقد به معنای امر ظاهر
و حاضر اســت .آن وقت همین مسئله به معنای
اندوخته و ســرمایه و نقدینگی هم هست .یکی از
ابعاد کاربرد مفهوم نقد در دیوان حافظ همین معنا
اســت .نقد هم در معنای اقتصادی در نظر حافظ
بوده و گاه به معنای معنوی به کار رفته است.
بلخاری توضیح داد :واژه نقد  ۲۲بار در غزلیات
حافــظ بهکار رفته اســت .در قلمرو مفهوم نقد در
فرهنگ ایرانی اسالمی وقتی در مثنوی معنوی در
بیان حضرت عشــق میگوید :شاد باش ای عشق
خوشسودای ما ،چون عشق امری مجرد است و
تا کسی عاشقی نکند ،آن را درک نمیکند ،موالنا
آن را نقــد میکند تا آن امر باطنی را بشــکافد و
ظاهــرش کند .نقــد در این فرهنــگ به معنای
افشــاکردن ،آشــکارکردن به حضور درآوردن و
ظاهرکردن امر مکنون است.
این اســتاد دانشگاه تهران با این مقدمه درباره
تعریف نقد ،به اصل ســخنش وارد شــد و اظهار
داشــت :اگر قرنهای هشــتم و نهم را سدههایی
بدانیم که متاثر از فضای اقتصاد ،نقد را به معنای
امر ســرمایهای میداند ،آن وقت این مسئله دور
از ذهن نیســت که بخش مهمی از کاربرد نقد در
دیوان حافظ اشــاره به همیــن مفهوم نقدینگی و
سرمایه باشــد .حافظ متاثر از فرهنگ رایج زمانه
خودش ،اما در قاموس خــودش ،یعنی در فضای
عرفانــی و قرآنــی خودش ایــن واژه را وارد می
کند و به کارمیبرد .مبنای اثبات این مســئله دو
چیز اســت .۱ :قراین مشهود و آشکاری از واژهای

اقتصادی که به هنگام کاربرد از نقد حافظ استفاده
کرده؛  .۲بنا به مفهوم و بنا به آنچه هنگام خوانش
ایــن ابیات شــما مفهوم آن را اســتنتاج میکنید
چیزی است که حاضر و ظاهر است.
بلخاری توضیح داد :در غزل مشهور «به حسن
و خلــق و وفا کس به یار ما نرســد  /تو را در این
سخن انکار کار ما نرسد» ،میگوید« :هزار نقد به
بازار کائنات آرند و یکی به سکهی صاحبعیار ما
نرسد» ،در این بیت کلمههای بازار و سکه قرینهی
خوبی است که نشــان بدهد جناب حافظ به این
مفهــوم اقتصادی نظر دارد .هرچند بیت در وصف
حضرت یار اســت ،اما حافظ بــرای تبیین مطلب
خود از مفهوم رایج اســتفاده میکند .یا در ابیات
دیگری چون «نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان»
و «چمن حکایت اردیبهشــت میگوید  /نه عاقل
است که نسیه خرید و نقد بهشت» واژههای بازار
و نسیه قراینی است که نشان میدهد حافظ نقد را
در معنای اقتصادی و رایج خود بهکار برده اســت.
هرچند در ترکیب «نقــد روان» در بیت «گر نقد
دلم را ننهد دوست عیاری  /من نقد روان در دمش
از دیده شمارم» اشک را مراد کرده است.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تاکید کرد:
کاربــرد غالب نقد در دیوان حافــظ به معنای امر
حاضر و امر ظاهر اســت؛ چه در معنای اقتصادی
آن ،چه در معنای عرفانی آن .موالنا هم در داستان
کنیزک و پادشــاه وقتی میگوید« :بشــنوید ای
دوستان این داستان  /خود حقیقت نقد حال ماست
آن» ،یعنی برای شما حاضر و ظاهر میکنم آنچه
دربارهی عشق و عقل پوشیده است .جناب حافظ
متاثر از این معنا چنین مفهومی را به کار میبرد.

در گفتوگو با رضا قوی فکر مطرح شد؛ خبرنگار نباید احساس وحشت کند
رضا قویفکر ،روزنامهنگار پیشکســوت ،بر این باور
اســت که « اگر خبرنگار ما بتوانــد خبر آزاد تهیه کند و
به مخاطبش برســاند ،دیگر نیازی نیست که مخاطب ما
به سراغ رسانههای بیگانه برود».
نایب رییــس انجمــن پیشکســوتان مطبوعات در
گفتوگویی با ایســنا درباره ضــرورت آزادی بیان برای
خبرنگاران بــا هدف تبیین مطالبات مردم و رســیدگی
به وقوع تخلفات در جامعه ،توضیح داد :متاســفانه همه
مطبوعاتی ها و مســووالن میدانند که ما قانون مدون
و روشنی برای حمایت از انتشــار آزاد اطالعات نداریم.
از طرفی قانون اساســی دولت را ملزم کرده اســت که
اطالعات یک مســیر آزاد را طی کند تا به دســت مردم
برســد ،آن وقت از طرف دیگر خبرنگاری میآید خبری
را که حقش است منتشر میکند و با او برخورد میشود.
ایــن روزنامه نگار پیشکســوت با اشــاره به ماجرای
افشــاگری خبرنگار خوزستانی درخصوص استخدامهای
غیرقانونی در یکی از وزارتخانه ها که منجر به شکایت از
او شد ،ادامه داد :ما تناقض داریم و این تناقض ها نشان
میدهد وضعیت مطبوعات ما روشن نیست .مطبوعاتمان
در شرایط خوبی به ســر نمی برند و بیمار هستند؛ مثال
یک روزنامه در ژاپن االن که فضای مجازی و این همه
رسانه دیگر هم هست ،هنوز روزی  ۱۵میلیون تیراژ دارد
اما در کشــورمان اگر همــه روزنامههایمان را هم جمع
کنیم ،تیراژشان یک میلیون نمیشود و این اتفاق باعث
تاسف است.
قــوی فکر با بیان اینکه معنــای واقعی خبرنگار این
اســت که وجدان بیدار جامعه خود باشــد ،یادآور شــد:
رســانهها رکن چهارم آزادی هســتند؛ یعنی باید بر کار
سه قوه نظارت کنند .وقتی رسانهها این اشراف و وظیفه
مقدس را میتوانند داشــته باشــند ،خیلی بد اســت که
خبرنگاری در یک شهرســتان درباره تخلفی افشــاگری
کند و به جای اینکه وزارتخانه اطالعیه دهد یا شــخص
متخلف استعفا دهد و عذرخواهی کند و به رسانه ها خبر
دهند که رسیدگی میکنند ،از آن خبرنگار شکایت شود؛
البته االن خدا را شــکر شکایت از خبرنگار خوزستانی را
پس گرفته اند.
او در عین حال یادآور شــد :اگر میخواهیم مطبوعات
آزاد داشــته باشــیم و آزادی بیان وجود داشــته باشد و

اگر میخواهیم مردممــان در جریان اطالعات آزاد قرار
بگیرند ،به هر حال باید فکری برای این قضیه شود .البته
منظورم این نیســت که خبرنــگار میتواند هر خبری را
منتشر کند؛ نه اینطور نیست .در همه جای دنیا خبرهای
نظامی و خبرهایی که به امنیت کشورها مربوط میشوند،
خــط قرمز دارند و همه این را میدانند که نباید وارد این
مقوله شوند.
قوی فکــر در عین حال با اشــاره بــه اینکه گاهی
برچســب محرمانه بودن به برخی از تخلفات ،غیرواقعی
زده می  شــود ،در ایــن زمینه گفت :گاهی با برچســب
محرمانه برای برخی مسووالن مصونیت ایجاد میکنند.
از طرفــی می گویند شــما می توانیــد اطالعات آزاد را
بدهید و از طرفی میگویند این مســوول یا این سازمان

خبــر محرمانه دارد .محرمانه بودن برای این اســت که
به امنیت و اقتصاد کشــورمان لطمه نخورد و مردم دچار
مشکل نشــوند .محرمانه بودن این نیست که مسوولی
فســادی کند و بعد مهر محرمانه روی نامه یا آن سندی
که نشــان دهنده این فساد اســت ،بزنند که هیچکس
نتواند سراغش برود؛ نه این درست نیست.
ایــن روزنامــه نــگار باســابقه ســپس در توصیف
یک خبرنگار کاردان ،تشریح کرد :به نظر من یک خبرنگار
باهوش و کاردان باید علیرغــم این مهرهای محرمانه،
این مرزها را بشــکند و برود آن خبــر را تهیه کند .این
درست نیست که به بهانه اینکه فالن خبر محرمانه است

یا به صالح نیست کسی بداند ،اتفاقاتی در مملکت بیفتد
و خبرنگار اطالع نداشــته باشد .نتیجهاش این می شود
که ما خبر خوب نداریم و مردم ما در جریان نیســتند در
نتیجه به رسانههای بیگانه پناه میبرند که اصال درست
نیســت .اگر خبرنگار ما بتواند خبــر آزاد تهیه کند و به
مخاطبش برســاند دیگر نیازی نیســت که مخاطب ما
به سراغ رسانههای بیگانه برود.
قوی فکر در بخشــی از صحبتهایــش به ایراداتی
که در خود مطبوعــات و در میان خبرنگاران وجود دارد
هم اشــاره کرد و گفت :البته مــا از نظر کار خبری هم
ایــراد داریم .خبرنگار ما باید شــرایط ویژه کار خبری را
داشته باشد .باید ســواد رسانهای داشته باشد .باید بتواند
تشــخیص دهد که این خبر میتواند منتشــر شــود یا
نمیتواند منتشر شود .با من تماس میگیرند که در فالن
شهرستان استاندار در جمع خبرنگاران حاضر می شود و
هیچکدام سوالی نمیپرســند؛ میشود بیابید توجیهشان
کنید .وقتی مسوولی به استانتان میآید باید با او صحبت
کنید و او را به چالش بکشــید و مشکالت مردم را بیان
کنید .ما پزشــک نما داریم ،بازرگان نما داریم که تعهد
و تخصــص الزم را ندارند و طبعا خبرنگارنما هم داریم.
زیرا خبرنگار واقعی کســی اســت که سواد رسانه دارد و
تحصیالت آکادمیک کرده است.
نایب رییس انجمن پیشکســوتان مطبوعات در پایان
گفت :خبرنگار ما نباید برای تهیه خبر احســاس وحشت
و ترس داشــته باشد .شــما فرض کنید خبرنگاری همه
کارهایــی که برای تهیه خبر الزم اســت را انجام داده،
اشــکال ندارد از او شــکایت کنند .ما دادگاه مطبوعات
داریــم که علی االصول باید آدم های کارشــناس آنجا
نشسته باشند که تشخیص میدهند کار خبرنگار خالف
بوده یا نه .خط و نشان کشیدن برای خبرنگار کار درستی
نیســت .مملکت قانون دارد .خبرنــگار هم مثل هر آدم
دیگری ممکن است اشتباهکند .یک پزشک هم ممکن
اســت طی عملی به فردی ناخواسته آسیب بزند در این
صورت بستگان آن فرد شــکایت میکنند و موضوع در
نظام پزشــکی بررسی میشــود .ما هم باید نظام رسانه
داشــته باشیم که تشــخیص دهند خبرنگار اشتباه کرده
اســت یا نه .اگر همه کارهایمان روی قانون انجام شود
هیچ اشکالی در هیج زمینه ای نداریم.

رونمایی از یک جلد کتاب در حوزه وکالت در شیراز
ایســنا :طــی مراســمی بــا حضــور جمعــی از
روزنامهنــگاران و وکال از کتــاب مجموعه "خاطرات
وکیل" اثر محمدهادی جعفرپور به مناسبت هفته کتاب
و کتابخوانی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز
فارس رونمایی شد.
نویسنده این کتاب شامگاه سهشنبه  ۲۵آبان در این
مراســم گفت :مجموعه خاطرات وکیل با سوژه معرفی
حرفه وکالت ،چالشها و مشکالت وکالء در پروندهها،
انتقال مطالب و نکات حقوقی ،نقل حوادث ،شنیدهها و
تجارب ناشی از دو دهه فعالیت در کسوت وکالت است.
محمدهــادی جعفرپور هدف از چــاپ این کتاب را،
آشــنایی مخاطبان با دغدغــه و روزمره  گیهای حرفه

وکالــت و انتقال برخی مفاهیم حقوقی به زبان ســاده
عنوان کرد.
او ادامــه داد :این تجربه تازه حاصــل آموزشها و
همراهی محمد مهاجری درکنار برادر جوان و پرتالش
محمد مهدی امیری (گردآورنده) به منصه ظهور رسید
و در مسیر انتشار حقوق  یار قرار گرفت.
این نویســنده با بیان اینکه این کتاب در قالب ۳۱۱
صفحه در ســه فصل کلی پروندههای کیفری ،حقوقی
و خانواده جمع آوری و نوشــته شده است ،ادامه داد :در
این کتاب ســعی شده یک پرونده به   صورت خالصه از
شــروع تا انتها در قالب یکهزار و  ۷۰۰کلمه در  ۴تا ۵
دقیقه با ارائه نکات حقوقی و ژورنالیســتی به مخاطب

انتقال داده شود.
جعفرپور با اشــاره بــه اینکه چاپ و انتشــار کتاب
مجموعــه "خاطــرات وکیل" جلد اول اســت و مدت
یکســال و  ۳ماه برای جمع آوری و نگارش این کتاب
زمان برده اســت ،تصریح کرد :نخســتین تالیف بنده
کلیات جزای عمومی و مبحث دانشگاهی بوده است.

وی افــزود :حافــظ از دو واژه دیگر برای نقد
در معنای ارزیابی و تمیز ســره از ناســره استفاده
کرده اســت :عیار و محک .در بیت «گر قلب دلم
را ننهد دوســت عیاری…» منظور عیاری است
که میسنجد و گرانبها      بودن و ارزانبها      بودن دل
را مشــخص میکند .البته معیار ،حضرت دوست
است؛ زیرا عارف آنچه دارد را فی حد ذاته بیارزش
میداند و توجه معشــوق است که آن را ارزشمند
میکنــد .عیار از دیدگاه حافظ در قلمرو عشــق و
عرفان ،حضرت دوست است.
بلخاری سخنان خود را با اشاره به بیت «نقدها
را بــود آیا که عیاری گیرند  /تا همه صومعهداران
پی کاری گیرند» به پایان برد وگفت :در این بیت
دو واژه نقد و عیار به کار رفته .نقد در معنای ظاهر
و حاضرکردن و عیار در معنای تمیز و تشــخیص
سره از ناســره .عیار در این بیت در معنای واژهی
قرآنی فرقان است.
این نشســت بهصورت مجازی و با همکاری
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،مدیریت
فرهنگــی و مرکــز پژوهشهای زبــان و ادبیات
فارســی دانشگاه شــیراز و شــرکت دانشبنیان
ابردراک برگزار شد.

همراهی فرهنگ و ارشاد در خرید کتاب
با نویسندگان و ناشران

ایســنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس گفت :امسال
نیز همچون هر ســال نویســندگان و ناشران اســتان میتوانند
درخواســت خود را برای خرید جدیدتریــن کتابهای خود به این
اداره کل اعالمکنند.
صابر سهرابی در آیین سومین روز از پاسداشت هفته کتاب ،به
همه نویســندگان و ناشران اســتان فارسی توصیه کرد تا در طرح
فوق شرکت کنند.
او ادامه داد :معاونت فرهنگی از یکم تا ســیام آذرماه امســال
آمادگی دارد تا درخواســتها را دریافت و به شــورای خرید کتاب
ارائه کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس اولویت خرید را به سی
و یک کتابی که در هفته کتاب رونمایی میشوند ،داد.
سهرابی ،شــهروندان را به طرح پاییزه کتاب فراخواند و افزود:
شــهروندان میتوانند با کد ملی خود از  ۲۹ابان تا  ۳آذرماه در این
طرح شرکت کنند و از یارانه فرهنگی این طرح تا سقف  ۳۰۰هزار
تومان برای خرید کتابهایشان بهره گیرند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس همچنین از برگزاری دوره
آموزشــی دو روزه طراحی ،صفحهآرایــی و گرافیک کتاب برای
انتشاراتیها در روزهای پنجشنبه و جمعه  ۲۷و  ۲۸آبان خبر داد.
روحا ...منوچهری ،مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس نیز در
این مراسم بیان کرد :برای رسیدن به پیشرفت و سربلندی باید از
شاهراه فرهنگ گذر کرد و برای این گذر باید از راه کتاب گذشت.
او افزود :ما در کتابخانههای عمومی و فرهنگ و ارشاد به عنوان
سربازانی در این زمینه در خدمت شما نویسندگان و فرهنگوران هستیم.
منوچهری با بیان اینکه امســال برنامه ریزی شد و نویسندگان
شهرستانی نیز مورد توجه قرار می گیرند ،گفت :یکی از سرمایههای
اســتان ما و افتخارات مــا پرچم فرهنگ و کتاب را باال داشــته،
انتشارات نوید است که جا دارد یک کتابخانه ویژه از انتشارات نوید
در شیراز داشته باشیم.
به گزارش ایســنا ،در این مراسم از کتابهای دریای شورانگیز
از اکبر اســکندری ،خــاک دامنگیر از حســین بهمنی ،نغمههای
بیقــراری از پروانــه روئیناهلی ،مشــتی از خــروار از غالمرضا
ساختمانی ،بهمنبیگی ،اسطوره عشق از شهناز عشایری ،گنجینه
فهلیان از عالءالدین محمد طباطبایی و ســیمای آسپاس در گذر
زمان از وحید یونسی رونمایی و از تالشهای اسماعیل حامدیفر،
پیشکسوت حوزه نشر تقدیر شد.

سه کتاب به همت نویسندگان جهرمی
منتشر شد

ایرنا :به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،سه جلد کتاب در حوزه
داستان و خاطرهگویی و زبانشناســی به همت نویسندگان جهرمی
منتشر و رونمایی شد.
کتاب «زبانشناســی» از مجموعــه کتابهای پایۀ انتشــارات
آکســفورد از هنری ویدوســن به همت دکتر بهار پورشاهیان و دکتر
رها زارعیفرد ،اعضای هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه جهرم،
ترجمه شده است .این کتاب با  ۱۳۹صفحه در انتشارات رهنما فرهنگ
به چاپ رسیده و جزء مجموعه کتابهای مقدماتی حوزۀ زبان است.
کتــاب دوم در ایــن هفتــه ،کتاب «گلهای بهشــتی» نوشــته
حجتاالسالم شیخ محمد بهشــتی با محوریت سیره شهدای عصر
عاشــورای جهرم بود که در  ۵۰۰جلد منتشــر شد .این کتاب توسط
انتشارات سردار شهید عبدالرضا مصلی نژاد ،تهیه و وارد بازار کتاب شد.
کتــاب «قــرار در بهشــت» ،بــر اســاس عاشــقانههای طاهره
غالمعلیشــاهی ،همسر شــهید مدافع حرم محمد استحکامی با قلم
رضا آبیار در دفتر نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری به چاپ رسید.
این کتاب با ویراســتاری رامین بابــازاده در  ۱۶۰صفحه در یکهزار
نسخه به بازار کتاب روانه شد.

