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استاندار در دیدار روسای دانشگاههای استان مطرح کرد:

شهردار شیراز:

مشارکت شهرداری
با سایر دستگاه ها
باید متناسب باشد

با تجلیل از  31کتابدار
و مروج کتابخوانی در استان؛
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استان فارس:

چرا مدیران موفق
رانده می شوند
محمد عسلی
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روزهای روشنی
در انتظار کشور است
خطیبزاده اعالم کرد:

تمرکز ایران بر جدی بودن
مذاکرات وین
دادگاه فدرال عراق:

بحث لغو انتخابات را پیش از تایید
نتایج آن مشخص میکنیم
آسترازنکا دارویی موفقتر از واکسن
معرفی کرد
2
رژه خونین کریسمس در ویسکانسین
آمریکا با  ۴۵کشته و زخمی

آمادهباش  ۲۴۰امدادگر هالل احمر فارس در طرح امداد زمستانه
قوه قضاییه منتشر کرد
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انتشار تصاویری از "دادگاه هواپیمای اوکراینی"

قوه قضاییه تصاویری از "دادگاه هواپیمای اوکراینی" منتشر کرد.
به گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعالم کرد:
در پـی برگـزاری جلسـه رسـیدگی بـه سـانحه هواپیمـای اوکراینـی و
انتشـار شـایعاتی در ایـن خصوص با عنـوان حضور نداشـتن خانواده
جانباختـگان در دادگاه ،مرکـز رسـانه قـوه قضائیـه تصاویـری از ایـن
دادگاه را کـه بـا حضـور متهمـان ،شـکات ،خانـواده جانباختـگان و
وکالی آنهـا برگـزار شـد ،منتشـر کرد.
جلسـه رسـیدگی به سـانحه پـرواز  PS752اوکرایـن ،روز یکشـنبه به
ریاسـت ابراهیـم مهرانفـر در دادگاه نظامـی اسـتان تهـران ،برگـزار
شد .
در این جلسـهی دادگاه ،اظهارات و شـکایت شـکات و وکالی آنها
بـه مـدت بیـش از دو سـاعت از سـوی قاضـی اسـتماع شـد و هیـچ
محدودیتـی بـرای شـنیدن اظهـارات شـکات و اولیـای دم و وکالی
آنهـا و متهمـان و وکالی آنهـا وجود نداشـت.

مشارکت  500نیروی پلیس فارس در طرح امداد زمستانه
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هالكت قاتل پس از قتل  ۵نفر و
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

چرا مدیران موفق
رانده می شوند
از برزویـه طبیـب «بزرگمهـر» گرفتـه تـا امیرکبیـر در
سـایه قـدرت مغضوب زمامداران شـده انـد و به مرگ
ناخواسـته و یـا دل کنـدن از قـدرت مجبـور شـده انـد
هرچنـد مدیـران و نخبـگان موفقـی بـوده انـد.
تاریـخ روایتگـر نخبـه کشـی های بسـیاری اسـت.
زیـرا قـدرت برهنـه تحمـل قـدرت قلـم را نداشـته و
اراده هـای کـور بـر عقالنیت و شـعور چیره شـده اند.
بـه
اگـر نادرشـاه افشـار چشـمان رضاقلـی میـرزا را ً
علـت ظنی کـه از پس محاکمـات صحرائی کـه کامال
بـه یقیـن نرسـید کـور نمی کـرد در فتـح آبـاد قوچـان
شـبانه توسـط سـرداران سـپاه سـرش از تـن جـدا
نمی شـد و سرنوشـت ایـران بـه گونـه دیگـری رقـم
ُ
نمی خـورد تـا میـرزا اسـترخان در خاتمـه کتـاب دره
نـادری بیـاورد:
«سرشب به سرقصد تاراج داشت
سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت
به یک گردش چرخ نیلوفری
نه نادر به جا ماند و نه نادری»...
آری قـدرت ،چـه قـدرت نظامی باشـد و یـا قـدرت
اقتصـادی و چـه قـدرت موقعیتـی و یـا قـدرت
علمی وقتـی مهمیـز آن در دسـت عقـل و تدبیـر قـرار
نگیـرد فاجعـه آفریـن می شـود.
جـورج بـوش رئیـس جمهـور اسـبق آمریـکا دسـتور
حملـه بـه عـراق و افغانسـتان را صـادر کـرد و فاجعـه
آفریـد :تکیـه بـر قـدرت مـادی و نظامـی در طـول
تاریـخ چـه بسـا سرنوشـت کشـورهای بـزرگ و
امپراطوری هـای تمـدن سـازی را دگرگـون کـرده و
نظام هـای چنـد صـد سـاله را فـرو ریختـه اسـت.
نکتـه قابـل تأملـی کـه از ایـن مقدمـه کوتـاه درک
می شـود مبحـث مدیریـت را در نظام هـای
قدرت مدارانـه بـاز می کنـد.
خانـم مـری پارکـر در کتـاب معیار هـای مدیریتـی
« ،»The scale of manajmentمدیریـت را اینگونـه
تعریـف می کنـد« :مدیریـت هنـر انجـام دادن
کارهاسـت توسـط دیگـران»
پـس در مدیریـت امـروزی هنـر توانسـتن بـا دیگـران
کار کـردن یـک ضـرورت اسـت بـه ًصـرف اینکـه
فـردی مـورد وثـوق و متعبـد اسـت الزامـا مدیـر خوب
و موفقـی نیسـت .هرچنـد اعتمـاد و خدابـاوری در
نظام هـای دینـی بایـد مدنظـر باشـند امـا قدرت هـای
برآمـده از یـک نظـام مـردم سـاالر سـعی دارنـد از
مدیـران متخصـص در موضـوع کاری کـه بـه آنهـا
سـپرده می شـوند اسـتفاده کننـد.
مدیـران انتخابـی می بایـد ،مدیریـت را در مقاطـع
مختلـف شـغلی بـه صـورت پلکانـی طـی کرده باشـند
تـا در مدیریت هـای کالن بتواننـد از تجربـه مدیریتی
خـود بهـره مند شـوند.
هـر مدیـر می بایـد از دانـش برنامـه ریـزی بـرای
کاری کـه بـه او سـپرده شـده بهـره منـد باشـد .نحوه
سـازماندهی و انتخـاب افـراد را بدانـد و بتوانـد بیـن
کارکنـان سـازمان ،هماهنگـی ایجـاد کنـد عملکـرد
آنـان را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد و نظـارت را کـه
یکـی از ارکان مهـم مدیریتـی اسـت به خوبـی مدنظر
داشـته باشـد و سـپس به نگهداری افراد سـازمان از
پـس نمره هـای قبولـی در ارزشـیابی ها وفـادار بماند.
آنچـه نابسـامانی های کنونـی را رقـم زده و موجـب
خسـارت های بسـیاری بـرای کشـور و ملـت شـده
عـدم انتخـاب بعضـی مدیـران کارآمـد ،متخصـص
و آگاه بـه اصـول مدیریتـی اسـت زیـرا در حـوزه
مدیریـت ناظـر ،اختالس هـای کالن «ندانـم کاری»
تصمیم هـای غیرکارشناسـانه و محفلـی ،فامیـل
گرایـی ،توصیـه طلبی ،رانتخـواری و تبعیـض و پارتی
بـازی معنـی نـدارد.
مدیـر آگاه و وفـادار بـه اصـول مدیریـت قطعـا از
دسـتورات غیرقانونـی و غیراخالقـی مقامـات باالتـر
تبعیـت نمی کنـد و شـجاعت افشـاگری تقاضاهـای
خلاف را دارد میـرزا تقـی خـان امیرکبیـر وقتـی
تشـخیص داد و بـه ناصرالدیـن شـاه نوشـت کـه بـا
توصیـه مـادر و عمه و این و آن کار مملکت به سـامان
نمی رسـد جان خود بر سـر باورهای درسـت گذاشت
و همیـن مصیبـت بـر سـر قائـم مقـام فراهانـی آمـد.
امـروز هـر سـردار یـا فرمانـده نظامی هـم می بایـد
مدیـر قابلـی باشـد تـا بتوانـد فرماندهـی کنـد .شـهید
چمـران و بعضـی فرماندهـان دیگـر از ایـن نعمـت
بـی نصیـب نبودنـد .دانسـته های مدیریتـی و دیـن
باوری شـرط الزم اسـت اما شـرط کافی نیسـت .هنر
مدیریـت نیـز کـه یـک ویژگـی ذاتی اسـت مدیـر را در
مدیریـت موفـق می کنـد.
اگـر تعبـد و باورمنـدی برای مدیـران نظـام جمهوری
اسلامی یک اصـل غیرقابـل اجتناب اسـت .توانایی و
تخصـص هـم می بایـد در کنـار آن باشـد و جمـع ایـن
دو جمـع نقیضین نیسـت.
سـعدی را در ایـن بـاب حکایتـی اسـت کـه« :هـارون
الرشـید را غالمی سـیاه بـه نـام خصیـب بـود بسـیار
نـادان ،او را طلبیـد و فرمانروایـی کشـور مصـر را بـه
وی داد .گروهـی از کشـاورزان مصـر نـزد او آمدنـد و
گفتنـد :بـاران دیـر وقـت آمـد .پنبـه کاشـته ایم سـبز
نشـده ،غلام سـیاه در پاسـخ گفـت :می خواسـتید
پشـم بـه کارید.
« ...اوفتاده است در جهان بسیار
بی تمیز ارجمند و عاقل خوار
کیمیاگر به غصه مرده و رنج
ابله اندر خرابه یافته گنج»
والسالم

Nov 23, 2021

سال بیست و ششم شماره 7347

گانتس:

رئیسی:

روزهای روشنی در انتظار کشور است
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه نقـش و تاثیـر ترویـج
فرهنـگ و روحیـه بسـیجی در همـه امـور
زندگـی فـردی و اجتماعـی ،گفـت :بسـیجی در
هـر سـازمان و ادارهای بایـد پرچـم برافراشـته
ارزشهـای انقالبـی ،دلسـوزی بـرای رسـیدگی به
مشـکالت مـردم و دعـوت بـه صداقـت و پاکـی
باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
روز دوشـنبه در دیـدار بسـیجیان نهـاد ریاسـت
جمهـوری و سـازمانهای تابعـه بـا گرامیداشـت
هفتـه بسـیج ،بـا بیـان اینکـه مسـئولیتپذیر بودن
و خطرپذیـری از ویژگیهـا و شـاخصه های اصلـی
بسـیجیان اسـت ،اظهـار داشـت :اگـر در نهـاد
ریاسـت جمهـوری کارکنـان مسـئولیتپذیر بـوده
و بـه مـردم و اربـاب رجـوع پاسـخگویی شایسـته
و مناسـب داشـته باشـند ،بـدون تردیـد بقیـه
سـازمانها نیـز از ایـن نهـاد الگـو خواهنـد گرفت.
رئیـس جمهور اصلاح نظـام اداری و تالش برای
تقویت کارآمدی در سـازمانها و ادارات را ضروری
دانسـت و گفـت :کارآمـدی در سیسـتم اداری بـه

ایـن اسـت کـه کارکنـان نسـبت بـه وظیفـه خـود
شـناخت کامـل داشـته و بـا احسـاس مسـئولیت و
محبـت نسـبت بـه رفـع مشـکالت مـردم و اربـاب
رجـوع عمـل کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت روحیـه مسـئولیتپذیری

انسـان در نهـاد خانـواده و جامعـه ،اظهارداشـت:
در فرهنـگ دینـی ،همـه مسـئول هسـتند و بایـد
نسـبت بـه موضوعـات اطـراف خـود احسـاس
مسـئولیت کننـد و همـه وظیفه داریم بـرای ترویج
عدالـت ،صفا و صمیمیت ،امانتداری ،گسـترش

خوبیهـا و نهـی از منکـر در جامعـه تلاش کنیم.
رئیسـی افـزود :برخـورداری از روحیـه
مسـئولیتپذیری اجـازه نمیدهد تا انسـان نسـبت
بـه اطـراف خـود و مشـکالت مـردم بیتفـاوت
باشـد.
رئیـس جمهـور با اشـاره به اینکـه در جامعه قرآنی،
صبـر در مقابـل نامالیمـات و مصائب و ایسـتادگی
در برابـر دشـمنیها از اصـول اساسـی اسـت،
خاطرنشـان کـرد :در جامعـه دینـی صالـح بـودن
بـه تنهایـی کافی نیسـت ،بلکه انسـان بایـد مصلح
باشـد و دیگـران را نیـز بـه کارهای خـوب دعوت و
از منکـرات نهـی کنـد و بایـد فرد بسـیجی در اداره
و سـازمان خـود ،روحیـه بسـیجی و جهـادی را در
بیـن همکارانـش نیـز گسـترش دهد.
رئیسـی با انتقاد از نارسـاییها و مشـکالت موجود
در سیسـتم اداری کشـور ،گفـت :یقینـا اگـر نظـام
اداری کشـور از روحیـه بسـیجی برخـوردار باشـد،
شـاهد بسـیاری از مشـکالت و ناکارآمـدی موجود
نخواهیـم بـود لـذا بـرای کارآمـدی نظـام اداری،
الزم اسـت ایـن روحیـه را ترویج و گسـترش دهیم.

خطیبزاده اعالم کرد:

تمرکز ایران بر جدی بودن مذاکرات وین
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان با بیان
ایـن کـه امشـب سـفر آقـای گروسـی به تهـران را
داریـم ،گفـت :همـواره سـعی شـده رابطـه ایـران
و آژانـس روابطـی فنـی و در چارچـوب پادمـان
باشـد .
بـه گـزارش ایسـنا ،سـعید خطیبزاده در نشسـت
خبـری دیـروز اظهـار امیـدواری کـرد کـه سـفر
مدیـر کل آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی بـه
تهـران ماننـد سـفرهای قبلـی  ،سـفر سـازندهای
باشـد.
خطیـبزاده همچنیـن گفـت  :تمرکـز مـا ایـن
اسـت کـه گفتوگوهـای ویـن جـدی باشـد و
طرفهـای مقابـل بـه خوبـی میداننـد کـه تمرکز
مـا بر رفـع تحریمهای یـک جانبه و فراسـرزمینی
اسـت کـه علیـه ایـران اعمـال شـده اسـت.

وی در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اخبـار منتشـر
شـده در مـورد سـفر یـک هیئـت اماراتی بـه ایران
اظهـار کـرد :روابـط ایـران بـا کشـور امـارات بـه
رغـم برخـی از پروندههای اختالفی که در سـطح
منطقـهای وجـود دارد بـا یـک فهـم مشـترک
از سیاسـت حسـن همسـایگی در مسـیر خوبـی
قـرار دارد و مسـیر همکاریهـای دو کشـور در
بعـد تجـاری و اقتصـادی در چنـد وقـت اخیـر
بـه سـطح قابـل توجهـی رسـیده اسـت و طبیعـی
اسـت کـه متناظر ایـن روابـط تجـاری ،اقتصادی
و دیپلماتیـک رفـت و آمدهـای دیپلماتیـک نیـز
ضـروری اسـت و در ایـن ارتباط اقدامـات الزم در
سـطح انجـام و طراحـی اسـت.
خطیـب زاده در پاسـخ سـوالی مبنـی بـر اینکـه
طبـق برخـی از گزارشهـا ایـران در طـی مـدت

شبکه اسرائیلی با جعل هویت
با "فواد حسین" مصاحبه کرد

بحث لغو انتخابات را پیش از تایید
نتایج آن مشخص میکنیم
نهایـی توسـط کمیسـیون انتخابـات ارسـال خواهـد
کـرد بـر ایـن اسـاس بایـد گفـت زمـان مشـخصی
بـرای آن وجـود نـدارد و موضـوع منـوط بـه تکمیـل
کار رسـیدگی بـه شـکایات اسـت.این منبـع دربـاره
درخواسـتهای مطـرح شـده بـرای لغـو نتایـج
انتخابـات پارلمانـی زودهنـگام عـراق نیـز گفـت:
بررسـی دقیـق و رسـیدگی بـه ایـن شـکایتها زمـان
میبـرد البتـه زمـان مشـخصی نیـز از سـوی دادگاه
فـدرال بـرای رسـیدگی بـه آنهـا وجـود نـدارد؛ امـا
قطعـا رسـیدگی به ایـن موضوع پیـش از تاییـد نتایج
و اسـامی چهرههای پیـروز انتخابـات خواهـد بـود.

احمـد الصحاف ،سـخنگوی وزارت خارجه عراق
درخصـوص مصاحبـه اخیـر فـواد حسـین ،وزیـر
امـور خارجـه ایـن کشـور با یک رسـانه اسـرائیلی
توضیح داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،احمـد الصحاف ،سـخنگوی

خصـوص اظهـار کـرد :ایـن دادههـای جدیـد بـه شـواهد رو
بـه رشـدی میافزایـد کـه از ظرفیـت  AZD۷۴۴۲پشـتیبانی
میکننـد .مـا در حـال پیشـرفت پروندههـای نظارتـی در سراسـر
جهـان و مشـتاقانه منتظـر ارائـه یک گزینـه مهم جدیـد در برابر
سـارس کـوو  ۲هسـتیم.

ایـن شـرکت انگلیسـی سـوئدی موافقـت کـرده  ۷۰۰هـزار دوز
 AZD۷۴۴۲را در صورتـی کـه سـازمان غـذا و دارو اجـازه
اسـتفاده اضطـراری بدهـد ،بـه دولـت ایـاالت متحـده عرضـه
کنـد .ایـن شـرکت توافقات مشـابهی با سـایر کشـورها نیـز دارد.
ایـن دارو بـا اسـتفاده از ترکیبـی از  ۲آنتیبادی سـاخته میشـود
کـه از سـلولهای  Bایمنـی اهـدا شـده بیمـار در حـال بهبودی
از کوویـد  ۱۹منشـاء میگیرد.ایـن درمان را میتـوان در افرادی
کـه بـه خوبـی بـه واکسـنها پاسـخ نمیدهنـد ماننـد بیمـاران
سـرطانی اسـتفاده کـرد .حـدود  ۲درصـد از افـراد در معـرض
خطـر عـدم ایجـاد آنتیبـادی کافـی بـه دنبـال تزریـق واکسـن
کوویـد  ۱۹هسـتند.
بـر اسـاس دادههـا بـه نظـر میرسـد ایـن دارو از واکسـن کووید
 ۱۹نسـل اول ایـن شـرکت موثرتر باشـد.
نتایـج مطالعـه زویـی کوویـد در بریتانیا نشـان داد که اثربخشـی
واکسـن آسـترازنکا پـس از چهـار تا پنـج ماه به حـدود  ۶۷درصد
کاهـش مییابد.

مقتدی صدر نسبت به تالش برای تغییر نتایج انتخابات عراق هشدار داد
رهبـر جریـان صـدر عـراق ،چنـد روز مانـده
بـه اعلام نتایج نهایـی انتخابـات پارلمانی،
نسـبت بـه هرگونه تلاش برای تغییـر نتایج
انتخابات هشـدار داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـفق نیـوز،
مقتـدی صـدر رهبـر جریـان صـدر عـراق
عنـوان داشـت کـه کمیسـیون انتخابـات

در کشـورش تحـت "فشـارهای سیاسـی و
امنیتـی" قـرار دارد.
در بیانیـهای کـه در حسـاب توییتـر خـود
منتشـر کـرد ،بـر "شـفافیت کمیسـیون
مسـتقل انتخابات عـراق و دقت و حرفهای
بـودن آن در تمـام جزئیـات" تاکیـد کـرد.
وی بـا ابـراز امتنـاع از مداخلـه در کار ایـن

وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی ضمـن ابـراز حمایـت از توافقـی
«گسـترده تـر ،طوالنـی تـر و مسـتحکم تـر» بـا ایـران ،در یـک
کنفرانـس امنیتـی در فلسـطین اشـغالی ،ادعاهایـی را علیـه نقـش
ایـران در منطقـه مطـرح کـرد.

بـه گـزارش ایسـنا به نقل از روزنامه صهیونیسـتی تایمز آو اسـرائیل،
بنـی گانتـس وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی در کنفرانسـی درباره
امـور امنیتـی اسـراییل درباره مذاکـرات احیای توافق هسـته ای در
ویـن گفـت :مـن از توافقی حمایـت می کنم که گسـترده تر ،قوی تر
و طوالنـی تر باشـد ،ایـران را به عقـب براند ،توانمندی های[هسـته
ای] فعلـی اش را از بیـن ببـرد و نظارتـی موثـر بر تاسیسـات هسـته
ای آن و بـر تولیـد تسـلیحاتش اعمال کند.
گانتـس بـا مطـرح کـردن ادعاهایـی علیـه نقـش ایـران در منطقه ،
ایـران را هژمونـی خوانـد کـه بـه ادعای وی ارتشـهای تروریسـتی را
تجهیـز می کنـد.

نخست وزیر سودان به
تشکیل دولت تکنوکرات
و مستقل متعهد شد
نخسـت وزیـر سـودان اعلام کـرد توافقـی که بـا ارتش امضـا کرده
بـه او اختیـار کامـل را در انتخـاب دولتـی شایسـته و ملـی میدهد.
بـه گـزارش ایسـنا ،عبداللـه حمـدوک ،نخسـت وزیـر سـودان در
مصاحبـه بـا الجزیـره گفـت :توافقی بر سـر برگـزاری انتخابات قبل
از ژوئیـه  ۲۰۲۳وجـود دارد .هـدف توافقـی که با ارتـش امضا کردیم
جلوگیـری از ریختـن خـون سـودانیها و حفـظ دسـتاوردهای دو
سـال گذشـته است.

کمیسـیون ،بـر حفـظ امنیـت اعضـا و
تمامی افـراد وابسـته بـه آن تاکیـد کـرد.
رهبـر جریـان صـدر ادامـه داد :همـه
فشـارهای سیاسـی و امنیتی که کمیسیون
از روز اول کار تـا بـه امـروز بـر آن وارد شـده
اسـت را محکـوم میکنیم.صـدر که جریان
او بـر اسـاس نتایـج اولیـه جایـگاه اول را در

وی گفـت ،براسـاس توافقـی کـه بـا ارتش امضـا کرده اختیـار کامل
را در انتخـاب دولتـی شایسـته و ملی دارد.
حمـدوک گفـت :طـرح اصلـی دولـت آتـی ایـن اسـت کـه دولتـی
تکنوکـرات متشـکل از شـخصیتهای الیـق و مسـتقل باشـد .ایـن
دولـت بـر مسـائل مشـخصی متمرکـز خواهـد بـود کـه در رأس آن
تحـول دموکراتیـک اسـت.
نخسـت وزیـر سـودان گفـت :اعتمادسـازی میـان طرفهـای
سـودانی بـه وضـوح و جدیـت نیـاز دارد.
وی گفـت در زمانـی کـه در حبـس خانگـی بـوده بـا تعداد زیـادی از
گروههـای سیاسـی ارتباط داشـته اسـت.
از سـوی دیگـر منابـع رسـمی اعالم کردند کـه چهار تن از بازداشـت
شـدگان سیاسی سـودانی آزاد شدند.
ایـن چهـار تـن عبارتند از :عمـر الدقیر ،رهبـر حزب کنگره سـودان
و معـاون رئیـس جنبـش مردمـی آزادی سـودان ،یاسـر عرمـان،
مشـاور سـابق حمـدوک ،علـی السـنهوری ،رئیـس حـزب بعـث
سـودان و صدیـق الصـادق المهـدی از حـزب االمـه سـودان.

وزارت خارجـه عـراق ،شـامگاه یکشـنبه در
گفتوگـو بـا المیادیـن بـار دیگـر بـر موضـع ثابت
عـراق در حمایـت از آرمـان فلسـطین و تحقـق
کامـل حقـوق مشـروع مـردم فلسـطین تاکیـد
کرد.
الصحـاف بـا بیـان ایـن کـه "موضـع عـراق ثابت
اسـت و قاطعانـه موضـوع عادیسـازی روابـط
بـا اسـرائیل را رد میکنـد" و دولـت عـراق ایـن
موضـع را اولویـت خـود قـرار داده اسـت.
وی توضیح داد" :صحت آن چه رسـانه اسرائیلی
کـه بـا جعـل هویـت خـود بـا وزیـر امـور خارجـه
عـراق مصاحبـه کـرده بـود منتشـر
کـرده مـورد تردیـد اسـت؛ بـه ویـژه
آگهي تجدید مناقصه عمومي
کـه وزیـر خارجـه چـه در کنفرانـس
1400-897
امنیتـی منامـه و یـا مصاحبههـای
نوبت اول 1400/9/2 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم 1400/9/3 :روزنامه تماشا
تلویزیونـی متعـدد بر مخالفـت عراق
شــهرداري منطقه شــش در نظر دارد عملیات
بـا عادیسـازی روابـط بـا اسـرائیل
لكه گیری آســفالت از طريق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط
تاکیـد کـرده اسـت".

آسترازنکا دارویی موفقتر از واکسن معرفی کرد
شـرکت آسـترازنکا اعلام کـرد که کوکتـل آنتیبادی پیشـگیرانه
آن  ۸۳درصـد محافظـت در برابـر عالئـم بیمـاری کوویـد  ۱۹را
حداقـل بـه مـدت  ۶مـاه ارائـه میدهـد و آن را از واکسـن تولیـد
شـده توسـط ایـن مجموعـه موثرتـر میداند.
بـه نقـل از نیـوز ،آسـترازنکا پیشـروی خـود را در رقابـت بـرای
توسـعه و عرضـه داروی پیشـگیریکننده کوویـد  ۱۹تثبـت کرد؛
ایـن دارو بـه صـورت شـات در بـازو تزریـق میشـود.
براسـاس دادههـای کارآزمایـی بـا دارویـی بـه نـام AZD۷۴۴۲
کـه بـه صـورت یـک دوز  ۳۰۰میلیگرمی بـه شـرکتکنندگان
داده شـد ،خطـر ابتلا بـه کوویـد  ۱۹عالمـتدار طـی  ۶مـاه تـا
 ۸۳درصـد کاهـش یافـت .در گـروه آزمایشـی ایـن آزمایش هیچ
مـورد مـرگ یـا عفونـت شـدیدی ثبت نشـده اسـت.
نتایـج کارآزمایـی جداگانـه نیـز نشـان داد کـه ایـن دارو طی سـه
روز پـس از شـروع عالئـم خطـر ابتلا بـه کوویـد  ۱۹شـدید یـا
مـرگ ناشـی از آن را تـا  ۸۸درصـد کاهـش میدهـد.
منـه پانگالـوس ،معـاون اجرایـی شـرکت آسـترازنکا ،در ایـن

از توافقی گستردهتر،
مستحکمتر و طوالنیتر
با ایران حمایت میکنم

بغداد:

دادگاه فدرال عراق:

یـک منبـع مسـؤول در دادگاه فـدرال عـراق دیـروز
(دوشـنبه) موضعگیـری ایـن دادگاه دربـاره تاییـد
نتایـج انتخابـات پارلمانـی زودهنـگام را کـه دهـم
اکتبـر گذشـته فـاش کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن منبـع در گفتوگـو بـا
خبرگـزاری شـفق نیـوز عـراق اظهـار کـرد :دادگاه
فـدرال پـس از آنکـه هیئـت دسـتگاه قضایـی
رسـیدگی بـه تمامی شـکایتها را بـه پایـان
برسـاند ،نتایـج انتخابـات پارلمانـی زودهنـگام و
اسـامی چهرههای پیـروز آن را تاییـد خواهـد کـرد.
منبـع یاد شـده افزود :سـپس آن نتایـج را برای تایید

اخیـر  ۱۴۱هـزار مهاجـر افغانـی کـه بـه صـورت
غیرقانونـی وارد ایـران شـده اسـت را دیپـورت

کـرده اسـت و آیـا سیاسـت ایـران در مـدت اخیـر
دیپـورت ایـن مهاجـران غیرقانونـی بـوده اسـت
و آیـا ایـن اخبـار تأییـد می شـود ،گفـت :مـن
تأکیـد میکنـم کـه ایـران بـه عنـوان یـک کشـور
همسـایه سـعی کـرده کـه میزبـان خوبـی بـرای
جامانـدگان و آوارگان کشـور همسـایه افغانسـتان
باشـد .مـا در حـال حاضـر میزبـان چهـار میلیون
اتبـاع افغانـی هسـتیم .تلاش مـا ایـن اسـت کـه
کشـور همسـایهمان افغانسـتان کشـوری امـن
باشـد .مأمنـی امـن بـرای مردم افغانسـتان باشـد
و این کشـور توسـط خود مردم این کشـور رشـد و
توسـعه پیـدا کنـد و مـا نیز در ایـن فرایند بـه مردم
افغانسـتان کمـک کنیـم .همانطـور کـه پیـش از
ایـن گفتـهام مـا در برهههـای سـخت هیـچ گاه
مـردم افغانسـتان را تنهـا نگذاشـتهایم.
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انتخابـات به دسـت آورد ،نسـبت به هرگونه
مداخلـه در کار دسـتگاه قضائـی هشـدار
داد.
در انتخابـات پارلمانـی اکتبـر جریـان صـدر
بیش از  ۷۰کرسـی از مجموع  ۳۲۹کرسـی
مجلـس نماینـدگان را بـه دسـت آورد و در
جایـگاه نخسـت قـرار گرفت.

واگذار نمايد.لــذا از كلیه پیمانكاران دارای شــرايط ذيل دعوت بعمل
مي آيد ،با توجــه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس:
شــیراز گلدشت معالی آباد -شــهرداری منطقه شش مراجعه نمايند.
ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره
تلفن۷13۶391۶99 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
شرایط شرکت کنندگان:
 اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته راه و ترابری از سازمانبرنامه و بودجه
 مبلغ برآورد۵,292,۶04,11۷ :ريال
 مدت قرارداد  ۶ :ماه
 محل انجام كار :سطح منطقه شش
 مبلغ تضمین شركت در مناقصه 2۷0,000,000ريال بصورت ضمانت نامه
بانكی يا فیش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه پاسداران
شماره حساب 100۷۸۵002۸۷3بنام شهرداری شیرازبرندگان اول و دوم
مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن
اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصــه ،از طريق مراجعه به ســايت معامالت
شــهرداری شــیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRيا از طريق مراجعه
حضوری به آدرس( :شــیراز گلدشــت معالی آباد -شهرداری منطقه
شش) اقدام گردد.
 آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات  :پايان وقت اداری مورخ 1400/09/1۵به
آدرس شیراز گلدشت معالی آباد -شهرداری منطقه شش می باشد.
 تاريخ بازگشايی پاكات :ساعت  13:00مورخ  1400/9/1۷در محل شیراز
چهارراه خلدبرين ،اداره كل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها 3ماه می باشد.
 هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت به اين پروژه تعلق نمی گیرد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد يک يا تمام پیشنهادها مختار مي باشد در اينصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شركت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طريــق ســايت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی122۵۵11 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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لزوم تشکیل شوراهای اندیشه ورز و تصمیم ساز در فارس
اســتاندار فارس با اشاره به اینکه رویکرد وی ایجاد ساختار علمی در مدیریت کالن
استان است ،محقق شدن این هدف را در گرو به کار ...

بستری  ۱۱۹۲بیمار مبتال به کرونا در استان فارس
مهر:مدیـر روابـط عمومی علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :در حـال حاضـر یـک
هـزار و  ۱۹۲بیمـار مبتلا به کرونا در اسـتان فارس بسـتری هسـتند که از این
تعـداد  ۱۶۴بیمـار در بخش هـای ویـژه حضـور دارند.
دکتـر روح الـه حسـینی بعـد از ظهـر دوشـنبه بـا حضـور در اسـتودیو سلامت
فـارس در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان تازهتریـن آمارهـای مربـوط بـه کرونـا
ویـروس در اسـتان گفـت :از ابتـدای شـیوع این بیمـاری تاکنـون ،در مجموع
بیـش از یـک میلیون و  ۷۲۹هزار و  ۷۰۶مورد تسـت تشـخیصی شـامل تسـت
مولکولـی یـا  PCRو تسـت سـریع در فـارس انجام شـده کـه از این تعـداد یک
میلیـون و  ۴۸۳هـزار و  ۹۱۹تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاههای
اسـتان تهیـه شـده و بـا بررسـی نمونههـای انجـام شـده ۴۳۸ ،هـزار و  ۳۹بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده
اسـت؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی تاکنون ۲۴۵ ،هزار و  ۷۸۷مورد تسـت سـریع
انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد  ۵۷هـزار و  ۴۲۵بیمـار مثبـت شناسـایی شـده و در مجمـوع تاکنـون ۴۹۵ ،هزار و
 ۴۶۴بیمـار مبتلا بـه کوویـد  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه  ۱۵۹بیمـار جدیـد کرونا طی  ۲۴سـاعت در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری شـدهاند ،افزود:
هـم اکنـون هـزار و  ۱۹۲بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالئـم در بیمارسـتانهای فـارس بسـتری هسـتند که
از ایـن تعـداد ۱۶۴ ،بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی در بخشهـای  ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانـی
دریافـت میکننـد.
مدیـر روابـط عمومی علـوم پزشـکی شـیراز همچنین از جـان باختن  ۶هم اسـتانی دیگـر در اثر ابتلاء به ویروس
کرونـا طـی  ۲۴سـاعت گذشـته خبـر داد و افـزود :مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتدای شـیوع
بیمـاری تـا کنـون ،به هفـت هـزار و  ۱۹۴نفر افزایـش یافت.
او در ادامـه از بهبـودی  ۴۸۳هـزار و  ۲۸۸نفـر از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون خبـر داد کـه از بیمارسـتانها
ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـدهاند.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه بـا بیـان اینکـه تـا کنـون پنـج میلیـون و  ۷۶۶هـزار و  ۸۶۷دوز واکسـن کرونـا در
فـارس تزریـق شـده اسـت ،گفـت :از ایـن تعـداد سـه میلیـون و  ۱۲۱هـزار و  ۹۹۲دوز نوبـت اول و دو میلیـون و
 ۶۴۴هـزار و  ۸۷۵دوز نوبـت دوم واکسـن کرونـا بـوده اسـت.
دکتـر حسـینی بـا اعلام نگرانـی مجموعـه سلامت فارس نسـبت بـه افزایش بـی توجهیهـای عمومی و سـاده
انـگاری در مـورد خطـر ایـن بیمـاری و پیامدهـای ناگـوار آن ،اظهـار کـرد :بـی توجهـی بـه شـیوه نامههـای
بهداشـتی موجـب شـده تـا امسـال علاوه بـر بیمـاری کوویـد  ،۱۹احتمـال مواجه شـدن با بیمـاری آنفوالنـزا نیز
وجود داشـته باشـد.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه از مـردم اسـتان خواسـت تـا ضمـن رعایـت شـیوه نامههای بهداشـتی ،اسـتفاده از
ماسـک را جـدی بگیرنـد تـا علاوه بـر کرونـا ،از بیماریهـای فصلی نیـز مصـون بمانند.

هشدار درباره خطر شیوع همزمان آنفلوآنزا و کرونا در استان فارس
ایرنا :سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز نسبت به خطر شـیوع همزمان
آنفلوانـزا و ویـروس کرونـا در فـارس هشـدار داد و گفـت :انتشـار دو بیمـاری
بـه صـورت همزمـان ،آغـاز یـک بحـران جدیـد نگـران کننـده اسـت و می تواند
بسـیاری از افـراد را درگیـر کند.
سـید وحیـد حسـینی در چهارصـد و نودمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری
کوویـد  ۱۹در دانشـگاه گفـت :فصـل سـرما همـواره بـا چالـش شـیوع آنفلوانزا
همـراه بـوده و در طـی شـرایط کنونـی به علـت رعایت نکـردن شـیوه نامه های
بهداشـتی و اسـتفاده نکـردن از ماسـک در بحـران کرونا ،ایـن چالش مضاعف
شـده است.
او بـا بیـان اینکـه علاوه بـر تشـابه نشـانه های ابتال بـه این دو بیمـاری ،راه هـای پیشـگیری از انتشـار و ابتال نیز
یکسـان اسـت ،بـر اهمیـت پایبنـدی بـه رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی به ویژه اسـتفاده از ماسـک در شـرایط
کنونی تاکیـد کرد.
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی و پرهیز از سـاده انگاری را دو عامل
موثـر در پیشـگیری این بحران برشـمرد.
حسـینی بـا بیـان اینکه مسـئوالن دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،نگران مـوج جدید کرونـا و انتشـار همزمان آن
بـا آنفلوانـزا هسـتند ،اضافـه کـرد :رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی از سـوی مردم در اسـتان ،دغدغـه اصلی و
نگرانـی مهـم مسـووالن مجموعـه سلامت فارس اسـت کـه در صورت بـی توجهـی ،پیامدهای جبـران ناپذیری
را به همـراه دارد.
وی بـا اعلام اینکـه همچنـان فـارس در تزریـق واکسـن جـزو دانشـگاه های علـوم پزشـکی برتـر کشـور اسـت،
تاکیـد کـرد :بـا توجـه به رونـد انجـام واکسیناسـیون در فـارس ،نباید رعایـت توصیه هـا و پروتکل های بهداشـتی
در راسـتای پیشـگیری از ابتلا بـه ایـن بیمـاری فراموش شـود.
حسـینی از مـردم اسـتان خواسـت تـا افـراد بیمـار یـا دارای عالمـت ابتلا بـه کرونـا  ،پیـش از مراجعـه بـه
بیمارسـتان ها ابتـدا بـه مراکـز  ۱۶سـاعته تشـخیص و درمـان سـرپایی کرونـا ویـروس مراجعه کـرده و در صورت
صالحدیـد پزشـک مرکـز ،بـه بیمارسـتان مراجعـه کننـد.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در این جلسـه ضمن پیگیـری روند واکسیناسـیون در مناطـق مختلف
اسـتان و آمـار نمونـه گیری هـای انجـام شـده کرونـا طـی روز گذشـته تاکنـون در فـارس ،بـه بررسـی آمـار ابتلا
در مناطـق مختلـف اسـتان ،رونـد خدمـت رسـانی بـه بیمـاران در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی اسـتان،
وضعیـت بهبـودی بیمـاران ،علت هـای جـان باختن مبتالیـان و پایـش عملکرد مراکز آزمایشـگاهی تشـخیصی
کروناویـروس در فـارس پرداخـت.

زمینه اشتغال  ۱۲زندانی در شیراز فراهم شد
ایرنا:مدیرعامـل انجمـن حمایـت زندانیـان شـیراز گفـت :حرفـه آمـوزی و
اشـتغال از اولویت هـای مهـم سـازمان زندان هـا در اجـرای فعالیت هـای
اصالحـی بـرای زندانیـان و خانوادههـای آنـان اسـت و در حـال حاضـر زمینـه
اشـتغال  ۱۲زندانـی در بیـرون از زنـدان فراهـم شـده اسـت.
بنـا بـر مطلـب دریافتـی روز دوشـنبه ایرنـا ،محمـود قربانی بـا بیان ایـن مطلب
افـزود :انجمـن حمایـت زندانیـان علاوه بـر اشـتغالزایی بـرای خانواده هـای
زیرپوشـش ،بـه دنبـال ایجـاد اشـتغال بـرای زندانیـان در داخـل زندان اسـت.
مدیرعامـل انجمـن حمایـت زندانیان شـیراز ،ادامه داد :در یک هفته گذشـته،
بـا همـکاری یکـی از کارآفرینـان شـیراز و انجمـن حمایـت زندانیـان بـه منظور
اشـتغالزایی بـرای زندانیـان ،زمینـه اشـتغال  ۱۲زندانی در بیـرون از زندان فراهم شـد.
وی اضافـه کـرد :بـا حضـور یکـی دیگـر از کارآفرینـان در مجتمـع حرفـه آمـوزی و کاردرمانـی شـیراز و بازدیـد از
کارگاه هـای اشـتغال و نشسـت تخصصـی بـا رئیـس مجتمـع مقـرر شـد زمینه اشـتغال نشسـته بـرای  ۲۰۰نفر از
زندانیـان فراهم شـود.
قربانـی اظهـار داشـت :ایـن کارآفریـن شـیرازی متعهـد شـد کـه بـرای زندانیـان در رشـته های مختلـف
حرفـه آمـوزی دارای بـازار کار،کالس آموزشـی برگـزار کنـد تـا آنهـا مهـارت الزم را کسـب کننـد و در کارگاه هـای
اشـتغالزایی مشـغول به کار شـوند.
مدیرعامـل انجمـن حمایـت زندانیـان شـیراز ،ادامـه داد :ایـن فعالیت های اصالحـی ،نقش مهـم و بازدارنده ای
در جلوگیـری از بازگشـت مجـدد بـه زنـدان و کاهش جمعیـت کیفـری زندان ها دارد.
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مشارکت شهرداری با سایر دستگاه ها باید متناسب باشد
شهردار شیراز با مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز و جمعی از معاون وی دیدار کرد.
سید احسان اصنافی شهردار شیراز در این دیدار اظهار ...

فضاهای سبز ریه کالنشهرهاست
شــهردار منطقه  2شــیراز گفت :همکاری شــهروندان در پاسداشت و نگهداری از
فضاهای سبز قوت قلبی برای مدیریت شهری به منظور ...
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استاندار در دیدار روسای دانشگاههای استان مطرح کرد:

لزوم تشکیل شوراهای اندیشه ورز و تصمیم ساز در فارس
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه رویکـرد وی ایجـاد سـاختار علمـی در
مدیریـت کالن اسـتان اسـت ،محقـق شـدن ایـن هـدف را در گـرو بـه کار
گرفتـن مدیـران علمی دانسـت و افـزود :روسـای دانشـگاه ها افـرادی کـه
در حوزه هـای مختلـف دارای توانمنـدی مدیریتـی هسـتند را معرفـی کننـد تا
شـاهد تحـول در مدیریـت اسـتان باشـیم.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در دیـداری بـا روسـای دانشـگاههای اسـتان که
بـا هـدف هـم اندیشـی برگـزار شـد ،بـر لـزوم تشـکیل مـداوم ایـن جلسـات با
محوریـت موضوعـات میـان بخشـی و فـرا بخشـی تاکیـد کرد.
بـه اعتقـاد اسـتاندار فـارس در گذشـته ارتبـاط مدیریـت ارشـد اسـتان بـا
دانشـگاهها بـا جدیـت پیگیـری نمیشـده امـا از ایـن پـس شـاهد تقویـت این
ارتبـاط خواهیـم بـود.
وی عنـوان کـرد :در ایـن جلسـات میتوانیـم از حضـور مسـئوالن در
حوزه هـای مختلـف بـه عنـوان مهمـان نیـز اسـتفاده کنیـم.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر طرح هـا و اقدامـات
تأثیرگـذاری بـر پایـه علـم و فنـاوری در اسـتان اجرایـی شـده اسـت ،بیـان
کـرد :بایـد تورهـای بازدیـد اسـاتید و دانشـجویان از ایـن طرح هـا نیـز
راه انـدازی شـود؛ چـرا کـه دیدن این اقدامات سـبب ایجـاد انگیـزه و امید در
دانشـگاهیان و مانـع خـروج نخبگان از کشـور خواهد شـد.
دکتـر ایمانیـه بـا تاکیـد بـر اینکـه تشـکیل شـوراهای اندیشـه ورز نیازمنـد
شناسـایی اسـاتید برجسـته در حوزه هـای مختلـف اسـت ،عنـوان کـرد:
روسـای دانشـگاه ها در معرفـی ایـن اسـاتید بـه مجموعـه مدیریـت اسـتان
کمـک کننـد.

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکـه رویکـرد وی ایجاد
سـاختار علمـی در مدیریـت کالن اسـتان اسـت ،محقـق شـدن این هـدف را
در گـرو بـه کار گرفتـن مدیـران علمی دانسـت و افـزود :روسـای دانشـگاه ها
افـرادی کـه در حوزه هـای مختلـف دارای توانمنـدی مدیریتـی هسـتند را

معرفـی کننـد تـا شـاهد تحـول در مدیریت اسـتان باشـیم.
وی همچنیـن از حضـور خـود در میـان دانشـجویان دانشـگاه های اسـتان
همزمـان  ۱۶آذر ،بـا روز دانشـجو ،خبـر داد و گفـت  :از ایـن پـس ارتبـاط
مدیریـت ارشـد بـا دانشـگاه پررنـگ تـر خواهـد بـود.

شهردار شیراز:

مشارکت شهرداری با سایر دستگاه ها باید متناسب باشد
عصرمردم:
شـهردار شـیراز بـا مدیرعامل شـرکت توزیع برق شـیراز و
جمعـی از معاون وی دیـدار کرد.
سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز در ایـن دیـدار
اظهـار داشـت :شـهرداری شـیراز و شـرکت توزیـع بـرق
سـابقه همـکاری و فعالیت خوبـی دارند کـه ماحصل آن
ارائـه خدمـات بـه مـردم بـوده اسـت.
وی ادامـه داد :مـردم همـه مـا را در یـک کشـتی
می داننـد و برآینـد عملکـرد همـه مـا مـورد توجـه اسـت.
بـه گفتـه شـهردار شـیراز تالش و سیاسـت مـا همکاری
و هـم افزایـی در جهـت خدمـت و تامیـن منافـع مـردم
می باشـد.
مهنـدس اصنافـی در ادامـه بـه پروژه هـای شـهری
پرداخـت و متذکـر شـد :مشـارکت شـهرداری شـیراز بـا

سـایر دسـتگاه ها و ارگان هـا بایـد متناسـب باشـد.
وی بـرای مثـال بـه خیابـان  24متـری حـاج عـزت
اللـه فهنـدژ سـعدی اشـاره کـرد و گفـت :پـروژه احـداث

خیابـان  24متـری حـاج عـزت اللـه فهندژ سـعدی یکی
از پروژه هـای مهـم و تاثیرگذار در شـهرک سـعدی اسـت
کـه اجـرای آن می توانـد تاثیـر بسـزایی بـر بهبـود کیفـی

ایـن شـهرک و رفـاه شـهروندان داشـته باشـد.
شـهردار شـیراز اضافـه کـرد :اگرچـه بـرای اجـرای ایـن
پـروژه اقدامـات خوبی نظیـر تملک امالک مورد مسـیر،
نصـب پایه هـای چـراغ بـرق و لولـه گـذاری آبهـای
سـطحی به طـول حدود یک کیلومتر توسـط شـهرداری
صـورت گرفتـه ،امـا اجـرای کامـل پـروژه ،مسـتلزم
جابجایـی دیگـر تاسیسـات زیـر زمینـی بـا همراهـی و
همـکاری بیشـتر دسـتگاه های مربوطه برای تسـریع در
انجـام پـروژه می باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه منابـع انرژی هـای تجدیدناپذیـر
علاوه بـر سـرعت بـاالی مصـرف ،اثـرات نامطلوبـی بر
محیـط زیسـت دارد ،اذعـان داشـت :پیگیـر اسـتفاده
از انرژی هـای نـو از جملـه خورشـید در بخش هـای
مختلـف شـهرداری شـیراز هسـتیم.

شهردار منطقه  2شیراز:

فضاهای سبز ریه کالنشهرهاست
عصرمردم:
شـهردار منطقـه  2شـیراز گفـت :همـکاری شـهروندان در پاسداشـت و
نگهـداری از فضاهـای سـبز قـوت قلبـی بـرای مدیریـت شـهری بـه منظـور
افزایـش ارایـه خدمـات اسـت.
دکتـر شـهریاری از فضاهـای سـبز شـهری بـه عنـوان ریه های کالنشـهر یاد
کـرد و افـزود :بـا وجـود ترافیـک روز افـزون و گسـترش آلودگی های زیسـت
محیطی به نظر می رسـد توسـعه فضای سـبز و ایجاد محیطی پرنشـاط یکی
از ضروریـات مهـم در زندگـی شـهر نشـینی امروز اسـت .باید توجه داشـت که
بهـره منـدی شـهروندان از فضـای سـبز از جمله نیازهای مهم شـهر اسـت و
در راسـتای دسـتیابی بـه جامعه ای شـاد نقـش مهمی ایفـا می کند.
او در ادامـه بـا تشـریح مـوارد راهگشـا بـرای ارتقـا کیفیـت زندگی شـهروندان
خاطـر نشـان کـرد :در ایـن راسـتا بـا دو رویکـرد مهم مواجـه هسـتیم .در گام
اول بایـد بـا برنامـه ریـزی مـدون بـه گسـترش فضـای سـبز شـهری همـت
گماشـت و در قـدم بعـد حـس مسـئولیت و همـکاری را در شـهروندان بـرای
نگهـداری از زیرسـاخت های ایجـاد شـده تقویـت کـرد.
شـهریاری افـزود :شـهرداری منطقـه  2بـا توجـه بـه مفـاد و تبصره هایـی که
در زمینـه ایجـاد و گسـترش فضای سـبز مصوب در سـال  1359بـه تصویب
رسـیده اقـدام به توسـعه فضای سـبز در بوسـتان ها ،بلوارها ،جنـگل کاری ها
چشم شیشه ای

و بهسـازی پارک هـا کـرده کـه بـا اسـتقبال چشـمگیر شـهروندان روبرو شـده
اسـت .البتـه گسـترش فضاهـای سـبز شـهری بـا ایجـاد و تقویـت روشـنایی
معابـر و پارک هـا چشـم انـداز زیبایـی در شـب ایجاد می کنـد و به مـوازات آن
نقـش ارزنـده ای در گسـترش امنیـت فضاهـای عمومی دارد.
شـهردار منطقـه  2شـیراز در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه در پارک هـا از گیاهـان
مناسـب اقلیـم شـیراز و دوسـتدار محیـط زیسـت اسـتفاده می کنیـم اظهـار
داشـت :در حال حاضر سـرانه فضای سـبز در منطقه  2شـهرداری شـیراز در
حدود  6متر محاسـبه می شـود که نسـبت به گذشـته رشـد قابل مالحظه ای
تابلوهایی که باید کمرشان راست شود

دارد .توجـه داشـته باشـیم از پوشـش های گیاهی به عنوان ریه های شـهری
یـاد می شـود و در کاهـش آالیندگـی و تلطیـف هـوا نقـش ارزنـده ای را ایفـا
می کننـد.
وی افزود :عالوه بر کاشـت چمن و انواع گل و گیاه در درخت و درختچه در
بلوارهـا ،شـهرداری منطقـه  2اقـدام به توسـعه فضـای سـبز در پروژه های در
دسـت اجـرا کـرده کـه از جملـه این پروژه هـا می توان بـه فضای سـبز آبنمای
موزیـکال در بلـوار مـاذون قشـقایی ،فضـای سـبز پـارک زندگی ،فضای سـبز
زمیـن چمـن قلعـه شـاهزاده بیگـم ،فضای سـبز فاز یـک محراب ،بهسـازی
پارک هـای حسـینی و ولیعصـر ،فضـای سـبز پیـاده راه هـای سلامت و بلوار
الوان و دیگـر مـواردی از این دسـت اشـاره کرد.
شـهریاری در بخـش پایانـی سـخنانش بـا اشـاره بـه ایـن کـه در فصـول گـرم
سـال کاشـت چمـن و گل و گیـاه صـورت نمی گیـرد اظهـار داشـت :در
خصـوص گونه هـای گیاهـی و فصـل کاشـت آنهـا بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره
کـرد کـه از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان اردیبهشـت که هـوای مسـاعدی وجود
دارد و زمان برای کاشـت هر نوع بافت سـبز مناسـب اسـت .سـایر گونه های
درختـی ماننـد یـاس هلنـدی ،گاج توپـی و کاشـت های نشـا از ابتـدای آبـان
مـاه بـذر آن را در خزانـه کشـت کـرده و در آبـان بـه بسـتر اصلـی انتقـال پیدا
می کنـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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حل مشکل آب و برق کار جهادی میخواهد
دبیر جامعه روحانیت شیراز به رمز ماندگاری بسیج اشاره و عنوان کرد :بسیج در جامعه
آنچنان اثرگذار بوده که جبهه مقاومت امروز مدیون بسیج است ...

فارس
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مشکالت فرهنگی اجتماعی ،باید برای همه به عنوان یک دغدغه باشد
رئیس کمیســیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شــهری شورای اسالمی شهر
شیراز در بازدید از شهرک سعدی که با حضور ...

آمادهباش  ۲۴۰امدادگر هالل احمر فارس در طرح امداد زمستانه
عصرمردم:
معـاون امـداد و نجـات جمعیـت هلال احمـر اسـتان فـارس گفـت۲۴۰ :
نیـروی امـدادی اعـم از امدادگـر و کارمنـد به صـورت شـبانه روزی در پایگاه ها
و پسـت های بیـن شـهری ثابـت ،سـیار و موقـت بـا طـرح امـداد زمسـتانه
همـکاری خواهنـد داشـت.
مهـدی خوبیـار افـزود :روزانـه  ۱۰۰دسـتگاه خـودرو عملیاتی بـرای این منظور
پیش بینی شـده اسـت؛طرح امداد و نجات زمسـتانه جمعیت اسـتان فارس از
 ۲۰آذر مـاه جـاری آغاز شـده اسـت و تا  ۲۰اسـفند مـاه ادامه دارد.
وی بـا اشـاره بـه همـکاری شـبانه روزی  ۲۴۰نیـروی امـدادی جمعیـت هالل
احمـر فـارس در طـول مـدت زمـان اجـرای طـرح زمسـتانه اظهـار کـرد :در
طـول طـرح ،در مجمـوع روزانـه  ۱۰۰دسـتگاه خـودرو عملیاتـی و همچنیـن
یـک فرونـد بالگـرد امـدادی پیـش بینـی شـده اسـت.
معـاون امـداد و نجـات جمعیـت هلال احمـر فـارس اضافـه کـرد :بـا افزایش
 ۳۰درصـدی تـوان امـدادی ایـن جمعیـت  ۲۶ ،پایـگاه امـداد و نجـات بیـن
شـهری ثابـت و  ۷پایـگاه امـداد و نجـات ثابـت و  ۴پایگاه موقت کوهسـتان نیز
بـرای اجـرای طـرح امـداد زمسـتانه فعال اسـت.
خوبیـار در خصـوص دیگـر مراکـز و پایگاه هـای امـدادی پیـش بینـی شـده در
طـرح امسـال گفت:یـک پایـگاه امـداد هوایـی ۲۹ ،کشـیک امـداد و نجـات
در شـعب شهرسـتانی ،یـک مرکـز کنتـرل و هماهنگـی عملیـات اسـتانی،
یـک پایـگاه واکنـش سـریع و همچنیـن یـک پایـگاه آنسـت (مرکـز آمـوزش و

نگهـداری سـگ های تجسـس) ،بـرای طـرح امـداد زمسـتانه امسـال لحـاظ
شـده است.
وی بـه تجهیـز و به روز رسـانی انبـار امدادی مرکز اسـتان ،دو انبـار منطقه ای
در الرسـتان و فیروزآبـاد و  ۳۲انبـار امـدادی در سـطح شـعب اسـتان فارس در
راسـتای طـرح امداد زمسـتانه اشـاره کرد.

معاونـت امـداد و نجـات جمعیـت هلال احمـر فـارس امسـال بـه منظـور
آمادگـی در مواجهـه بـا حـوادث و ارتقـاء دانـش و مهـارت نیروهـای عملیاتـی،
تمرین هـای اسـکان و تغذیـه اضطـراری را در مناطـق مختلـف اسـتان و بـا
مشـارکت تمـام دسـتگاه های عضو کارگروه امـداد و نجات و آمـوزش همگانی
برگـزار کرد.

مدیرکل ارشاد فارس تأکید کرد:

لزوم همافزایی فرهنگی و هنریدر جهت پاسداشت ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس
ایسـنا :مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی فارس گفت:
اگـر همـه دسـتگاههای متولـی فرهنـگ و هنـر بـه
انسـجام و همافزایـی برسـند ،میتـوان همـه آرمانهـا و
ارزشهـای انقلاب اسلامی و دفـاع مقدس را بـه خوبی
فرهنگسـازی و نهادینـه کـرد.
صابـر سـهرابی در دومیـن روز از هفتـه بسـیج و در دیـدار
بـا مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثـار و ارزشهـای دفـاع مقـدس
فـارس ،بـر همافزایی فرهنگـی و هنری برای پاسداشـت
دسـتآوردها و ارزشهـای دفـاع مقـدس اشـاره و خود را
یـک سـرباز و بسـیجی فرهنگـی معرفـی کرد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ جنـاح ،گـروه ،دسـته و...
نمیتوانـد ادعـا کنـد کـه در چنـد سـال گذشـته از
کمکهـای فرهنـگ و ارشـاد اسلامی فارس بیبهـره
بوده اسـت ،ادامه داد :خوشـبختانه پـس از دههها ،دکتر
رئیسـی ،رئیسجمهـور با دسـتوری کـه دادنـد مرجعیت و
ارشـدیت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در زمینـه فرهنـگ و

هنـر پذیرفتـه شـد کـه میتـوان آن را تحـول و انقلاب
بـزرگ فرهنگـی در کشـور دانسـت.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی فارس همچنبن یکم
تـا بیسـتم آذرماه را زمـان دریافت درخواسـت خرید کتاب
از نویسـندگان و انتشـارات اعلام کـرد و افـزود :همـه

نویسـندگان و انتشـاراتها میتواننـد درخواسـت خـود را
بـرای خریـد کتـاب از سـوی فرهنگ و ارشـاد اسلامی به
بخـش فرهنگـی ایـن اداره ارائـه کنند.
سـهرابی خاطرنشـان کـرد :در ایـن خریـد ،کتابهـای
پژوهشـی فارسشناسـی بـه ویـژه دفاع مقـدس و انقالب

اسلامی در اولویـت خواهنـد بـود.
سـعید کوشـکی جهرمـی ،مدیـرکل بنیاد حفظ آثـار فارس
نیـز گفـت :بـه کوشـش شـهدا هرچنـد امـروز جمهـوری
اسلامی امروزه در بلنـدای امنیـت و اسـتقالل اسـت،
بایـد بدانیـم کـه اگـر در زمینـه فرهنگـی کـمکاری کنیـم
کـه کردهایـم ،همـه دسـتآوردهای شـهدا نیـز از دسـت
خواهـد رفت.
او بـا پیشـنهاد شناسـایی و شناسـاندن یـک کتـاب خـوب
در هـر دو هفتـه ،ادامـه داد :نیـاز اسـت تـا یـک کارگـروه
فرهنـگ و هنـر بـا نگـرش بـه دفـاع مقـدس در اسـتان
راهانـدازی شـود .بـا ایـن کارگـروه میتـوان فرهنـگ دفاع
مقـدس را نهادینـه کرد.کوشـکی از برگـزاری جشـنواره
شـعر دفاع مقدس در اسـفندماه امسـال خبر داد و گفت:
هرچنـد تاکنـون جشـنواره دفاع مقـدس در فـارس برگزار
شـده امـا از امسـال دبیرخانـه دائمی جشـنواره کشـوری
شـعر دفـاع مقـدس به اسـتان فارس واگذار شـده اسـت.

مشارکت  500نیروی پلیس فارس در طرح امداد زمستانه
مهـر :فرماندهـی انتظامی اسـتان فـارس از آغـاز طـرح
سراسـری امـداد و نجـات زمسـتانی در اسـتان فـارس
همزمـان بـا سراسـر کشـور خبـر داد.
سـرتیپ رهـام بخـش حبیبـی ظهـر دوشـنبه در آئیـن
گشـایش ایـن طـرح گفـت :بیـش از  ۵٠٠نیـروی
انتظامـی در ایـن طـرح در اقصـی نقـاط اسـتان فـارس
حضـور خواهنـد داشـت و نسـبت بـه رفـع مشـکالت
احتمالـی اقـدام خواهنـد کـرد.
وی اضافـه کـرد :بـر اسـاس برآوردهـای صـورت گرفتـه
شـش محـور دارای نقـاط حادثهخیـز زمسـتانی انـد کـه
ایـن محورهـا توسـط نیروهـای امدادی کـه در این طرح
فعالیـت خواهنـد کـرد ایمـن سـازی شـده تـا مشـکالت
احتمالـی خطـری را بـرای مردم نداشـته باشـد
فرماندهـی انتظامی فـارس ادامـه داد :تمامی نیروهـای
خدمـت رسـان در سـطح اسـتان فـارس ایـن آمادگـی را
دارنـد تـا در صـورت بـروز هرگونـه خطـرات احتمالـی
نسـبت بـه برطـرف کـردن آنهـا اقـدام کننـد الزم بـه
ذکـر اسـت کـه موضـوع فرهنـگ ترافیکـی نیـز یکـی
از اساسـیترین مسـائلی اسـت کـه مـردم بایـد مـد نظـر

داشـته باشـند.
وی خاطرنشـان کـرد :بیش از  ۵۰درصد از آسـیبهایی
کـه در حـوزه ترافیکـی بـه مـردم وارد میشـود در حـوزه
فرهنـگ ترافیکـی اسـت از ایـنرو رسـانهها و مسـئولین

حـوزه فرهنـگ بایـد اطلاع رسـانی الزم را در حـوزه
ترافیـک در اولویـت داشـته باشـند.
حضور  ٧٠٠راهدار در طرح زمستانه
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جادهای اسـتان فارس

نیـز در ایـن مراسـم گفـت ۷۰۰ :راهـدار در بیـش از ۶
هـزار و  ۴۰۰کیلومتـر محورهـای حادثـه خیـز اسـتان
فـارس در زمسـتان حضـور خواهند داشـت تـا در صورت
بـروز خطرات احتمالی مشـکالت مـردم را برطرف کنند.
علیرضـا سـیاه پـور تاکیـد کـرد :بیـش از  ۹۰درصـد
تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز در طـرح زمسـتانه
توسـط راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای اسـتان
فـارس بـه روز رسـانی شـده ایـن در حالـی اسـت کـه ۵۲
راهدارخانـه ثابـت و  ۶راهدارخانه سـیار نیـز در این طرف
فعـال خواهنـد بـود.
وی افـزود ۷۴ :اکیـپ ثابـت راهـداری و  ۱۳۵اکیـپ
سـیار راهـداری نیـز در طـرح امـداد و نجـات زمسـتانه
امسـال در اسـتان فـارس فعالیـت خواهنـد کـرد.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول یکـی از اقداماتـی کـه اداره
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای در اولویـت
فعالیتهـای خـود قـرار داده اسـت بهسـازی راههـای
روسـتایی اسـت از این رو در تالش هسـتیم تا مشکالتی
کـه در حـوزه راهـداری و حمـل و نقـل راههای روسـتایی
فـارس وجـود دارد را برطـرف کنیـم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

نویسندگی در دانشآموزان تقویت شود
ایرنا:مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس گفـت:
نویسـندگی را در دانـش آمـوزان نبایـد الزامـا بـه سـمت
چـاپ کتـاب سـوق داد بلکـه بایـد نسـبت بـه تقویـت
خاطـره نویسـی ،داسـتان نویسـی و انشانویسـی توجـه
ویـژه داشـته باشـیم.
فرهـاد اسـماعیلی در آییـن تقدیـر از فرهنگیـان و دانش
آمـوزان مؤلـف شـیراز و رونمایـی از  ۴کتـاب تألیف شـده
توسـط معلمـان اسـتان کـه بـه مناسـبت هفته کتـاب در
دبیرسـتان حـاج حسـین مختارنامـه آمـوزش و پـرورش
ناحیـه  ۴شـیراز برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :همـه مـا از
ضـرورت کتـاب خوانـی آگاه هسـتیم و آنچـه کـه امـروز
ضـرورت دارد راهکارهـای ترویـج کتـاب خوانـی اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا بیـان اینکـه رهبـر
معظـم کشـورمان همـواره بـه کتـاب خوانـی تأکیـد
می کنـد ،افـزود :در سـلوک دینـی مـا نیـز همـواره بـه
کتابخوانـی و علـم انـدوزی تاکیـد شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در فارس بیـش از  ۷هزار کتابخانه در
مـدارس وجـود دارد گفت :در اسـتان همچنیـن بیش از

 ۱۹هـزار کتابخانه کالسـی ویـژه دانش آمـوزان ابتدایی
وجود دارد.
اسـماعیلی گفـت :از راه هـای افزایش سـرانه مطالعه در
دانـش آمـوزان حمایـت از نوشـته ها و کتابهـای تالیـف

شـده در حـوزه کـودک و نوجوان اسـت.
وی بیـان داشـت :معلمـان بایـد از هـر فرصتـی بـرای
مطالعـه و ترویـج کتابخوانـی در کالسـهای درس بهـره
بگیرنـد و موضوعـات درسـی را بـه کتاب هـای کـودک و
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نوجـوان پیونـد بزننـد.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس عنوان کـرد :معلمان
باتوجـه بـه شـناختی کـه از ذائقـه و دنیـای دانشآموزان
و کـودکان دارنـد می تواننـد بـه مؤلفـان قابـل اعتمـاد و
موفقـی تبدیـل شـوند.وی افـزود :ذائقـه دانـش آمـوزان
کمی عـوض شـده اسـت و بایـد بـه صـورت نـرم و
برنامـه ریزی شـده سلایق و عالیق دانش آمـوزان را به
سـمت موضوعات اخالقی سـوق دهیم.
رییـس آمـوزش و پـرورش ناحیـه  ۴شـیراز نیـز گفـت:
زمانـی یـک جامعـه بـه فرزانگی و سـعادت خواهد رسـید
کـه سـرانه مطالعـه خـود را همـواره افزایـش دهـد.
احمدرضـا حسـن شـاعلی گفـت :خوانـش کتاب هـای
مفید می تواند نشـاط و سلامت روح را در دانش آموزان
در پی داشته باشد.
در ایـن مراسـم از  ۲۰نفـر از معلمـان و دانـش آمـوزان
مولـف شـیرازی تقدیـر و از  ۴کتـاب تالیـف شـده توسـط
معلمـان اسـتان فـارس در زمینـه کـودک و نوجـوان نیـز
رونمایی شـد.

روند احداث ورزشگاه صنعت نفت و پاالیشگاه بنزین ُمهر فارس شتاب میگیرد
سفر نایب رئیس مجلس شورای اسالمی به شهرستان ُمهر در جنوب استان فارس با
نوید شتاب بخشی به روند احداث ورزشگاه شهدای صنعت نفت و ...

دبیر جامعه روحانیت شیراز:

حل مشکل آب و برق کار جهادی میخواهد
ایسـنا :دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز بـه رمـز مانـدگاری بسـیج اشـاره و عنـوان کـرد :بسـیج در جامعـه آنچنـان
اثرگـذار بـوده کـه جبهـه مقاومـت امـروز مدیـون بسـیج اسـت.
حجتاالسلام سـید محیالدیـن طاهـری شـامگاه یکشـنبه  ۳۰آبانمـاه در مراسـم گرامیداشـت هفتـه بسـیج
کـه در حـرم مطهـر سـید عالءالدیـن حسـین(ع) برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :بسـیجیان صاحبـان اصلـی انقلاب
اسالمی هسـتند.
او بـا بیـان اینکـه نـام بسـیج امـروز نـه تنها در کشـور ما بلکه بـا نامهـای مختلفی کـه در دیگر کشـورها که جبهه
مقاومـت وجـود دارد نیـز میدرخشـد ،گفـت :بسـیج ریشـه در آن حرکـت بزرگـی دارد کـه امـام راحـل کلیـد آن را
زدنـد و دسـتور تشـکیل آن را دادند.
بـه گفتـه دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز ،امروز میلیونها بسـیجی در سراسـر جهان وجـود دارند و هر روز بخشـی
از قـدرت مندی آنـان را مشـاهده میکنیم.
طاهـری اضافـه کـرد :روزهـای گذشـته خـود اسـرائیلیها اعلام کردنـد کـه یـک نیـروی ایرانـی در خانـه وزیـر
جنـگ اسـرائیل بـوده اسـت ،ایـن کار ریشـه در بسـیج دارد.
او بـا اشـاره بـه آخریـن آیه سـوره عنکبوت ،افـزود :امروز اگر شـما بسـیجیان به عنـوان الگوی بسـیجیان جهان
قـرار گرفتهایـد ریشـه در ایـن دارد کـه بسـیجیان آن روز بـرای خـدا جهـاد کـردهانـد ،هنگامـی کار برای خدا شـد
نتیجـه بخـش خواهـد بـود؛ هیـچ یـک از بسـیجیان در ابتدای تشـکیل بسـیج دنبال اسـم و عنـوان نبودنـد بلکه
بـرای خـون دادن و جـان دادن دنبـال سـبقت گرفتن از یکدیگـر بودند.
تولیـت آسـتان مقـدس سـید عالءالدیـن حسـین(ع) خاطرنشـان کـرد :اینکـه مشـاهده می کنیـم بسـیج ماندگار
شـده و خـاری در چشـم دشـمنان اسـت و در مقابـل نـام هواپیمابـر میایسـتد و قـدرت نـاو جنگـی را بـه سـخره
می گیـرد ،ریشـه در فکـر و شـجاعت بسـیجی دارد.
او ،تنهـا راه صـراط مسـتقیم را راه ،فکـر و روحیـه بسـیجی برشـمرد و گفـت :اگـر میخواهیـم مانـدگار شـویم،
تنهـا راه آن جهـاد در راه خداونـد اسـت.اگر جوانـان امـروز میخواهنـد راه نورانـی بسـیج تـداوم داشـته باشـد باید
همچـون بسـیجیان دفـاع مقـدس کـه در راه خـدا جهـاد کردنـد جهـادی عمـل کنند.
طاهـری بـا اشـاره بـه اینکـه امید نظام به بسـیج اسـت ،تصریح کرد :امـروز اگر میبینیم متاسـفانه یـک دفعه در
اثـر تغییـر ولتـاژ بـرق کـه بـر اثر فرسـودگی بـوده یک خسـارت بزرگی بـه فلان کارخانه میرسـد ،تنهـا راه آن این
اسـت کـه کار جهـادی شـود؛ زیـر سـاختها باید درسـت شـود ،حـل مشـکل آب و بـرق کار جهـادی میخواهد؛
نیروهـای بسـیج بایـد وارد میدان شـوند و جهاد سـازندگی احیا شـود.
او در خصـوص تجمـع مـردم اصفهان نیز گفت :در هشـت سـال گذشـته نیاز داشـتیم تا آب خلیج فـارس به اکثر
نقـاط کشـور بـرود ،دالرهـای  ۴هزار و  ۲۰۰تومانـی را دادند ،کجا رفت؟ چه چیـزی وارد کردند؟
دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز تصریـح کـرد :متاسـفانه صنعت خودرو سـازی نیـز هرکاری کـه می خواهـد ،انجام
میدهـد ،چراکـه رقابـت در آن نیسـت.دالرهای  ۴۲۰۰تومانـی موجب شـد تا خیابانهای بوشـهر یک شـبه پر از
ماشـینهای خارجـی شـود ،آیا نمیشـد بـا آن زیر سـاختهای کشـور را درسـت کرد؟
طاهـری اضافـه کـرد :امـروز نظـام جمهـوری اسلامی به جایی و به قدرتی رسـیده اسـت کـه همه دنیـا در مقابل
آن سـر تعظیـم فـرود آوردهانـد ،همانگونـه کـه با افتخار از گذشـتگان سـخن میگوییم آینـدگان نیز بایـد در مورد
جوانـان امـروز سـخن خواهند گفت.

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر:

مشکالت فرهنگی اجتماعی ،باید برای همه به عنوان یک دغدغه باشد
عصرمردم:
رئیس کمیسـیون سلامت ،محیط زیسـت و خدمات شـهری شـورای اسالمی شـهر شـیراز در بازدید از شـهرک
سـعدی کـه بـا حضـور شـکوهیان شـهردار منطقـه سـه بـه منظـور شناسـایی مشـکالت و آسـیب های اجتماعی
ایـن شـهرک صـورت گرفـت ،گفـت :بـرای کنتـرل و کاهـش مشـکالت فرهنگـی اجتماعی بایـد همـه مدیران و
مسـئوالت شـهری نسـبت بـه این موضـوع به عنـوان یـک دغدغه بیندیشـند.
ناظـر شـورای اسالمی شـهر در شـهرداری منطقـه سـه بـا حضـور در مرکـز گـذری کاهـش آسـیب ها در شـهرک
سـعدی بـا اشـاره بـه اینکـه حـوزه خدمـات شـهری شـهرداری شـیراز نیـز بـرای کنتـرل و یـا کاهش آسـیب های
اجتماعـی بصـورت روزانـه اقداماتـی را دسـتور کار دارد ،افـزود :اگـر نـگاه علمی بـه آسـیب های شـهری داشـته
باشـیم متوجـه خواهیـم شـد کـه بـرای مدیریـت بهتـر ایـن آسـیب ها ،اسـتفاده از ظرفیـت مشـارکتهای مردمی و
همـکاری دیگـر ارگانهـا نیز الزم اسـت.
رئیـس کمیسـیون سلامت ،محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،گفـت :ایـن
کمیسـیون و حـوزه خدمـات شـهری شـهرداری شـیراز در تـداوم برنامه هـای خـود و بـه منظـور ارتقاء و گسـترش
فرهنـگ پیشـگیری و ارتقـاء سـطح سلامت اجتماعـی ،آمادگی همـکاری با دیگـر ارگانها و یـا سـازمانها را دارد.
مسـعود زارعـی در بخـش دیگـری از بازدیـد خـود از طـرح اجـرای سـنگ چینـی رودخانـه محـدوده کوچـه 79
شـهرک سـعدی بازدیـد کـرد و گفـت :ایـن طـرح کـه یکـی از مطالبات سـاکنین نیـز بـوده در حال حاضر توسـط
شـهرداری منطقـه سـه در دسـت اجراسـت.

در بازدید نایب رئیس مجلس مطرح شد:

روند احداث ورزشگاه صنعت نفت و پاالیشگاه بنزین ُمهر فارس
شتاب میگیرد
ایرنا :سـفر نایب رئیس مجلس شـورای اسلامی به شهرسـتان ُمهر در جنوب اسـتان فارس با نوید شتاب بخشی
به روند احداث ورزشگاه شهدای صنعت نفت و پاالیشگاه بنزین در این شهرستان همراه بود.
علـی نیکـزاد ثمریـن کـه دوشـنبه در سـفری یکـروزه بـه شهرسـتانهای المـرد و مهـر سـفر کـرده اسـت،
بهرهبـرداری کامـل از سـالن مسـابقات و اسـتخر مجموعـه ورزشـی شـهدای نفـت شهرسـتان مهـر تـا تیـر مـاه
 ۱۴۰۱را خواسـتار شـد.
وی گفـت :سـالن ورزشـی بـدون آب ،بـرق و گاز تعریـف شـده نیسـت لـذا الزم اسـت بـا تلاش بیشـتری این امر
پیگیـری شـود و شـتاب گیرد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس نیـز در حاشـیه بازدیـد نایـب رئیس مجلـس از مجموعه ورزشـی در حال
احـداث شـهدای صنعـت نفـت مهـر توضیح داد :سـاخت این مجموعه بهمن ماه  ۹۶آغاز شـده اسـت و تا سـال
 ۹۹تنهـا  ۲۰درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـت امـا با خلـع ید پیمانـکار قبلی و آغـاز کار پیمانـکار جدید ایـن پروژه
پیشـرفت بسـیار خوبی داشـته است.
عبـاس حاجـیزاده افـزود :ایـن پـروژه دارای چند فاز اسـت که در فاز اول شـامل سـالن بانوان و اسـتخر که اجرا
شـده اسـت و یک سـالن مسـابقات در حال اجرا است.
مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس افـزود :در فـاز اول قـراردادی کـه بـا پیمانکار بسـته شـده اسـت سـالن بانوان و
اسـتخر بـا اعتبـار بالـغ بـر  ۱۷میلیـارد و  ۸۰۰میلیون تومان اسـت.
حاجـی زاده بیـان کـرد :بـرای تکمیـل ایـن پـروژه بیـش از  ۳۰میلیـارد تومـان نیـاز اسـت ،کـه از این میـزان ۷.۵
میلیـارد تومـان سـال  ۹۶از محـل اعتبـارات نفـت و گاز ،سـه میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات اسـتانی و یک و
نیـم میلیـارد تومـان را نماینـده مـردم المـرد و مهـر در مجلـس تأمیـن کرده اسـت.
وی اظهـار امیـدواری کـرد :تا پایان سـال  ۱۴۰۱اسـتخر و سـالن مسـابقات ایـن مجموعه که با همـکاری وزارت
نفـت در حال سـاخت اسـت بـه بهره برداری برسـد.
بازدید از پاالیشگاه استحصال اتان
بازدیـد از پاالیشـگاه اسـتحصال اتـان پارسـیان سـپهر یکـی دیگـر از برنامههـای نایـب رئیـس مجلـس شـورای
اسلامی در نظـارت میدانـی یـک روزه بـه اسـتان فـارس بـود کـه بـا همراهی علـی خضریـان عضو هیأت رئیسـه
کمیسـیون اصـل  ۹۰مجلس ،سـید مهدی موسـوی رئیس فراکسـیون مناطق محروم مجلـس و مدیران اجرایی
کشـوری و اسـتانی انجـام شـد.این پاالیشـگاه از زیرمجموعه هـای سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) محسـوب
شـده و از فروردیـن مـاه سـال جـاری بـا اعتبـار یـک میلیـارد و  ۱۳میلیـون دالری بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
پاالیشـگاه اسـتحصال اتـان سـبب اشـتغالزایی  ۱۱هـزار و  ۶۰۰نفـر شـده و پیـش بینی می شـود متوسـط درآمد
سـاالنه آن یک میلیارد دالر باشـد.واگذاری پروژه شـیرین سـازی خوراک پاالیشـگاه به منظور بهبود کیفیت گاز
شـهری و محصـوالت صادراتـی کشـور ،واگـذاری پروژه حـذف فلرهای پاالیشـگاه و گازهای فلر بـه میزان حدود
 ۹۰میلیـون مترمکعـب در سـال بـه منظور بهبود شـاخص محیط زیسـت اسـتان فـارس ،واگذاری نیـروگاه ۱۰۰
مگاواتـی پاالیشـگاه پارسـیان بـه شـرکت پاالیش پارسـیان سـپهر ،تخصیـص و انتقال سـند زمین جهت شـهرک
مسـکونی کارکنـان و ...و همچنیـن امـکان اسـتفاده از اعتبـار موضـوع مـاده  ۱۷قانـون مالیات بـر ارزش افزوده
درخصـوص اعتبـار و یـا اسـترداد وجـوه پرداختـی بابـت ارزش افـزوده خریـد کاال و خدمـات جهـت فعالیت های
اقتصـادی از جملـه پیشـنهاداتی بـود کـه در این بازدید از سـوی مسـئوالن مجموعـه مذکور مطرح و مـورد تبادل
نظـر قـرار گرفـت.در ایـن بازدیـد ،سـید موسـی موسـوی نماینـده مـردم المرد و مهـر در مجلـس از عـدم جذب و
بکارگیـری نیروهـای بومـی در ایـن مجموعـه گالیه و انتقـاد کرد.
در ادامـه ایـن سـفر یـک روزه ،نایب رئیس مجلس شـورای اسلامی از پـروژه احـداث آزادراه المرد -پارسـیان نیز
بازدیـد کـرد .ایـن پـروژه بـه طـول  ۴۹کیلومتر بـوده و اجـرای آن می تواند سـبب اشـتغالزایی بیـش از  ۵۰۰نفر به
صـورت مسـتقیم شـود .احـداث ایـن پروژه از سـال  ۹۲کلید زده شـده اما به دلیـل عدم تامین بودجـه الزم معادل
یـک هـزار و  ۲۰۰میلیـارد تومان هنوز تکمیل نشـده اسـت.

سالمت
سهشنبه  2آذر 1400

آزمایش بر روی قارچ به عنوان درمانی برای کرونا

مهر :آزمایشهای اولیه برای تســت قارچهــای دارویی و گیاهان چینی برای درمان بیماران
کووید  ۱۹با عالئم خفیف تا متوسط در حال انجام است.
دو مرحله اول کارآزمایی کنترل شــده با دارونما در دانشــگاه کالیفرنیا برای درمان بیماران
کرونایی که در خانه با عالئم خفیف تا متوســط قرنطینه شده بودند ،آغاز شده است .کارآزمایی
سوم در حال بررسی استفاده از قارچهای دارویی پس از تزریق واکسنهای کووید  ۱۹است.
محققان همچنین چهارمین آزمایش را برای تســت قارچها در برابر یک واکسن تقویتکننده
کووید راهاندازی کردهاند .این واکســن به بررسی تأثیر در افرادی که بیماریهای زمینهای دارند
که واکنش واکســن را در آنها کاهش میدهد ،میپردازد .بر اســاس این گزارش ،دو گونه قارچ
در حال آزمایش موســوم به ترکی تیل (دم بوقلمــون) و آگاریکون ،به عنوان مکملهای بدون
نسخه در دسترس هستند .برای هر کارآزمایی ،محققان قصد دارند  ۶۶نفر را که با عالئم خفیف
تا متوســط کووید  ۱۹در خانه قرنطینه میشــوند ،بکار گیرند .شرکت کنندگان به طور تصادفی
ترکیب قارچ ،گیاهان دارویی چینی یا دارونما را به مدت  ۲هفته دریافت خواهند کرد.
به گفته محققان ،گیرندههایی روی سلولهای انسان وجود دارد که اجزای خاصی از قارچ را
به هم متصل میکند .بدین طریق قارچها میتوانند رفتار ســلولهای ایمنی را تنظیم کنند ،که
میتواند علیه ویروس کرونا تأثیر بگذارد.

نکاتی در مورد ضدافسردگیها

بیتوته :افسردگی بیماری است که بر همهی جنبهها از جمله عملکردهای ادراکی و هیجانی و
اجتماعی فرد اثر میگذارد .به همین دلیل ،درمان این بیماری چند وجهی بوده و هم فیزیولوژیکی
است و هم روحی و روانی.
افسردگی چیست؟
از نظر بالینی ،زمانی که فرد دچار یک ســری عالئم اســت که به طور کلی اندوه را نشــان
میدهند دچار افســردگی اســت .اما در برخی موارد ،تحریک پذیری عصبی همراه با بیانگیزه
بودن ،اختالالت خواب یا نوسانات وزنی نیز دیده میشود .افرادی که افسردگی دارند در وضعیتی
از انفعال قرار دارند ،احساس میکنند کنترلی روی زندگی خود ندارند و دچار ناامیدیاند .بعالوه
ایــن افراد به میــزان زیادی منفیگرا بــوده و فعالیت بدنی و ذهنی کمی دارند .چند پزشــک
متخصص با اســتفاده از انواع شیوههای روان درمانی در ترکیب با درمانهای دارویی افسردگی
را درمان میکنند.
انواع داروهای ضد افسردگی
فرارســانهای عصبی ،مواد شــیمیایی در مغز هستند که با افســردگی مرتبطاند ،خصوصا
ســروتونین ،نوراپینفریــن و دوپامین .به همین دلیل ،خیلی از انواع داروهای ضدافســردگی از
طریق اثرگذاری بر این مواد از راههای گوناگون عمل میکنند.
مهارکنندههای مونوآمین اکسیداز ()MAOI
این گروه از داروها با مهار مونوآمین اکسیداز عمل میکنند و به طور کلی تنها زمانی به کار
میروند که دیگر داروها اثر نمیکنند ،زیرا این دســته از داروهای ضدافسردگی عوارض جانبی
دارند که میتواند جدی باشــد .بهعالوه مصرف این نوع داروهای ضدافسردگی ایجاب میکند
که بیمار پیرو یک رژیم غذایی ســفت و سخت باشــد زیرا تداخل این داروها با برخی از غذاها
میتواند خطرناک باشد.
داروهای ضدافسردگی تریسیکلیک و تتراسایکلیک
ایــن داروها بعد از  MAOIها قرار دارند و تا مدتها متداولترین داروهای ضدافســردگی
بودند .مکانیسم عمل این دسته از داروها بر اساس جلوگیری از بازجذب سروتونین و نورادرنالین
میباشد .نقطه ضعف ضدافسردگیهای تریســیکلیک و تتراسایکلیک این است که مکانیسم
عملشان مختص به سروتونین و نورادرنالین نیست ،بلکه بر دیگر هورمونها نیز اثر میگذارند،
مانند استیل کولین و هیستامین و دوپامین .به همین دلیل میتوانند عوارض جانبی جدی ایجاد
کنند و حتی بیمار را به این داروها معتاد نمایند.
مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین ()SSRIs
مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین امروزه معمولترین انواع داروهای ضدافسردگیاند.
این داروها برای درمان افســردگی ترجیح داده میشوند زیرا عوارض جانبی آنها در مقایسه با
دیگر انواع داروهای ضدافســردگی خفیفتر است .افسردگی ارتباط تنگاتنگی با اضطراب دارد و
به دلیل مکانیســم عمل خاص داروهای  ،SSRIاین داروها برای هر دو اختالل خلقی به کار
 Sبا مهار بازجذب سروتونین اثر میکنند و بر دیگر هورمونها
میروند .ضدافسردگیهای  SRI
اثر نمیگذارند .اما عوارض جانبی دارند که معموال خفیف اســت ،مانند حالت تهوع ،اســتفراغ یا
اضطراب .این دسته از داروها یکی از کمضررترین داروها هستند .عنصر فعال داروهای SSRI
شامل موارد زیر میشود:
 .فلوکستین  .پاروکستین  .سرترالین  .سیتالوپرام  .اس سیتالوپرام
مهارکنندههای بازجذب سروتونین و نوراپینفرین
این دســته از داروهای ضدافســرگی بر ســروتونین و نوراپینفرین اثر میگذارند و تفاوت
اصلیشان با ضدافسردگیهای تریسیکلیک این است که خاص بوده و تنها بر این دو هورمون
اثر گذارند .عنصر اصلی فعال این دسته از داروها ونالفاکسین و دولوکستین میباشد.
دیگر داروهای ضد افسردگی :بوپروپیون
بوپروپیون دارویی اســت که با مهار کردن انتخابی بازجــذب دوپامین و نوراپینفرین عمل
میکند و در درمان افســردگی موثر اســت؛ هر چند در حال حاضر از جهت کمک به افراد برای
ترک سیگار طبق نتایجی که به دست آمده در حال بررسی است.
ارزش داروهای ضدافسردگی
بیشــتر داروهای ضدافســردگی با اثرگذاری روی یک یا دو هورمــون وضعیت فرد را بهبود
میدهند ،اما افسردگی بیماری پیچیدهای است که نیاز به انواع رویکردها دارد تا درمان شود.
انتخاب داروی ضد افسردگی مناسب
عوامل زیادی در انتخاب داروی ضد افســردگی مناسب یک فرد دخیلاند که مهمترین آنها
تحملپذیر بودن دارو توسط بیمار است .خیلی از داروهای ضدافسردگی به یک اندازه در درمان
افســردگی موثرند و به همین دلیل بیشــترین تاکید روی تجویز داروهایی اســت که کمترین
عــوارض جانبی کوتاه مدت و بلند مدت را دارند .خصوصا عــوارض جانبی مانند حالت تهوع و
افزایــش وزن که هر دو میتوانند کیفیت زندگی فرد را کم کرده و باعث شــوند فرد درمان را
ادامه ندهد .داروهای ضدافســردگی هرگز نباید خودسرانه مصرف شوند و همیشه باید با تجویز
پزشک و در کنار روان درمانی ،حمایت خانواده و درمان عوارض موجود دیگر (مانند درد مزمن،
اضطراب ،اختالل دوقطبی و اختالالت شخصیتی) استفاده شوند.
خطرات و مالحظات دارویی
گاهی داروهای ضدافســردگی در ترکیب با دیگر داروها بــرای درمان انواع عوارض به کار
میروند .در برخی موارد ،استفادهی ترکیبی از داروهایی که هر دو اثر سروتونرژیک دارند میتواند
موجب ســندرم سروتونین شود .سندرم ســروتونین به تجمع سمی سروتونین گفته میشود که
میتواند عالئم فیزیکی و روانی خطرناکی ایجاد نماید .برای پیشــگیری از چنین اتفاقی همیشه
در مــورد هر دارویی که مصرف میکنید با پزشــک حرف بزنید ،چــه داروهای تجویزی و چه
داروهای بدون نسخه و مکملهای غذایی یا داروهای گیاهی.
داروهای ضدافســردگی تنها با تجویز پزشک باید مصرف شوند و ممکن است  ۸هفته طول
بکشد تا اثرات آن کامال احساس شود .هرگز نباید مصرف این داروها را خودسرانه قطع کنید و یا
کاهش و یا افزایش دهید .قطع ناگهانی مصرف این داروها میتواند عالئم ناتوانکنندهای ایجاد
کند مانند تهوع و استفراغ ،رعشه و آشفتگی ،کابوس ،سرگیجه ،افسردگی و احساس شوکهای
الکتریکی .اما با دســتور پزشــک و کاهش تدریجی دوز مصرف دارو میتوان از بروز این عالئم
پیشگیری کرد .داروهای ضدافسردگی باید با احتیاط بسیار زیاد برای کودکان و نوجوانان و افراد
جوان به کار برده شــوند .سازمان غذا و داروی آمریکا در سال  ۲۰۰۷هشداری مبنی بر افزایش
احتمال افکار خودکشی و ارتکاب آن در افراد جوانتر از  ۲۴سال در اثر مصرف هر نوع داروهای
ضدافسردگی منتشر کرد .داروهای ضدافسردگی تنها زمانی باید برای کودکان و نوجوانان تجویز
شوند که کامال ضرورت داشته و تمام جوانب و عوارض این نوع درمان و خطرات احتمالی کامال
سنجیده شوند.
درمان با داروهای ضد افسردگی چقدر طول میکشد؟
طبق آمار و گزارشها ،از هر ده نفر ،پنج تا شــش نفر بعد از ســه ماه مصرف دارو بهبودهای
چشــمگیری دارند .افرادی که داروهای ضد افسردگی را مصرف میکنند باید حداقل شش ماه
این درمان را ادامه دهند تا احســاس بهتر شــدن کنند .آنهایی که پیش از هشت ماه مصرف
دارو را متوقف میکنند ممکن اســت متوجه شوند عالئمشــان برگشته است .آنهایی که عالئم
افسردگیشان مرتبا برمیگردد باید درمان را حداقل  ۲۴ماه ادامه دهند .اما مطالعهای نشان داده
استفادهی طوالنیمدت از داروهای ضدافسردگی ممکن است در برخی از افراد عالئم را تشدید
کند ،زیرا منجر به تغییرات بیوشیمیایی در بدن میشود.
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مهر :تحقیقات جدید نشــان می دهد که تغییرات
آب و هوایی ممکن است شرایط رشد مورد نیاز برای
یک قهوه عالی را از بین ببرد.
قهوه ،بومی کشور اتیوپی ،در بیش از  ۲۷میلیون
هکتار در ســطح جهان ،عمدت ًا در مزارع کوچک در
بیش از  ۵۰کشــور ،کشت میشــود .در آب و هوای
گرمســیری با درجه حرارت متوســط و خاک غنی
بهتریــن عملکــرد را دارد .شــرایط ایــده آل برای
رشــد گیاه قهوه شــامل دمای بین  ۱۴تا  ۲۰درجه
سانتیگراد ،بارندگی ساالنه بین  ۱۰۰تا  ۲۷۰سانتیمتر
و فصل خشک ساالنه که  ۱تا  ۳ماه طول میکشد.
دانشمندان اســتدالل میکنند از آنجایی که این
شــرایط بهینه در حال کم شدن اســت و آب و هوا
گرمتر میشود ،ممکن است به طور فزایندهای تفاوت
در طعم قهوه ایجاد شود .آنها خاطرنشان میکنند که
تغییرات در تعادل شیمیایی گیاه قهوه میتواند نه تنها
بو و طعم بلکه ترکیبات مربوط به ســامت و تغذیه
انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
آنها نتیجه گیری خود را بر اســاس دادههای ۷۳
مطالعه منتشر شده بیان کردند که بر عوامل محیطی
ایســنا :یک روانشــناس گفت :اگر فردی مبتال
به نشــان دادن واکنش حســادت باشد ،ممکن است
هیجانات منفی زیادی مانند خشــم ،اضطراب و حتی
افسردگی را از خود نشان بدهد.
بهروز ادهمی با اشــاره به اینکه حســادت ،یک
واکنش هیجانی اســت ،اظهار کــرد :این فعل یعنی
آرزو کردن زوال نعمت از کســی که آن را به دســت
آورده اســت ،یعنی دوست داشــته باشیم نعمتها و
پیشرفتهای دیگران گرفته و به ما داده شود.
وی با اشــاره بــه اینکه حســادت ،یک واکنش
هیجانی اســت که از دوران کودکــی در تمام افراد
دیده میشود ،عنوان کرد :همین که یک کودک سه
ســاله از دادن وســایلش به دیگران امتناع میکند و
میخواهد همه چیز برای خودش باشد ،حس حسادت
ایجاد شده است.
ادهمی ادامه داد :ایــن واکنش در کودکان کام ً
ال
طبیعی اســت ولی اگر در افراد بزرگســال دیده شود
ممکن است مشــکالت زیادی را در فرد ایجاد کند،
در دوران کودکی ،این واکنش نا آگاهانه است ولی در
بزرگسالی کام ً
ال آگاهانه ایجاد میشود.
این روانشناس با اشــاره به اینکه حسادت کام ً
ال
آموختنی است و اگر در فردی دیده شود ،قطع ًا ریشه
در نوع تربیت والدینــش دارد ،عنوان کرد :همین که
والدین به طور مداوم کودکشان را با دیگران مقایسه
میکنند در واقع به او این مســأله را میفهمانند که
همه خوبی باید برای تو باشد و این امر به مرور زمان
در فرد تثبیت میشود.
وی با اشــاره به اینکه حسادت یعنی آرزو کردن
زوال نعمت از کســیکه آنرا به دســت آورده است،
پزشــکی کانادا و آمریکا
ایسنا :متخصصان علوم
ِ
در یک دســتورالعمل جدید ،سه روش درمان دارویی
را برای معالجه زودهنگام بیماری پارکینســون ارائه
کردهاند.
این متخصصان دســتورالعمل مربــوط به درمان
مشــکالت حرکتی در افراد مبتال به پارکینسون را در
مراحل اولیه بیماری به روز کرده اند.
توصیههــای درمانی جدید «آکادمــی نورولوژی
آمریکا» بر درمانی دارویــی «دوپامینِرژیک» تمرکز
دارد که ســطح دوپامیــن را افزایــش داده یا اثرات
دوپامین را شبیه سازی میکند.
پارکینســون یک اختالل حرکتی اســت و زمانی
ایجاد میشــود که ســلول های عصبی مغز ،قادر به
تولید دوپامین کافی نیستند.
یکی از متخصصان این مطالعه از دانشگاه کلگری
در ایالت آلبرتای کانادا گفت :تحقیقات موجود در مورد
اثربخشی و خطرات احتمالی داروها در درمان عالئم
حرکتی افراد مبتال به بیماری پارکینســون اولیه را به
ِ
دقت بررســی کردیم و مشاهده شــد که «لوودوپا»،
معموال بهترین درمان برای کنترل این عالئم است.
در دســتورالعمل جدید آمده است که متخصصان
مغــز و اعصاب باید در مورد مزایــا و خطرات درمان
اولیه با سه گزینه درمانی به بیماران مشاوره دهند که
این سه گزینه عبارتند از:
 لوودوپا ،دارویی کــه در مغز به دوپامین تبدیلمی شود.
 آگونیســتهای دوپامیــن که اثــرات دوپامینرا شــبیه ســازی می کنند .آگونیست ()Agonist
ماده شــیمیایی است که در یک ســلول با اتصال به
گیرندههای آن سلول باعث پاسخ و واکنش آن سلول

باشــگاه خبرنگاران :در ماههای نوامبر و دسامبر
هر ســال ،ویــروس  RSVیا ویروس ســلولی
تنفسی ،ویروسی که کودکان یک روزه تا دو ساله
را درگیــر میکند و عالئــم آن در زندگی نوزادان
شدید است ،شــیوع پیدا میکند و عالئم شدیدی
برای نوزاد دارد .اخیراً در مصر در مورد این ویروس
بحث شــده و برخــی ادعا کرده انــد که این یک
ویروس جدید است که کودکان را تحت تأثیر قرار
میدهد و باعث وحشــت والدین و ترس فرزندان
آنها در مدارس شده است.
شایعترین عامل عفونتهای تنفسی
این ویروس شــایعترین علت عفونتهای حاد
تنفســی در نوزادان و خردســاالن تا سه سال در
سراسر جهان و نه فقط مصر است.
این موضوع توســط وزارت بهداشــت مصر در
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تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییر
طعم و بوی قهوه

دردی که درمان ندارد

بیان کرد :یعنی دوست داشتن گرفته شدن نعمتها و
پیشرفتهای دیگران و رسیدن آنها به خود ،شخصی
که حسود اســت ،از وجود هرگونه شادی ،موفقیت و
پیشــرفت درحوزههای مختلف زندگی دیگران اعماز
شغلی ،تحصیلی ،ازدواج ،فرزنددار شدن و  ...احساس
نارضایتی میکنند.
ادهمی با اشــاره به اینکه باید توجه داشته باشیم
که حســادت را با حســرت و غبطه اشــتباه نگیریم،
عنوان کرد :حســادت ،احســاس و واکنش منفی به

معنای آرزوی از دست دادن نعمتهای دیگران است،
ولی غبطه به معنای احساس و واکنش مثبت است به
معنای آرزوی داشتن نعمتهای دیگران بدون اینکه
آنها آن نعمتها را از دست بدهند.
این روانشــناس با اشــاره به اینکه مقایسه شدن
کودکان به طور مداوم با همساالنشان توسط والدین
علت این سونامی است ،اظهار کرد :هنگامی که یک
کودک توســط والدینش با کودکان دیگر مقایســه
میشــود ،این حس در او ایجاد میشود که باید تمام

دستورالعمل جدید برای
درمان پارکینسون

میشود .آگونیســت اغلب تقلیدکننده عمل یک ماده
طبیعی در بدن است.
 مونوآمین اکسیداز  Bیا  ،MAO-Bداروهایبازدارنده که از تجزیه دوپامین توســط آنزیمی به نام
 MAO-Bجلوگیری میکنند.
بنابــر این گــزارش ،درمان بــا داروی لوودوپا در
کاهش عالئم حرکتی در بیماران پارکینســون که در
مراحل اولیه بیماری هســتند بهتر از آگونیســتهای
دوپامین یا بازدارندههای  MAO-Bاست.

با ایــن حال ،لوودوپــا و همچنین ســایر داروها
بــا عــوارض جانبی همــراه هســتند؛ بنابراین مهم
اســت فردی که به تازگی بیماری پارکینســون در او
تشخیص داده شــده ،پیش از تصمیم گیری در مورد
انتخاب بهترین رژیم درمانی ،درباره همه گزینه ها از
متخصص مغز و اعصاب ،مشاوره دریافت کند.
داروی لوودوپا بیشــتر از آگونیست های دوپامین
باعث ایجاد عارضه جانبی موســوم به «دیسکینزی»
در پنج ســال اول درمان می شود با این حال میزان

 »RSVچیست؟
ویروس ««»RSV
پاســخ به ادعاها مبنی بــر «جدید بودن» ویروس
تایید شــد؛ بــه گونهای کــه در بیانیــهای اعالم
کرد« :ویروس سنسیشــیال تنفســی یک ویروس
تنفســی رایج است که معمو ًال عالئم خفیفی شبیه
عالئم ســرماخوردگی ایجاد میکنــد .این یکی از
معروفترین ویروسهایی است که در زمان تغییر
فصل ،عالئم تنفسی ایجاد میکند.
او گفت :افــراد مبتال در عرض یک یا دو هفته
بهبود مییابند؛ اما میتواند به خصوص در نوزادان
و ســالمندان خطرناک باشــد .ویروس سلولهای
تنفسی شایعترین علت برونشیت (التهاب راههای

هوایی کوچک ریه) و ذات الریه اســت که عفونت
ریه در کودکان زیر یک سال است.
بچههای بزرگتر
محمد شبیب مشاور متخصص اطفال ،میگوید
که عالئم  RSVمشــابه عالئم ســرماخوردگی
است و از قرن بیستم کشف شده است.
وی در اظهــارات اختصاصی به «اســکای نیوز
عربی» تاکید کرد :این ویروس با فرا رسیدن فصل
زمستان شیوع گســتردهای دارد و عالئم آن شبیه
عالئم سرماخوردگی معمولی است.
محمد شبیب تصریح کرد :در کودکان یک ساله
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و شــیوههای کشــاورزی مرتبط با تغییــرات آب و
هوایی و همچنین ســازگاری با تغییر الگوهای آب و
هوایــی متمرکز بود .محققان دریافتند مزارع واقع در
ارتفاعــات معمو ًال دانههای قهوه را با بهترین طعم و
عطر تولید میکنند .شــرایطی که کیفیت قهوه را به
خطر میاندازد شــامل گرمــا و نور بیش از حد و آب
بسیار کم است که به خاطر خشکسالیهای مرتبط با
تغییرات آب و هوایی متداول هستند .قهوه همچنین
در برابر افزایش ســطح دی اکسید کربن که حاصل
سوزاندن سوختهای فسیلی است ،آسیب پذیر است.
برخی از تکنیکهای کشاورزی که میتوانند این
اثرات را از بین ببرند عبارتند از ســاختارهای ســایه
برای محــدود کردن قرار گرفتــن در معرض نور و
کاهــش گرما در مزارع و رشــد گیاهان قهوه مقاوم
در برابر آب و هوا.
مطالعات بررسی شده ،آزمایشهای کنترلشدهای
نبودند که دقیق ًا ثابت کنند چه چیزی قهوه را در برابر
تغییرات آب و هوایی محافظت میکند .نویســندگان
خاطرنشــان میکنند که تحقیقات بیشــتری برای
کشف راهکارهای مفید مورد نیاز است.
نعمتها و پیشــرفتهای زندگی برای من باشــد و
دیگران نباید آنها را داشته باشند
وی عنوان کرد :یک عامــل مهم در ایجاد حس
حسادت ،مقایسه شــدن کودکانمان به طور مداوم با
کودکان دیگر است.
ادهمی با اشاره به اینکه عامل دیگری که به ایجاد
حس حســادت در کودکان کمک می کند ،نوع رفتار
والدینشان اســت ،اظهار کرد :کودکان مشاهدهگران
قوی هستند و به راحتی میتوانند از رفتارهای افرادی
که با آنها ارتباط زیادی دارند ،الگوبرداری کنند ،پس
اگر والدینی مدام واکنش حسادت را به دیگران نشان
میدهند ،میتوانند به ایجاد این حس در کودکشــان
کمک کنند.
این روانشــناس افزود :افرادی که هیچ شــناختی
از ویژگیهای شــخصیتی ،رفتــاری و اخالقی خود
ندارند و نقاط قوت خود را نمیشناسند ،بیشتر واکنش
حسادت را در برابر دیگران نشان میدهند.
وی عنــوان کرد :افرادی که اعتماد به نفس کافی
ندارند و درواقع به خودشناســی نرسیدهاند میتوانند
این واکنش منفی را از خود نشان بدهند.
ادهمی بیان کرد :اگر فردی مبتال به نشــان دادن
واکنش حسادت باشــد ،ممکن است هیجانات منفی
زیادی را از خود نشــان بدهد ،مثل خشــم ،اضطراب
و حتی افســردگی ،اگر فرد مدام به این فکر کند که
چرا دیگران به پیشرفتهای پی در پی میرسند و یا
چرا دیگران همیشــه شاد هســتند؟ و خودش به این
مسایل نرسیده باشد ،ممکن است که خشمگین شود،
اضطراب را تجربه کند و یا حتی افســردگی را نشان
دهد.
دیســکینزی شــدید یا ناتوان کننده در آن زمان کم
اســت .دیســکینزی به حرکات انقباض غیرارادی و
نامنظم صورت ،بازوها ،پاها یا تنه گفته میشود.
در دســتورالعمل جدید آمده است که متخصصان
مغز و اعصاب باید کمتریــن ُدز موثر لوودوپا را برای
به حداکثر رســاندن فواید و به حداقل رساندن خطر
دیســکینزی تجویز کنند .در حالیکه آگونیســتهای
دوپامین کمتر باعث ایجاد دیســکینزی میشــوند با
این حال طبق دستورالعملهای جدید ،احتمال ایجاد
اختالالت کنترل تکانه در صورت انتخاب این شــیوه
درمانی به مراتب بیشتر است .اختالل کنترل تکانه از
دسته اختالالت اضطرابی اســت که فرد دچار رفتار
اجباری و وســواس گونه مثال اجبار به خرید کردن یا
خوردن می شود.
این دستورالعمل هشــدار می دهد که این داروها
همچنین با خطر بیشــتر خــواب آلودگی بیش از حد
در طول روز مرتبط هســتند و بنابرایــن افرادی که
در مشــاغل خاصی فعالیت میکنند ممکن اســت با
مشکالت بیشتری از این عوارض جانبی روبرو شوند.
همچنین گفته می شود که بیماران هنگام مصرف
آگونیستهای دوپامین و بازدارنده های MAO-B
بیــش از زمان مصرف داروی لوودوپا احتمال دارد که
درمان خود را به دلیل عــوارض جانبی متوقف کنند
و بیمارانی کــه از بازدارندههای  MAO-Bمصرف
میکنند احتماال طی دو تا سه سال به درمان بیشتری
نیاز دارند.
در پایان این دســتورالعمل تاکید شــده است که
در نهایت انتخاب دارو برای شــروع درمان ،تصمیم
مشــترکی بین بیمار مبتال به بیماری پارکینســون،
متخصص مغز و اعصاب و نیز پرستار او است.

باعث التهاب نایژهها و تنگی نفس میشــود و در
مواردی به عفونت ریه میرسد.
وی بــا توصیههایی به والدیــن درباره مراقبت
از فرزندانشــان گفت :مهمترین کاری که میتوان
انجــام داد رعایت فاصله ،نوشــیدنی گرم و بیرون
نرفتن کودک در صورت بروز عالئم در اوست.
ایــن متخصــص بــر لــزوم تغذیه مناســب،
واکسیناســیون و تهویه هوا تاکیــد کرد و توضیح
داد کــه بین عالئم این ویــروس و ویروس کرونا
ســردرگمی وجود دارد ،به خصــوص که ویروس
کرونا بر سیستم تنفسی نیز تأثیر میگذارد.
محمد شــبیب گفت :در صورت «قوی» بودن
عالئم و همچنین بســته به سن به پزشک مراجعه
شــود ،اما بر لزوم مراجعه فوری به پزشک به ویژه
برای کودکان زیر دو سال تاکید کرد.
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سواالت متحول کننده که افراد
باید از خود بپرسند

باشگاه خبرنگاران :برای آنکه بتوانید پتانسیل خود را رها کرده و به
بزرگترین رویاهایتان دست یابید ،باید یک گام به عقب بردارید و نوع
زندگیتان را بررسی کنید .در ادامه نگاهی به سواالت متحول کننده
میاندازیم که کمک میکند بی طرفانه زندگیتان را زیر ذرهبین ببرید.
جواب این سوالها زندگی افراد را متحول میسازد ،کمک میکند بفهمند
در مسیر درست قرار گرفته اند ،معنای جدیدی به زندگی خود ببخشند ،از
ظرفیتهای پنهان خود بهره ببرند و تجارب جدیدی کسب کنند.
 .۱در یک ،پنج ،یا ده سال آینده میخواهم کجا باشم؟
پیشبینی زندگی برای یک یا پنج سال آینده غیرممکن است ،اما داشتن
برنامه برای رسیدن به جایی که میخواهید در آن زمان باشید ،از اهمیت
باالیی برخوردار است .طرح این سوال کمک میکند اهدافی برای دستیابی
در زندگی تعیین کنید .بدون داشتن هدف همچون کشتی سرگردانی در
اقیانوس خواهید بود .هر جهتی میتواند برای شما مقصدی درست به نظر
برسد .مشکل این اینجا است که وقتی بدون مقصد سفر میکنید ،و امواج
شما را به این سو و آن سو میکشانند ،به احتمال زیاد از جزیرهای صخرهای
سر درمیاورید نه یک لنگرگاه عالی.
در واقع داشتن اهداف به قدری مهم است که به گفته یک تحقیق انجام
شده در هاروارد ،احتمال موفقیت کسانی که برای خود هدف تعیین میکنند
دو برابر بیش از سایرین است .بعالوه ،احتمال موفقیت کسانی که اهداف
خود را مینویسند و برنامه دارند ۱۰ ،برابر بیشتر از دیگران است .شما باید
اهدافی برای مسیر حرفهای خود ،رفاه مالی ،تحصیل ،خانواده ،سالمتی،
تفریح و ...داشته باشید.
 .۲اگر کاری که امروز انجام میدهم را ادامه دهم ،در یک،
پنج ،یا ده سال آینده کجا خواهم بود؟
خوشبختانه بسیاری از ما از جایی که میخواهیم در آینده باشیم ،تصوراتی
در ذهن داریم .چه این آینده یک سال بعد باشد و چه  ۵یا ده سال بعد.
حتی اگر هیچ تصوری نداشتید ،سوال اول شما را به فکر کردن درباره آن
واداشته است .متاسفانه بعضی از افراد وقت خود را صرف کارهایی میکنند
که به نزدیک شدن به اهدافشان کمکی نمیکند .یادتان باشد آینده شما
به کارهایی بستگی دارد که امروز انجام میدهید .اگر هدفتان تناسب اندام
برای سال بعد باشد ،با خوردن هله هوله و فست فود به آن نخواهید رسید.
همانطور که انیشتین میگوید ،دیوانگی انجام دوباره و دوباره همان کارها
و انتظار نتایج متفاوت داشتن است.
 .۳دالیل من چه هستند؟
این سوال بسیار مهم است ،چون کمک میکند بفهمید چرا رویاهایتان
را دنبال میکنید .اگر یکی از اهدافتان کاهش وزن است ،علت دقیق آن
چیست؟ اگر میخواهید مدیرعامل سازمان خود شوید ،دلیلش چیست؟
مدیرعامل شدن چه سودی برای شما دارد؟ این “چراها” دالیل اصلی برای
اهدافتان را مشخص میکند.
بدون دانستن این دالیل شانس خود را برای رسیدن به اهدافتان کم
میکنید .حقیقت این است که رسیدن به هدفها آسان نیست .شما با
چالشهایی رو به رو میشوید که ممکن است باعث شوند جا بزنید .بدون
داشتن یک تصویر واضح از اینکه چرا میخواهید به یک هدف دست یابید،
کم آوردن در مواجهه با مشکالت و موانع آسانتر میشود.
 .۴شکرگزار چه چیزهایی هستم؟
ما همواره چنان در صدد افزایش ثروت و بهبود زندگی خود هستیم که
از آنچه داریم غاقل میشویم .با این حال بهتر است گاهی یک گام
به عقب برویم و شکرگزار چیزهایی باشیم که داریم .شکرگزاری به این
معنا نیست که دیگر برای ارتقای زندگی خود تالش نکنیم .بلکه باید
نعمتها و مواهب خود را برشماریم و قدردان زندگیمان باشیم .شاید ماشین
کهنهای دارید و میخواهید یک ماشین نو بخرید .اما باید شکرگزار باشید
که یک ماشین دارید .شکرگزاری یکی از کلیدهای زندگی شاد است.
در واقع تحقیقات نشان داده است افراد شکرگزار دارای اعتماد به نفس
بیشتر ،خواب بهتر ،و خلق و خوی نیکوتر هستند .بعالوه احتمال استرس و
اضطراب را نیز کم میکند .فکر میکنید چیزی برای شکرگزاری ندارید؟
سالمتیتان چطور است؟ یا سقفی که روی سرتان است ،غذایی که برای
خوردن دارید ،و یا خانواده خوبی که کنارتان است؟
 .۵ارزشهای من چه هستند ،و آیا به آنها وفادارم؟
ارزشها برای هدایت شما در زندگی مهم هستند .اکثر افراد اصال برای
شناسایی ارزشهای خود وقت نمیگذارند .آنها مجموعه عقاید شخصی و
اصول اخالقی هستند که هنگام تصمیمگیری هدایتشان میکنند.

ارزشهای شما جوهره وجودتان هستند .کمک میکنند بدانید چه چیزی
برایتان ارزشمند است و درست و غلط چیست .با دانستن آنها چارچوبی
برای عمل ،رفتار ،و تصمیمگیری حتی در شرایط دشوار دارید و هرگز
توسط نظرات دیگران تحت تاثیر قرار نمیگیرید.
 .۶آیا بیش از حد نگران چیزهایی هستم که دیگران فکر
میکنند؟
انسان موجودی اجتماعی است ،و نیاز به پذیرفته شدن از سوی دیگران
جزئی طبیعی از وجود اوست .به همین دلیل است که حس میکنیم باید
مطابق با انتظارات اجتماع عمل کنیم.
با این وجود ،گاهی این نیاز به پذیرش توسط دیگران به قدری زیاد
میشود که زندگیمان را تحت تاثیر قرار میدهد .نگرانی بیش از حد از
اینکه دیگران راجع به شما ،رفتارتان ،تصمیماتتان ،و ...چه فکر میکنند و
تالش برای عمل کردن مطابق با انتظارات آنها میتواند توانایی تفکر و
تصمیمگیری شما را تحت تاثیر قرار دهد.
شما هرگز نمیدانید دیگران چه فکرهایی درباره شما میکنند پس تالش
برای راضی نگه داشتن همه یک کار بیهوده است .بهتر است بدون نگرانی
درباره دیگران تصمیمگیری کنید.
 .۷دوست دارم دیگران در مراسم خاکسپاریام چه چیزهایی
درباره من بگویند؟
فکر کردن درباره مرگ خوشایند نیست ،اما کمک میکند مهمترین
چیزهای زندگیتان را شناسایی کنید .همه ما روزی از دنیا خواهیم رفت؛
بنابراین یک سوال متحول کننده این است که دوست دارید مردم در
خاکسپاریتان از شما چه بگویند؟ دوست دارید از ماشینهای (موترهای)
گران قیمت و عمارتهای مجللتان حرف بزنند ،یا از اینکه چه حسی
به آنها میدادید؟ دوست دارید فرزندانتان بگویند چه پدر یا مادر
خارقالعادهای داشتند ،اینکه هرگز برایشان وقت نگذاشتید و مدام در
دفترتان کار میکردید؟
طرح این سوال کمک میکند بدانید زندگی چیزی بیش از رسیدن به
داشتههای مادی است .ایجاد روابط خوب با دیگران و داشتن یک شخصیت
پسندیده بسیار مهمتر است .هیچ کس به خاطر اینکه ثروتمندترین فرد
خانواده بودید دلش برای شما تنگ نمیشود.
 .۸اگر از چیزی نمیترسیدم چه کار میکردم؟
این از آن سوالها است که فقط عده معدودی به آن میاندیشند،
اما میتواند تاثیر بسیار عمیقی بر زندگی فرد بگذارد .بسیاری از ما با
شجاعت زندگی نمیکنیم و ترس ما را از رسیدن به آنچه واقعا میخواهیم
باز میدارد.

باشید؟ با افراد موفق وقت بگذرانید .میخواهید اعتماد به نفس داشته
باشید؟ با افراد قوی و دارای اعتماد به نفس وقت بگذرانید .با آدمهای شاد
وقت بگذارانید .حتی شواهد علمی نیز این مسئله را تایید میکند .براساس
یک مطالعه ،افراد دارای خویشتنداری کم با قرار گرفتن در کنار دوستان
بااراده میتوانند خویشتنداری خود را افزایش دهند.
حلقه ارتباطات خود را ارزیابی کنید .آیا آدمهایی هستند که شما را به
چالش کشیده و تشویق میکنند که نسخه بهتری از خود باشید؟ یا کسانی
هستند با منفینگری و عادی بودن خود سطح شما را هم پایین میآورند.
ترک دوستان میتواند کار سختی باشد ،اما اگر میخواهید به نهایت
ظرفیت و پتانسیل خود برسید ،بسیار مهم است که اطراف خود را با کسانی
احاطه کنید که رویاهایی مشابه دارند و شما را به چالش میکشند.
 .۱۲آیا سبک زندگیام طوری است که سالمت جسمی،
ذهنی ،و معنوی من را ارتقاء دهد؟
برای آن که نهایت لذت را از زندگی ببرید ،باید سبک زندگیتان به گونهای
باشد سالمت و تندرستیتان را بهبود و ارتقاء دهد .با این بیشتر ما فقط به
سالمت جسمی خود فکر میکنیم.
یک سبک زندگی سالم باید عالوه بر سالمت جسمی ،سالمت ذهنی
و معنوی شما را نیز ارتقاء دهد .براساس بسیاری از فرهنگهای باستان،
جسم ،ذهن ،و روح در هم تنیده هستند و هر یک بر دیگری اثرگذار است.
یعنی سالمت و تندرستی کامل بدون یکی از این عناصر حاصل نمیشود.
تغذیه خوب و ورزش به حفظ سالمت جسمی ،مطالعه و یادگیری مداوم
به حفظ سالمت ذهنی ،و چیزهای مانند مذهب و مدیتیشن به حظ سالمت
معنوی شما کمک میکنند .تنها روی یکی از این سه عنصر تمرکز نکنید
و به تمام آنها بپردازید.
 .۱۳آیا برای افراد ارزشمند زندگیام زمان کافی میگذارم؟
بیشتر اوقات به قدری روی چالشهای زندگی تمرکز میکنیم که
فراموش میکنیم وقت گذراندن با آدمهای ارزشمند زندگیمان خانواده و
دوستان چقدر مهم است.
شما هرگز نباید آنقدر سرتان شلوغ باشد که نتوانید اوقاتی را با عزیزانتان
سپری کنید .در پایان ،آنها تنها کسانی هستند که اهمیت دارند .ممکن
است شغلتان را از دست بدهید ،پول و ماشین هم ماندنی نیست ،اما خانواده
و دوستان همیشه هوای شما را دارند .بعالوه خانواده و دوستان نقش مهمی
در شادی خود شما دارند.
 .۱۴آیا بیشتر به ظاهر زندگیام اهمیت میدهم یا حسی که
از آن میگیرم؟
جامعه امروز بیشتر درگیر بازاریابی و مصرفگرایی شدید است .در دنیایی
که برخورد اول بسیار حائز اهمیت است ،مردم به جای شخصیت یا شرافت
شما ،ماشین و لباسهایی که میپوشید را میبینند.
رسانههای اجتماعی تاثیر بسیار مخربی داشتهاند ،و بیشتر افراد در آنها
دائما ظاهر زندگی خود را به رخ دیگران میکشند .این امر باعث شده است
بیشتر افراد روی داشتن زندگی تمرکز کنند که خوب به نظر برسد حتی
اگر فقط ظاهرسازی باشد .امروزه چشم و همچشمی کردن به یک سبک
زندگی تبدیل شده است .مردم وام میگیرند خانه و ماشین بخرند تا موفق
به نظر برسند .بیش از نیمی از شرکتکنندگان یک نظرسنجی هرازگاهی
بیش از درآمد خود خرج میکنند ،در حالی که  ٪۲۱آنها در بیشتر از شش
ماه سال بیش از آنچه در ماه درمیآورند خرج میکنند .بیشتر این مخارج
برای خرید اقالمی با هدف تحت تاثیر قرار دادن دیگران است.
خرج کردن بیشتر از میزان درآمد برای ظاهرسازی نه تنها شما را زیر
بار بدهی میبرد ،بلکه شادی و رضایت واقعی از زندگی را نیز برایتان به
ارمغان نمیآورد .به جای آنکه از داشتههایتان راضی باشید همیشه حسرت
زندگی دیگران را میخورید و سعی میکنید در رقابت با آنها کم نیاورید.
 .۱۵اگر همین فردا بمیرم بزرگترین حسرتم چه خواهد
بود؟
این سوال متحول کننده را همین حاال از خودتان بپرسید .اگر بدانید فردا
قرار است بمیرید ،احتماال اهمیتی نمیدهید کجا زندگی کردید ،چقدر درآمد
داشتید یا چه اموالی داشتید .احتماال از اینکه سخت کار کردید و نتوانستید
با خانوادهتان خوش بگذرانید پشیمان خواهید شد.
از اینکه اجازه دادید ترس شما را از انجام بسیاری کارها بازدارد پشیمان
خواهید شد .از زندگی مطابق انتظارات دیگران به جای دنبال کردن مسیر
خود پشیمان خواهید شد .از دنبال نکردن رویاهایتان پشیمان خواهید شد .رودﻛﻲ ﺟﺪول 480
این سوال به شما یادآوری میکند که باید با زندگیتان چه کار کنید.

شاید احساستان را بروز نمیدهید ،چون میترسید کسی که دوستش دارید
دست رد به سینهتان بزند .شاید به یک کار بیثمر ادامه میدهید ،چون
میترسید نتوانید کسب و کار خودتان را شروع کنید .اگر نمیترسیدید چه؟
بیشتر اوقات این ترسی که شما را عقب نگه میدارد غیرمنطقی است و
به راحتی میتوانید بر آن غلبه کنید .در پایان شما هرگز از کارهایی که
انجام دادید و شکستهایی که خوردید پشیمان نخواهید بود .بلکه حسرت
فرصتهایی را میخورید که از دست دادید.
 .۹اگر امروز آخرین روز زندگیام بود چه کار میکردم؟
تصور کنید امروز آخرین روز زندگی شما روی زمین است .آن را صرف
چرخیدن در فضای مجازی و تماشای برنامههای تلویزیونی میکنید؟
احتماال خیر .ممکن است با دوستانتان مالقات کنید ،با خانوادتان وقت
بگذرانید ،یا دست به ماجراجویی میزنید که مدتها است به تعویق
انداختهاید .هیچ کس نمیداند کی از دنیا میرود .یعنی هر روز میتواند
روز آخرتان باشد .چرا آن را صرف کارهای بیهوده کنید؟ چرا چیزهای
مهم زندگیتان را بیش از این به تعویق بیندازید؟ از کجا معلوم سال دیگر
زنده باشید؟
زندگی کردن را به آینده موکول نکنید وقتی اطمینانی به آینده نیست.
همین امروز و در لحظه زندگی کنید .این سوال متحول کننده را گاه گاهی
از خودتان بپرسید.
 .۱۰چرا نه؟
جامعه از کودکی ما را شستشوی مغزی داده است که باید از قوانین پیروی
کنیم و به شیوه خاصی زندگی کنیم؛ که باید همرنگ جماعت شویم،
سرمان را پایین بیندازیم و ریسک نکنیم.
با این حال دنبال کردن این راه اغلب به یک زندگی متوسط ختم میشود.
گاهی اوقات الزم است از حد و مرزهای سنتی فراتر بروید .همه چیز را
همانطور که هست قبول نکنید .اگر کسی میگوید نمیتوان کاری را
انجام داد بپرسید چرا؟ اگر کسی میگوید نمیتوانید به رویاهایتان برسید
از خودتان بپرسید چرا نه؟
محدودیتهایی را که دیگران برایتان تعیین میکنند نپذیرید .به جای آن
وضعیت موجود را به چالش بکشید و دنبال چیزهایی بروید که دیگران فکر
میکنند غیرممکن هستند.
 .۱۱آیا حلقه ارتباطات اجتماعی من تاثیر مثبتی بر زندگیام
دارد؟
همانطور که جیم ران زمانی گفت ،شما میانگین  ۵نفری هستید که
بیشترین وقت خود را با آنها سپری میکنید .حلقه دوستان2شما به شدت
میتواند بر ذهنیت ،رفتار ،و عادتهایتان تاثیر بگذارد .میخواهید موفق
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کتابخانه
سه  شنبه  2آذر 1400

باز هم غفلت از پرداختن به کتاب های خوب.
نگارنــده ،این کتاب را در ســال  1391خریدم.
خواندن آن بــه دالیلی که بر خودم هم نامعلوم
اســت به تأخیر می افتاد تا اینکه از صدقه ســر
نحس بیماری اضطراب آور کرونا ،موفق شــدم
کتــاب را ظرف چنــد روز بخوانم و یادداشــت
بردارم.
خانم موریل بابری نویســنده بســیار بسیار
خوبی اســت .این کتــاب جایزه ســال 2007
اتحادیه ناشران فرانســوی را نصیب خود کرد.
چهل ســال دارد اما وقتــی در مندرجات کتاب
دقت می کنیــم می بینیم که او از دانش الزم از
نظر ادبیات و فلسفه برخوردار است.
در کتاب دو شخصیت شــاخص وجود دارد.
ابتدا قهرمان داستان خانم «میشل» که سرایدار
یک ســاختمان پنج شش طبقه است و دیگری
«پالوما» دختری دوازده ســاله .هر دو از هوشی
برتــر از دیگران بهره می برنــد و هر دو ترجیح
داده اند که کســی به ایــن خصیصه پی نبرد و
در نتیجه گوشــه انزوا برگزیده اند و اوقات خود
را ،مخصوصا خانم میشــل پنجاه و چهار ســاله
به مطالعــه و دیدن تلویزیــون و گربه اش که
دارد همراه او پیر می شــود ،ســپری می کنند.
زبان و زبان شناســان را به خوبی می شناســد.
به فیلســوفان معاصر فرانســه ارادت می ورزد.
زشت است .نویســنده در صفحه  161درباره او
می نویسد« :خانم میشــل ظرافت جوجه تیغی
را دارد ،از بیــرون پوشــیده از خار ،یک قلعه ی
واقعی نفوذناپذیر ،ولی احساسم به من می گوید
کــه از درون او بــه همان انــدازه جوجه تیغی
ظریف اســت :حیوان کوچک بی حال ،به شدت
گوشــه گیر و بی اندازه ظریف .طبیعی است که
ظرافت او به خاطر دانش و جهان بینی اوســت.
از خانواده ای کشاورز و دست به دهان برخاسته
است .پرتقالی است و به فرانسه مهاجرت کرده.
همراه شــوهرش «لوسین» که دوست برادرش
در کارگاهی بوده است .حدود هشت یا ده سال
پیش از مرض سرطان می میرد و خانم میشل را
که نام اصلی اش « ُرنه» است را تنها می گذارد.
امــا شــخصیت دوم رمان دختری اســت
دوازده ســاله به نــام «پالوما» .ایــن دختر از
هوش سرشــاری برخوردار است .بنابراین سعی
می کند که خــود را از دیگران پنهان کند .یک
نوع آنارشــی در رفتارش به چشم می خورد .به

خودکشــی فکر می کند .ساعت ها به چگونگی
آتش زدن آپارتمانش فکر می کند اما از این که
شعله های آتش به طبقات دیگر سرایت کند در
هراس اســت .فصل های کتــاب یک در میان
راجع به این دو شــخصیت و منش و کردارشان
صحبت می شــود .معموال هر قســمت که به
«پالوما» اختصاص یافته با یک بیان فلســفی و
آغشته به هنرهای دیگر آغاز می شود.
«آدم بزرگ هــا ،ظاهرا ،گاه گاهی ،وقت پیدا
می کنند بنشینند و به فاجعه ای که زندگی آنان
به شــمار می آید بیندیشــند .آن وقت بی آنکه
بفهمند ،به حال خود گریــه و زاری می کنند و
مثل مگس هایی که خود را به شیشه می کوبند،
بی قــراری می کنند .رنــج می برنــد ،تحلیل
می روند ،افسرده می شوند و از خودشان در مورد
دنده ی چرخی کــه در آن گیر کرده اند که آنها
را به جایی کشــانده که آنها نمی خواستند آنجا
باشند ،ســؤال می کنند .باهوش ترینشان از خود
پوچی در خو ِر تحقیر
مکتبی درست می کنند :آه،
ِ
هستی بورژوازی! در میان شــان بی شرم هایی
پیدا می شوند که در سر میز شام پدرانشان حضور
پیدا می کنند و از خود می پرسند« :رویای جوانی
ما چه شــده است؟» این ســؤال را با قیافه ای
سرخورده و از خودراضی از خود می کنند و خود
پاســخ می دهند« :به باد رفتند و زندگی آدم ها
یک زندگی سگی است ».من از این روشن بینی
دروغین بزرگ ســالی متنفرم واقعیت این است
که آنها مثــل بچــه کوچولوهایی اند که درک
نمی کنند چه بر سرشــان آمده و ادای آدمهای
مهم و با دل و جــرأت را درمی آورند حال آنکه
دلشان می خواهد گریه کنند(».ص)17
***
« ُرنه» دوســتی به نام «مانوئــا» دارد .او
هم پرتغالی اســت .نمونه شــاد یک انسانی که
همیشــه با دیدی امیدوارانه به قضایا می نگرد.
در توصیف خــود می گوید :من شــبانه روز در
تعقیب گرد و غبار این ســاختمان هستم .اوقات
بیکاری را نزد خانم میشل ( ُرنه) می گذراند .چای
می خورند و صحبت می کننــد اما تمام اینها با
آمــدن مالک جدید ژاپنی با نام «کاکورو ازو» از
محاق درمی آید .پالوما کتابی فلسفی سطح باال
را در دست « ُرنه» می بیند و به آقای ازو گزارش
می دهد .آقای ازو درمی یابد که با یک ســرایدار
معمولی طرف نیست .در نتیجه کشش او نسبت

 17ربیعالثانی 1443

Nov 23، 2021

سال بیست و  ششم شماره 7347

ظرافت جوجه تیغی
نویسنده :موریل باربری
مترجم :مرتضی کالنتریان

انتشارات کندوکاو 360 -صفحه 14000 -تومان -چاپ چهارم

امین فقیری

به خانم میشل زیاد می شود او را به شام دعوت
می کند و به خاطر تولدش به رســتوران مهمی
در پاریــسُ « .رنه» مثــل گل کاملیای باغچه
می شکفد و تر و تازه می شود.

هر قسمت یا پاره از کتاب ،خواننده ای را که
به جستجوی زیبایی هاست شگفت زده می کند.
در صفحه  136راجع به هنر نوشتن می نویسد:
«اگر نوشــتن در ذات خود چیــزی جز هنر

درو کردن نبود؟ وقتی ســطرها آفریننده ی خود
می شــوند وقتی من مثل یــک از خود بی خبر
شگفت زده ،شــاهد تولد جمله هایی هستم که
خــارج از اراده من به وجود آمده و به رغم اراده
من بر صفحه کاغذ نوشــته می شــوند و به من
چیزی را که نمی دانســتم و تصــور نمی کردم
بخواهــم ،می آموزند .از این وضع حمل بی درد،
از این وضوح طراحی نشــده لــذت می برم .در
دنبــال کردن بی تالش و بی یقین ،با ســعادت
شــگفت زدگی های صمیمانــه ،قلمــی که مرا
هدایت می کند و می برد».
گویی نویسنده خودش را پشت سر یک دختر
دوازده ساله و به تعبیری معصوم ،و زنی پنجاه و
چهار ساله پنهان کرده است و افکار و عقاید خود
را از زبان و اندیشــه ی آنها بیان می کند .آشکار
شــدن راز پنهان و فرهنگی این دو شــخصیت
در حقیقت گره افکنی اســت بر دو زندگی که با
انزوا خو کرده اند .دلشــان می خواهد به دور از
غوغای جهانی جنگ هفتــاد و دو ملت را عذر
بنهند و به هر آنچه که دوست دارند بپردازند زده
تا خواننده ها را از دریا درآورد و به واقعیت آشــنا
کند .واقعیت دوســتی «کاکورو ازو» با خانم ُرنه
یا میشل است و دوستی عمیقی که ما می توانیم
به زحمت به آن «عشــق» نــام دهیم بین آنها
بــه وجود می آید .و بعد مــرگ که یک واقعیت
مسلط اســت رخ می دهد .خانم میشل سرایدار
ســاختمان در حال کمک به یک پیرمرد مست
خنزر پنزری تصــادف می کند .یکی از زیباترین
فصول کتاب همان مرگ و اندیشه های تک تک
شخصیت هاســت که در سر مادام ُرنه یا میشل
ســرایدار می گذرد .اولین «گربه» اســت .بعد
مانوئال -لوسین شــوهرش که ده سال پیش او
را به علت بیماری سرطان از دست داده است و
زیباتر از همه «کاکوروی عزیز».
«و تو کاکورو» کاکــوروی عزیز ،که مرا به
امکان وجود کاملیا معتقد کردی ...امروز فقط به
نحوی زودگذر است که به تو فکر می کنم ،چند
هفته زمان درازی برای اندیشیدن مهیا نمی کند.
من تــو را فراتــر از آنچه تو بــرای من بودی
نمی شناســم .یک خیرخواه خیــره کننده ،یک
مرحم گذار آرامش بخــش بر ضد حتمی بودن
سرنوشــت :آیا می توانست چیزی جز این باشد؟
کســی چه می داند .از این یقین نداشــتن قلبم
نمی تواند فشرده نشــود .آری ،تو مرا با شستن
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آلودگی های همه ی این ســال ها ،به خندیدن،
گریستن ،حرف زدن وادار کردی ،حال تو خود را
احتمــا ًال در تاریکی گم می کنی و ،در لحظه ای
که هرگز تو را نخواهم دید ،باید برای همیشه از
دانستن پاسخ تقدیر چشم پوشی کنم...
آیا مردن این است؟ این چنین حقیر است؟ و
هنوز برای چه مدتی؟ برای ابد ،من همچنان از
آن بی خبرم(.ص)353
شــاهکار خانم «موریل باربــری» با فصلی
همراه با اشــک آه به پایان می رسد .چرا که ما
شخصیت خانم میشل سرایدار را دوست داشتیم
و پرتوی از ذات خــود را در وجود او می یافتیم.
نویســنده جــای جای بــه اندیشــه های نابی
می پردازد که به جمله های قصار پهلو می زند:
«به هیچ وجه میل ندارم درد بکشم .در واقع،
از درد کشــیدن متنفرم و نظرم این است وقتی
انسان تصمیم می گیرد بمیرد ،دقیقا به این دلیل
که فکــر می کند چنیــن کاری در روال منطق
امور اســت ،باید با مالیمــت آن را انجام دهد.
مــردن باید یک عبور مالیم ،یک ُســر خوردن
بی دست انداز به سوی آرامش باشد(.ص)21
«هســته اصلــی توانایی دیــدن بزرگی در
چیزهــای کوچک را تشــکیل می دهد .زیبایی
در کجاســت؟ در چیزهــای بزرگ کــه ،مثل
دیگر چیزهــا ،محکوم به نابودی انــد .یا اینکه
در چیزهای کوچک کــه بی ادعا در همه موارد
می تواننــد در لحظه هــا گوهــری از ابدیت را
خاتم کاری کنند»(.ص)95
«اگــر آینده را فراموش کنی ،زمان حال را از
دست می دهی»(.ص)138
«تمام خانواده های خوشــبخت شبیه هم اند
ولی خانواده های بدبخت هر یک به شــیوه ی
خــود بدبخت اســت»( .اولین جملــه کتاب آنا
کارنینا ،اثر تولستوی)(ص)151
«ما هرگز آن ســوتر از یقین هــای خود را
نمی بینیم ،و خطرناک تر از آن ،از مالقات کردن
با دیگران صرف نظــر کرده ایم .ما جز مالقات
کردن با خودمان کار دیگری نمی کنیم .بی آنکه
خودمان را در این آئینه های همیشگی بشناسیم.
اگر ما متوجه می شــدیم ،اگر از این امر آگاهی
می یافتیم که هرگــز جز خودمان کس دیگری
را در دیگــری نمی بینیم ،که مــا در بیابان تنها
مانده ایم ،راهی جز دیوانه شــدن برایمان باقی
نمی ماند(.ص)163

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
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مجموعه شعر جدید دریا لیراوی نشان می دهد که تا چه اندازه در زمینه شعر پیشرفت داشته .این
اشعار از نظر مضمون و واژه های انتخاب شده زیبا هستند .هر اندیشه ای که از سرش می گذرد همراه
با دریافت کلی از روحیه خود -مناسبات اجتماعی تبدیل به شعری عالی می شوند .در بعضی از اشعار
دلتنگی و ناامیدی همراه با یأس و دلمردگی به چشم می خورد .شاعر به دنبال دستاویزی است تا
بهار هرچه زودتر زمستان پَلَشت را نابود کند و بار دیگر زیبایی را بر جهان حاکم کند .به شعر «آوای
تگرگ» توجه کنید:
*دریا /از قالب های خونین می چکید /آسمان آواز تگرگ می خواند /و خمیازه ای عمیق تر از خواب/
آدمیت را می بُرد
اکنون برف را /پارو کنم /تا بهار ببارد بر بام(ص - 65شعر آواز تگرگ)
در این باور می توان به اشعار بی تو -کودکان -درخت فردا -غرور -می بارم -فنا -نماز باران-
بیگانه -تن فروش -موج بنفش -غبار -بوسه بر دام ،نیز توجه کرد.
اما دریا لیراوی در این چنبره نمی خوابد .شعرهایی دارد که امید را فریاد می کند.
*شکوه آغاز مکن /گوش کن! /جیرجیرک /به وقت می خواند /جنگل ما سبز /تالش ما گنگ
نمی ماند /وقتی شب باردار است(.ص - 8سفر باردار)
*رخته تا استخوان /دردی نشسته بر دفتر /در آخرین شب ماه /ذوب کلید در قفل /دربسته می ماند/
به روی صبح وقتی دوست می داری /زیبایی ام را(ص - 72شعر زیبایی ام)
ولی زمانی که شاعر از خود حرف می زند به اصطالح به حدیث نفس روی می آورد ،بدون هیچ
واسطه با خواننده رودررو می شود .گویی اوست که دردهایش را در مشام جامعه می ریزد.
*سرد است دستانت /صد پیاله خون نوشیده /این مهمان /و هنوز تشنه است /احساس من(ص- 48
صد پیاله)
*تازگی ها /دخترکان دلم /ییالق و قشالق می خواهد /رقص گیسوانشان /حال هوا را خوب می کند/
و بوی شادی از تنشان /هوا را می خنداند /اگر خیابان ها /پرچم های زرد را /باال نکنند(ص - 78ییالق
و قشالق)
بین تغزل و حدیث نفس خط موئینی است .همیشه از بذر «تغزل» شکوفه هایی بی بدیل می روید.
*واژه ها را به رقص آوردم /با سحر عشق! /آه که در غیاب تو /شعر هم می گریزد /از آغوشم
(ص - 25سحر عشق)
*هر کجا روئیدی /باغچه من است /ریشه های من /با عطر شکوفه هایت /سیراب می شوند(ص- 32
سیراب)
*بغل بغل از تاک لبت واژه می چکد /نگاهت [را] از باغ آفتاب چیدم /از نسیم تو لرزیده ام
حریص نقطه نگاه /در پیاله کهنه است /گم کرده ام دقیقه ها /بنوشم! /به ساعت نمی رسم(ص- 49
نقطه نگاهم)
*رهایی است پنجره /وقتی لبخندی /سر باال می کند /هنگام عبور(ص- 69رهایی)
چنین شاعری نمی تواند از دردهای جانکاهی که جامعه را دربر گرفته است بی تفاوت بگذرد .شاعر
را می توان به آئینه تشبیه کرد .کوچک ترین غباری شفافیت آینه را کدر می کند.
*لهیب تن در خانه /دنیای اندیشه در اندوهی انبوه! /ثانیه ها نمی رسند به عقربه ها /در جاده ای
ناهموار /مهار نمی شود و هم شب های سرد /وقتی چشمان قضاوت /فرشته ی عدالت را /لخت
می بیند و /به اندازه ی ذهن خط خطی اش /زندانی دارد /صدایی زار می گوید- /:دیری است به زمان
باخته ام(ص - 7اندوه انبوه)
*ایستاده ام بیرون از خود /رفته و مانده ام /شعرهایم در حراج هم /خوانده نمی شوند /گریه هایم
فروشی نیست /نه! /خسته ام /از رفت و آمد اوهام /در بن بست های بی پالک /کوچه های در رو /که
همیشه به تقدیر انهدام می رسند(.ص - 37حراج شعر)

فارگـــــــو
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امین فقیری

گاه اندیشه هایی از ذهن شاعر می گذرند که بوی فلسفه می دهند .چرایی -دلیل وجود انسان و
جهان
*جسور می شود /در خیابان های التماس /دست تقدیر
شب میل می کشد /چشم های روز را /پاییز می پاشد دانه دانه /و شهر /سرسام می گیرد(ص- 45
گالیه)
*آسمان ،عریان /اندیشه ،خیس و سرد /می لرزد در پرسه های مات /من کجا؟
با جغد کدام خرابه؟ /از پرتگاه کدام قلعه /تمام می شوم با تو(.ص - 27اندیشه)
کدام یک از ما در ذهن خود به حسرت میدان نداده است .شاعر به شعر زیبایی که می خواند و
قصه نویس به قصه نابی که می خواند از سر «حسرت» می نگرد .چرا که خود از بیان چنین احساسی
عاجز مانده است.
*فارگو
الف:
نقش فارگو /بر پیشانی «سینیز»( /)1هلهله کوچه ها /در جشن عبورش /تو رفتی /و حاال چهل سال
زمستان /آه فارگو ،که با دستان سبزت /غبار از تن دیارم می شستی!/
ب:
کودکان پاپتی و جنین های نیامده /به انتظار سریپ و فارگو /و کوچه هایی که /عبورش را از بر
بودند /کجایی نازنین /برگرد و انقالبی دوباره /تا صدای خنده هایت /خوب کند حال شهر را(ص)18
***
یکی از کارهای پسندیده دریا لیراوی گذاشتن اسمهای نوستالژیک و خاطره برانگیز بر دفترهای
شعرش هست .دفتر اول «فیدوس» نام داشت و این دفتر «فارگو» که دنیایی از یادبود را در پشت سر
یدک می کشد.
در مقدمه کتاب نوشته است« :ماشینی وانت مانند و در حد نیمچه کامیون .تمام کارهای خدماتی
شرکت نفت سریپ را انجام می داد که این ماشین نامش «فارگو» بود(».ص)4
فیلم فوق العاده ای به کارگردانی برادران کوئن ساخته شده است .مثل اینکه سریالی هم از روی این
فیلم ساخته شده است.
مگر می شود انسان شاعر باشد و توصیف طبیعت در کارهایش نباشد .آدمی با زیبایی ها-
تندخویی های طبیعت زنده است .کار طبیعت جذب و بسیاری مواقع چون سیل و زلزله ،دفع است.
*لیراوی= دره ها را دویدم /لیراوی( )2و دشت های قشنگش /هنوز صدای مادرم /نفس می کشد
میان نفس هایم /نپرس چرا /که با همین ها خوبم(ص)40
*ابر عاصی= از آن سوی اقیانوس /آمد /به نیت باران /یقه روز را پاره /ابر پرطمطراق /اما دیر شد/
قحطی گلوی سال را برید /میان چاله های غفلت /حاال فقری عریان /پنجره را صدا می زند(ص)58
شاعر برمی آشوبد .عصیان می کند .انعکاس آن در شعر موجودیت می یابد.
*عادت= عادت را رها /بسوز برای خود /بهتر از تو کیست...؟ /صندلی زانو می زند /مشت های
فریاد را آوار کن /عادت /دروغ بزرگی است /بشکن میثاق روزمره گی را /تا تولد شوی در خود (ص)39
و این هم شعری زیبا« :می شناسم»
عشق را می شناسم
سکوتی است که
شب را می شکافد
پاورقی:
- 1نام محلی شهر امام حسن(ع) که فارگو آنجا بود.
- 2نام طایفه ای در جنوب کشور (بندر گناوه)

روزنه
سهشنبه  2آذر 1400

شهرستان بروجرد که در بین گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ،به
بهشت گردشگری ایران شهرت یافته است ،یکی از زیباترین شهرهای
غرب ایران و در استان لرستان است که با فرهنگ غنی و میهماننوازی
بینظیر ساکنینش در کنار آثار باستانی ،جاذبههای طبیعی و دیدنیهای
منحصربهفرد و کم نظیر ،گزینه مناسبی برای مسافرت و بازدید در ایام
مختلف سال ،بویژه فصل بهار و روزهای پرطراوت و سرشار از شوق نوروز
است .این شهرستان در منطقهای کوهستانی رشته کوههای زاگرس قرار
گرفته و دومین شهر پرجمعیت و بزرگ استان لرستان را تشکیل داده
است .در شهر بروجرد و پیرامون این منطق ه جالب و دیدنی ،آثار باستانی
متعددی از جمله تپههای باستانی مشاهده میشود که برخی از تاریخنگاران
و باستانشناسان قدمت آنها را از دوران قبل تاریخ تا عصر امروز ،تخمین
زدهاند.
اکثر مردم این سرزمین با گویش بروجردی صحبت میکنند و برخی دیگر
از ساکنان روستاها ،بویژه مناطق جنوب و جنوب غربی آن ،به گویش لری
خرمآبادی ،سیالخوری و لکی گفتوگو میکنند .همچنین زبان ترکی را نیز
میتوان در برخی از روستاهای شرقی این شهرستان زیبای غرب کشور،
بهعنوان زبان استفاده شده توسط مردم ،بیان کرد.
 .۱تپه قرق
یکی از قدیمیترین ترین آثار باستانی در شهرستان بروجرد ،تپهای است
تاریخی که از آن به «تپه قرق» یاد میشود .این تپه در روستای «قرق» از
توابع شهرستان بروجرد قرار دارد.
به اعتقاد برخی از مورخین و باستانشناسان ،این اثر تاریخی دارای
پیشینهای متعلق به عصر مس یا همان عصر نوسنگی در هزار ه پنجم
و چهارم قبل از میالد است و آن را مهمترین تپه باستانی در شهرستان
بروجرد معرفی کردهاند .آثار تاریخی همچون تک سفالهایی که قدمت
برخی از آنها بالغ بر پنج هزار سال و برخی دیگر متعلق به دوران حکومت
اشکانیان است ،در این منطقه کشف شده است.
 .۲مسجد جامع بروجرد
مسجدی با پیشینهای متعلق به قرن سوم هجری قمری در شهرستان
بروجرد قرار دارد که به نام «مسجد جامع بروجرد» شناخته میشود و
عنوان قدیمیترین مسجد در غرب کشور را به خود اختصاص داده است.
به نظر میرسد که این عمارت مذهبی روی زمین آتشکدهای ساخته شده
و ارتفاع گنبد آن از زمین نزدیک به  ۲۰متر است .جالب است بدانید که
این مسجد در گذشته و در ابتدای ساخت بدون گلدسته احداث شده است
و آنها را در اوایل قرن  ۱۳هجری قمری به این مسجد اضافه کردهاند.
یکی از زیباییهای این مسجد ،وجود منبری است متشکل از  ۹پل ه چوبی
که روی آن چند بیت زیبا ،کندهکاری شده است.
 .۳خانه تاریخی کمالالدین طباطبایی (موزه اسناد
مردمشناسی)
بیتوته :عنوان سومین چشمه ی آبگرم بزرگ در جهان به گرند پریسماتیک
اختصاص دارد .این چشمه در آمریکای جنوبی واقع در پارک ملی یلواستون
قرار دارد .اهالی گرند لوپ آمریکا چشمه گرند پریسماتیک را با عناوین مختلفی
اعم از چشمه منشوری و یلو استون می شناسند.
چشمه گرند پریسماتیک نوعی چشمه رنگین کمانی است که در لیست
عجایب جهان قرار دارد .این چشمه بخش گسترده ای از کره زمین را به خود
اختصاص داده است .تحقیقات ها حاکی از آن دارند که مساحت چشمه گرند
پریسماتیک از یک زمین فوتبال نیز پهناورتر است .شایان توجه است چشمه
گرند پریسماتیک به وسیله ی جنگل های کوهستانی احاطه شده است .قطر
چشمه نیز بالغ بر  90متر تخمین زده شده است.
فرش های جلبکی در چشمه گرند پریسماتیک
اصطالح فرش های جلبکی های باکتری های موجود در چشمه گرند
پریسماتیک به کار برده می شود .فرش های جلبکی منبع مواد معدنی هستند
که سبب جلوه دهی جذاب در منطقه ی یلواستون می شوند.
در داخل چشمه باکتری های مختلفی ساکن هستند که در فصول مختلف
سال سبب تغییر رنگ آب می شوند .آب چشمه گرند پریسماتیک در فصل
تابستان ،به رنگ های متعددی نظیر زرد ،نارنجی ،قرمز و قهوه ای مبدل
می گردد .سپس در فصل تابستان به رنگ های سبز و آبی نمایان می شود.
دمای آب در چشمه گرند پریسماتیک حدود  71درجه سانتی گراد است .در
طی فعالیت های باکتری های عالقه مند به گرما ،حلقه های حبابی رنگارنگ
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آشنایی با بروجرد

یکی از جاهای دیدنی بروجرد ،خانهای زیبا و تاریخی به نام «خان ه
کمالالدین نبوی طباطبایی» است که پس از فروش به ادار ه میراث
فرهنگی ،امروزه به موزه اسناد ،تنها موز ه شهر بروجرد تبدیل شده است.
به نظر میرسد که این بنای تاریخی به همت «حاج میرزا ابوتراب» از
نوادگان آیتاهلل محمد طباطبایی (جد سادات طباطبایی بروجرد) ،برای
فرزندش «آقا کمال» یا «حاج اسحق» خریداری شده است .این بنا متعلق
به دوران حکومت قاجاریان است و از  ۳طبقه ،یک حیاط بزرگ ،چندین
شبستان ،یک شاه نشین و چند تاالر تشکیل شده است.
 .۴پل قلعه حاتم بروجرد
در فاصل ه پنج کیلومتری بروجرد و در شمال غربی این شهرستان ،پلی
قدیمی قرار دارد که به نام «قلعه حاتم» شهرت یافته است .از ویژگیهای
بارز این پل نسبت به دیگر سازههای همانند ،نوع کاربری آن است که با
آنها متفاوت است؛ از ویژگیهای بارز احداث «پل قلعه حاتم» بروجرد
نسبت به سایر پلها عالوه بر تردد مردم ،انتقال آب شرب است
چراکه عالوه بر تردد مردم ،بهدلیل انتقال آب شرب رودخانه باال دست روستا
به شهر بروجرد نیز طراحی و ساخته شده و در فضای پیرامون آن میتوان

بهدلیل حضور طبعیت زیبا و چشمنواز دشت ،منظرهای دوستداشتنی و بکر
را تماشا کرد .قدمت پل «قلعه حاتم» که در گروه پلهای جویی است،
متعلق به دوران سلطنت پهلوی و سال  ۱۳۱۳هجری شمسی است که
روی رودخانه باغ شاه از شاخههای رود سزار ،بنا شده است.
 .۵گلدشت بروجرد
یکی از معروفترین تفرجگاههای شهرستان بروجرد ،منطقه «گلدشت»
است که با درختانی بسیار و سرسبز ،به یکی از زیباترین مناطق گردشگری
این شهرستان تبدیل شده است .گردشگران و مسافران متعددی برای
گذراندن اوغاتی آرام و لحظاتی شاد به این بخش از بروجرد آمده و از مناظر
زیبا و دلنشین درختان سیب ،آلبالو و گیالس که در راه دسترسی به این دره
و جلگه خارقالعاده دامنه کوههای زاگرس قرار دارد ،لذت میبرند .در کنار
زیباییهای طبیعی که در منطقه گلدشت قرار دارد ،وجود امکانات تفریحی
از دالیل حضور قابلتوجه گردشگران و ساکنان بروجرد در روزهای تعطیل
است.
 .۶روستای کرکی خان
در پنج کیلومتری جاده بروجرد به مالیر ،روستایی بسیار زیبا با آب و هوایی
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مطبوع ،برخوردار از منطقهای ییالقی و خوش منظره قرار دارد که به
«روستای کرکی خان» یا «کرکیخان» شهرت دارد .این ناحیه از شهرستان
بروجرد بهدلیل قرارگیری در محور اصلی بروجرد بهسمت غرب و شمال
غربی کشور ،نسبت به سایر روستاهای بروجرد از اهمیت و برتری نسبتی
بیشتری برخوردار بوده و یکی از مناطق توریستی و تفریحی در فصل بهار
و ایام نوروز محسوب میشود .درختان سیب ،زردآلو ،گردو و محصوالتی
مانند گندم ،جو ،نخود ،خیار ،گوجه و لوبیا از تولیدات این منطقه از بروجرد
است .حضور سنگنبشتههایی که همانند موزهای طبیعی و در دل رشتهکوه
زاگرس است ،از آثار تاریخی و طبیعی این روستای زیبا است که به نظر
میرسد از اولین نشانههای ایجاد ارتباط بین انسانها از دوران مختلف
مانند دوران قبل از تاریخ تا زمان کشف خط است که تماشای آنها برای
گردشگران جالب و هیجانانگیز خواهد بود.
 .۷خانه مصری بروجرد
یکی دیگر از عمارات باقیمانده از دوران حکومت قاجاریان و جاهای دیدنی
استان لرستان در شهرستان بروجرد ،خانهای قدیمی و برخوردار از تزیینات
ی و آجرکاری است که به نام «خانه مصری» شناخته
زیبای کاشیکار 
میشود.
این بنا در دو طبقه احداث و بهعنوان یکی از الگوهای ارزشمند معماری
در دوران حکومت قاجاریان به شمار میرود .بازدید از این عمارت تاریخی
که نمای بیرونی آن بهوسیله آجر و سفال تزئین شده و میتوان اصول
معماری خانههای ایرانی را در احداث و ساخت آن ،مشاهده کرد ،جالب و
خاطرهانگیز خواهد بود.
 .۸ارگ بروجرد
یکی دیگر از آثار تاریخی در شهرستان بروجرد ،یک تاسیسات و سیستم
آبرسانی بسیار قدیمی و سفالی است که اخیرا و طی گودبرداری ساختمانی
در این شهرستان و بهطور کامال اتفاقی کشف شده است .به نظر میرسد
که تاسیسات در واقع پاالیشگاه و تصفیهخانه آب است که با توجه به
اظهارات نخستین کارشناسان ،قسمتی از سیستم آبی ارگ قدیم شهر را
تشکیل میدهد.
از دیگر مناطق زیبای گردشگری و جاذبههای ارزشمند طبیعی در
شهرستان بروجرد ،تنگ ه زیبای گپرگه ،بازار بزرگ بروجرد ،پارک فدک،
تپه چغا (بام بروجرد) ،رودخانه زیبای سزار ،خانه حاج افتخاراالسالم ،پارک
شهید بهشتی بروجرد ،روستای دره صیدی ،پل چاالن چوالن ،مسجد قلعه
بروجرد ،امامزاده جعفر (ع) ،آرامگاه برکیارق (بقع ه زواریون) ،مسجد امام
خمینی (مسجد سلطانی) ،پارک یادبود ،تاالب بیشه داالن ،چشمه سراب
کرتول ،روستای گل زرد ،پارک جنگلی شهید بهشتی ،آبشارهای ونایی،
روستای شیخ میری سادات ،روستای گوشه و آتشکده بروجرد است که
پیشنهاد میکنیم هنگام حضور در این شهرستان زیبا از آنها بازدید کنید.
به وجود می آید .این حلقه ها بر روی آب سبب تغییر دما می شوند .باکتری ها
به صورت طبیعی با دما و  PHاسیدی محیط تطابق پیدا می کنند .میزان رنگ
در باکتری های چشمه تحت تأثیر گرادیان دمای رواناب و نسبت کلروفیل به
کاراتنوئید قرار دارد.
در قسمت مرکزی چشمه ،حباب های باکتری رنگ آبی وجود دارند و دمایی
در حیطه ی  87درجه سانتی گراد را به وجود آورده اند .خارجی ترین الیه ی
آب در رنگ قهوه ای است که از دمای  55درجه سانتی گراد برخوردار می باشد.
مناسب ترین زمان برای بازدید از چشمه گرند پریسماتیک
از آنجایی که چشمه گرند پریسماتیک در منطقه کوهستانی وایومینگ واقع
است ،مناسب ترین زمان برای بازدید فصل های بهار و تابستان می باشد .در
فصل بهار ،دمای هوا در طول روز بین  0الی  15درجه ی سلسیوس در تغییر
است .با غروب آفتاب ،دمای هوا به سمت نقطه انجماد آب سیر نزولی پیدا
می کند و با افت ناگهانی دما بین  -5الی  -10درجه سلسیوس قرار می گیرد.
تابستان در ایالت متحده از اواسط ماه ژوئن آغاز می گردد و تا اوایل سپتامبر
امتداد می یابد .میانگین دمای هوا در روز های تابستان در منطقه ی وایومینگ
بین  25الی  20درجه ی سلسیوس قرار دارد.
بدین جهت مناسب ترین زمان برای بازدید از چشمه گرند پریسماتیک،
فصل های بهار و تابستان است .این فصول برای افرادی که خواستار در امان
ماندن از گزند سرما هستند ،مناسب به شمار می رود.

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034005113هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی رضا بردبار زارعی فرزند غالمحســین به شماره
شناسنامه  40صادره از فســا در یکباب ساختمان به مساحت 110/90
مترمربع پالک فرعی  5476از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  76فرعی از  2086اصلــی واقع در بخش  4فارس خریداری از
مالک رســمی محمد ترکمان به متقاضی محرز گردیده است .لذا

آگهی حصر وراثت
شــکوفه بیانی دارای شناسنامه شــماره  1344متولد  1348به شرح
دادخواست به کالسه  1400ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زمان رستمی
مهارلوئی به شــماره شناســنامه  18در تاریخ  1400/8/18در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2علی منصور بیانی به شــماره شناســنامه  25صــادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -3محسن بیانی به شــماره شناسنامه  84صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -4رضا بیانی به شــماره شناســنامه  1420صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -5شــرافت بیانی به شماره شناسنامه  15صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -6نیکو بیانی به شــماره شناســنامه  26صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -7ســکینه بیانی به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -8فهیمه مرادی گنجه به شــماره شناســنامه  44صــادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /4879م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/2 :
/4843م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو کامیون باری چوبی سیستم بنز مدل  1980تیپ ال اس
 -36/2624به شماره شاســی  14684786و شماره موتور 216945
و پالک انتظامــی 298ع 78ایران  63به نام علیرضــا باروتی فرزند
محمدعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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  140060311034004866هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی کرامت اله امینی سرشــت فرزند حشمت اله به
شماره شناسنامه  445صادره از دهدشت در یکباب خانه به مساحت
 154/10مترمربع پالک  5429فرعی از  2075اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  11فرعی از  2075اصلــی واقع در بخش  4فارس خریداری از
مالک رسمی قربان علی شــهریاری به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1400/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/2 :
/4844م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

خالصه آگهی مزایده شماره 1400/760749
مورخ 1400/8/30
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شــیراز و
متولی یــک دوم موقوفه حاج میــرزا محمود کازرونی
در نظر دارد موازی یکصد هکتار از اراضی بند (ز) واقع
در قریه شــمس آباد تحت پالک ثبتی  2158/26بخش
 4شــیراز را برای مدت یک ســال از تاریخ 1400/9/20
لغایت  1401/9/19با مبلغ پایه اجاره بهاء ســالیانه به مبلغ
( 400/000/000چهارصد میلیــون ریال) از طریق مزایده به
اجاره واگذار نماید .لذا متقاضیان می بایست  10درصد
اجاره بهاء سالیانه مبلغ ( 40/000/000چهل میلیون ریال) را
به عنوان ســپرده به شماره حســابی که از طرف امور
مالی این اداره اعالم می گــردد واریز و فیش مربوطه
را همراه با فتوکپی کارت ملی و صفحه اول شناســنامه
به عالوه پیشــنهاد مکتوب خود تا پایان وقت اداری روز
چهارشــنبه مورخ  1400/9/17به دبیرخانه این اداره واقع
در بلوار رازی ،روبروی ورزشــگاه برق ،تسلیم نمایند.
قابل ذکر است پیشنهادهای رســیده رأس ساعت 10
صبح روز پنجشــنبه مورخ  1400/9/18بــا حضور اعضاء
کمیســیون باز و قرائت خواهد شــد .ضمن ًا عالقمندان
جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند از ساعت 8
صبح الــی  14بعدازظهر با شــماره تلفن  37269599و
 37269600و  37257031تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی1228605 :
/5202م الف
عمران جمشیدی
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف
فرهنگیان فراشبند (نوبت دوم)
تاریخ انتشار1400/9/2 :
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف
فرهنگیان فراشــبند (نوبت دوم) روز چهارشــنبه رأس ساعت 14:30
مورخ  1400/9/17در محل تاالر معلم اداره آموزش و پرورش فراشــبند
تشکیل می گردد .لذا از اعضای محترم تعاونی دعوت می شود جهت اخذ
تصمیمات ذیل در محل مجمع حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه-1 :قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرسین به مجمع
عمومی -2اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود درآمد و تقسیم
آن و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل طبق اساسنامه -3تبیین
خط مشی و برنامه تعاونی در سال 1400
-4بررسی صورتهای مالی سال های  97و  98و 99
-5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس
تذکــر :هر یک از اعضای تعاونی می توانند اســتفاده از حق رأی خود را
برای حضور و اعمال رأی در مجمع به یک عضو یا ســهامدار غیرعضو و یا
شخص ثالث با وکالت واگذار کنند .در ضمن هر کاندیدا غیر از رأی خود
می تواند  3رأی با وکالت عضو استفاده نمایند.
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
برابــر رأی شــماره  140060311035003106مــورخ  1400/7/26موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000588هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای جمشــید صادقی به شــماره شناسنامه 1060
کدملی  2549918681صادره از ســپیدان فرزند یاور در ششــدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک  8/41975مفروز و
مجزی شــده از پالک  8/1191واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک
شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای سید فتحعلی جعفری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/2 :
/4845م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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آمار مرگ و میر روزانه کرونا در کشور دو رقمی   شد
 ۹۷جانباخته کووید در  ۲۴ساعت

بنابر اعالم وزارت بهداشت در طول  ۲۴ساعت
متاســفانه  ۹۷بیمار مبتال به کرونا جان خود را از
دســت دادند و پس از  ۲۳۴روز آمار مرگ و میر
کرونا در کشور دو رقمی   شد.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم وزارت بهداشت از

روز یکشــنبه تا دیروز (  ۱آذر  ) ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۵۴۲۷ ،بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۸۴۰نفر
از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون

و  ۸۲هزار و  ۸۶۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۹۷ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
ایــن بیمــاری به  ۱۲۹هــزار و  ۵۳نفر رســید.
دیروز پس از گذشــت  ۲۳۴روز آمار مرگ و میر
روزانه بیماران کووید ۱۹دو رقمی   شد .آخرین بار
روز  ۱۲فروردین امسال ،مرگ و میر روزانه کمتر
از  ۱۰۰نفر بود.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۷۹۵هزار و
 ۶۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شدهاند.
 ۳۳۹۳نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش   های مراقبت   های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۸۸۷هزار و  ۳۶۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۸شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۵۸شهر در وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۱۴۶شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

هالكت قاتل پس از قتل  ۵نفر و گروگانگیری در شیراز
فرمانــده انتظامی   اســتان گفــت :بــا تالش
مأمــوران پليس فــارس قاتلي كه بامــداد دیروز
 5نفر را بــه قتل و دو نفر را گــروگان گرفته بود
به هالكت رسيد.
سردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،بيان كرد :حوالي ســاعت يك
بامداد اولين روز از آذرماه از طريق مركز فوريتهاي
پليسي  110يك فقره درگيري منجر به قتل  5نفر
حدودا  35الي  60ســاله در خيابان عدل شيراز به
ماموران پليس اعالم گردید و ماموران سريعا براي
بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه مطلع
شــدند قاتل كه داماد خانواده بوده با اسلحه كالش
 5نفر از بستگان درجه يك همسرش ( 2برادر زن،
همسر ،دختر و پسر برادر خانم خودش) را كشته و
با گروگان گرفتن دو نفر از بستگان مقتولين سريعا
متواري شده است.
فرمانده انتظامی   اســتان خاطر نشــان كرد :از
همان لحظات اوليه مامــوران پليس اقدامات خود
را براي شناسايي و دستگيري شروع و با تحقيقات
فني و تخصصي محل اختفا قاتل را در همان حوالي
شناسايي كردند.
ســردار حبيبي تصريح كرد :مامــوران پس از

فارس

 ۶مصدوم حادثه واژگونی خودرو در جاده
جهرم  -شیراز متواری شدند

ایرنــا :مدیر روابط عمومی   مرکز اورژانس  ۱۱۵شهرســتان جهرم گفت:
واژگونــی خــودرو حامل اتباع خارجــی غیرمجاز در جاده جهرم-شــیراز،
یــک کشــته و  ۱۰مصــدوم به دنبال داشــت کــه از این تعــداد ۶ ،نفر
متواری شدند.
محمد رحمانیان دوشــنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :خودروی
پژو  ۴۰۵ســاعت  ۷:۳۷صبح دوشــنبه اول آذر دچار حادثه شــد که پس
از اعالم تصادف به ســامانه  ،۱۱۵دو دســتگاه آمبوالنــس از کوار ،چهار
دستگاه آمبوالنس از جهرم ،دو دستگاه آمبوالنس هالل احمر و یک فروند
بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شــدند تــا مصدومان را راهی مراکز
درمانی کنند.
بنا به اعالم قبلی مســئوالن ،تعداد تصادفات جــادهای در محورهای
ارتباطی شهرستان جهرم نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.
پیشتر ،رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشــکی جهرم اعالم کرده
بود :از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا دهم آبان ماه ۴۹ ،نفر در تصادفات جادهای در
شهرستان جهرم جان باختهاند که این آمار نزدیک به آمار کل متوفیان سال
 ۱۳۹۹حوادث جادهای این شهرستان است.
انتقال اتباع بیگانه غیرمجاز از جرایم قاچاقچیان در محورهای اســتان
فارس اســت که در این اقدامات ،اســتاندارد حمل مسافر توسط خودروها
رعایت نمیشــود .از ابتدای امســال ،موارد مشــابه دیگــری از واژگونی
خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز در استان فارس گزارش شده است.
پیش از این ،مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری فارس
 ۳۱مردادمــاه  ۱۴۰۰گفت :به دنبال تحوالت اخیر و ورود اتباع افغانســتان
بــه ایران ،تا پایان مردادماه ،حدود یک هزار و  ۵۰۰تبعه غیرمجاز افغان در
استان فارس شناسایی و به مرزهای شرقی کشور منتقل شدند.

جاسازی ترياك زير بار خاك آهن

هماهنگي با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شــدند كه قاتل به محض مشاهده پليس با اسلحه
كالش اقدام به تيراندازي به سمت ماموران كرد.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينكه پس از
حــدود يك ســاعت درگيري ،قاتل بــدون توجه
به دســتور پليس همچنــان اقدام بــه تيراندازي
ميكــرد ،عنــوان داشــت :مامــوران انتظامي در
درگيري متقابل موفق شــدند هــر دو گروگان را
به صورت صحيح و سالم آزاد و قاتل  55ساله را به

هالكت برسانند.
وي با اشاره به اينكه علت اصلي درگيري برابر
بررســيهاي اوليه پليس اختالف مالي بر سر ارث
و ميراث بوده اســت ،عنوان داشت :امنيت كنوني
اســتان فارس به ســادگي به دســت نيامده كه با
حركات ســوء عــدهاي از مخالن نظــم و امنيت
خدشهدار شود؛ بنابراين به مردم اطمينان ميدهيم
با تمــام توان حافظ امنيت و نظــم و آرامش آنان
هستيم.

کشف  ۷هزار عدد آمپول قاچاق از فروشنده «سالح»

رئیس پلیس امنیت عمومی   پایتخت از کشف
 ۷هزار عدد آمپول قاچاق از فروشنده سالح خبر داد.
ســرهنگ پیام کاویانی رئیــس پلیس امنیت
عمومی   پایتخــت در گفتوگــو بــا خبرنــگار
انتظامی   خبرگزاری فارس از دســتگیری عامل
فروش ســاح و مهمات جنگی خبر داد و گفت:
در بازرســی از مخفیگاه متهم عالوه بر ســاح
جنگی ،هفت هزار عدد آمپول «پتوالن» قاچاق،
کشف شد.
سرهنگ کاویانی در تشریح جزئیات خبر فوق
اظهار داشــت :در اواخر هفته گذشته ،خبری در
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خصوص فروش ســاح و مهمات جنگی توسط
فــردی در حوالی خانی آبــاد دریافت کردیم که
بررســی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار
ماموران قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه تحقیقات و با اخذ دســتور
قضایــی تیمی   از ماموران مرکــز عملیات پلیس
امنیــت عمومی   پایتخت صبــح  29آبان ماه به
محل اعزام شده و در یک عملیات ضربتی موفق
به دستگیری متهم شدند.
ســرهنگ کاویانی تصریح کرد :مأموران در
بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سالح جنگی،

 53عدد فشــنگ جنگی و هفت هزار عدد آمپول
«پتوالن» را که به صورت غیرقانونی وارد کشور
شده بود ،کشف کردند.
رئیــس پلیــس امنیــت عمومی   پایتخت با
بیــان اینکه کارشناســان ارزش ریالی کاالهای
کشف شــده را  7میلیارد ریال برآورد کرده اند،
خاطر نشــان کرد :متهم با اعتراف به جرم خود
برای انجام مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.
گفتنی اســت تالش   ها برای دستگیری سایر
مرتبطان ایــن پرونده همچنان در دســتور کار
پلیس قرار دارد.

بین الملل

رژه خونین کریسمس در ویسکانسین آمریکا
با  ۴۵کشته و زخمی

براســاس اعالم پلیس آمریکا ،دســتکم  ۵تن کشته و بیش از  ۴۰تن
بر اثر حرکت یک خودرو به ســمت جمعیت حاضر در رژهای به مناســبت
کریسمس در شهر واکیشا واقع در ایالت ویسکانسین مجروح شدهاند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این حمله روز یکشــنبه
رخ داد و رئیس پلیس واکیشــا میگوید که فرد مظنون در بازداشت به سر
میبرد .به گفته رئیس پلیس واکیشا ،هنوز مشخص نیست که آیا این واقعه
به تروریسم مرتبط است یا خیر.
با این حال وی گفت :امنیت اکنون برقرار اســت و خودروی شاسی بلند
ضارب هم توقیف شده است.
دن تامپسون ،رئیس پلیس شهر واکیشا گفت ۱۲ :کودک در این حادثه
زخمی   شدهاند.
او درباره تعداد دقیق کشته شدهها آمار دقیقی ارائه نداد .به گفته مقامات،
 ۱۱بزرگســال و  ۱۲کودک به شش بیمارستان ناحیه منتقل شدهاند و افراد
بیشتری هم از طریق دوستان و بستگانشان به مراکز درمانی رسیدهاند.
تصاویر منتشر شده از زمان وقوع این حادثه ،نشان میدهد یک خودروی
اســپورت با ســرعت باال به ســمت جمعیتی که در خیابان حضور داشتند،
حرکــت میکند و به دهها تن برخــورد میکند .در ویدیوی دیگری ،پلیس
به ســمت این خودرو شــلیک کرده و در نهایت خودرو بــه موانع خیابان
برخورد میکند.
طبق گفته این مقام پلیس ،هیچ عابری بر اثر شلیک مامور آنها مصدوم
نشــده اســت .او همچنین گفت ،گزارشهایی مبنی بــر اینکه تیراندازی
احتماال از داخل خودرو صورت گرفته ،نادرست است.
براساس تصاویر ویدیویی ،پس از آنکه این خودرو عدهای را زیر میگیرد،
شاهدان حاضر در صحنه از وحشت فریاد میزنند .کودکان بسیاری در آنجا
این لحظه دلخراش را دیدهاند .شهردار واکیشا در یک کنفرانس مطبوعاتی

گفت که شهرشان شاهد یک رویداد فاجعهبار بوده است.

وقوع زلزله  ۴/۴ریشتری در ترکیه

زلزله ای به بزرگی  ۴.۴ریشتر مناطقی از ترکیه را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،مرکز تحقیقات علوم زمین شناسی آلمان اعالم کرد:
ســاعت  ۱۱:۳۱صبح دیروز (دوشــنبه) به وقت محلی زلزله ای به بزرگی
 ۴.۴ریشتر مناطقی از استان "قارص" در ترکیه را لرزاند.
اطالعات اولیه حاکی از آن اســت که کانون ایــن زمین لرزه در عمق
 ۸۸کیلومتــری از ســطح زمیــن و  ۲۲کیلومتــری جنوب غرب شــهر
"ساریقمیش" بوده است.
طبــق اعالم ســایت  ،volcanodiscoveryبزرگی دقیق زلزله،
کانون و عمق آن ممکن است در بررسی های بیشتر تغییر کند.

حمله  ۸۰سارق به فروشگاهی در سانفرانسیسکو

پلیــس آمریــکا اعالم کرد :حــدود  ۸۰نفر که برخــی از آنها صورت
خود را پوشــانده و دِیلَم به دســت داشتند ،به فروشــگاه بزرگی در منطقه
سانفرانسیسکو حمله کرده و به سرقت کاالها اقدام کردند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم پلیس به دنبال این سرقت گسترده تاکنون
سه نفر دستگیر شده اند در حالی که اکثریت آنها متواری هستند.
یکی از شاهدان این حادثه در پیام منتشر شده در توئیتر نوشت :سارقان
را دیدم که به ســرعت وارد فروشــگاهی در شمال شــرق سانفرانسیسکو
شدند .همچنین حدود  ۲۵ماشین خیابان را مسدود کرده بودند و سرنشینان
آنها پس از ســرقت اجناس فروشــگاه ســوار خودروها شــده و از محل
متواری شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه گاردیــن ،تصاویر ویدئویی از محل
حادثه نشــان میدهد که افراد نقابدار در حالیکه کیف و جعبه در دســت
دارند سوار بر خودرو شده و با سرعت از محل دور می شوند.

فرمانده انتظامی   استان گفت :با تالش مأموران پليس شهرستان نيريز
و يــگان تكاوري 331 ،کیلو ترياك در بازرســي از يك دســتگاه كاميون
كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :مأموران انتظامي شهرســتان نيريــز با همكاري كاركنان يگان
تكاوري اســتان حين گشــت زني در محور كرمان -شيراز به يك دستگاه
كاميون حامل بار خاك آهن مشــكوك شدند و با اقدامات فني و تخصصي
آن را توقيف كردند.
وي خاطر نشــان كرد :ماموران انتظامي با هوشــياري و تيزبيني موفق
شــدند در بازرســي از اين كاميــون  331كيلو ترياك كه به طرز بســيار
ماهرانهاي زير بار خاك آهن جاسازي شده بود را كشف كردند.
فرمانــده انتظامی   اســتان فارس خاطر نشــان كــرد :در اين خصوص
يــك قاچاقچي حرفهاي دســتگير و پــس از انجام مراحــل قانوني روانه
زندان شد.
ســردار حبيبي با بيــان اينکه يكي از اصليتريــن ماموريتهاي پليس
مبارزه با حمل ،نگهداري ،قاچاق و فروش مواد مخدر اســت ،بيان داشت:
ما استوارتر از هميشه در برابر قاچاقچيان ايستادهايم و به هيچ عنوان اجازه
جوالن به سوداگران مرگ را نخواهيم داد.

کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در اقلید

فرمانده انتظامی   اقلید از کشف یک دستگاه موتورسیکلت 250سی سی
قاچاق به ارزش  3ميليارد ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان
کرد :مامــوران پلیس امنیت عمومی   اقليد با اقدامــات فني و تخصصي از
نگهداری يك دســتگاه موتورســیکلت قاچاق در منزل يكي از شهروندان
مطلع شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران انتظامي بالفاصله بــا هماهنگی مراجع قضایی به
محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق به کشف یک دستگاه
موتورسیکلت  250سیسی خارجي قاچاق شدند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان اقلید با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال
مکشــوفه را  3میلیارد ریال برآورد کردهاند ،عنوان داشت :در اين خصوص
يك نفر دستگير و براي انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

با اقدام به موقع پلیس پیرمرد  83ساله از مرگ
نجات يافت

فرمانده انتظامی   فســا گفت :یکی از ماموران انتظامی   با اقدامی   به موقع
و انســان دوستانه ،پیرمرد  83ساله که دچار حمله قلبی شده بود را از مرگ
نجات داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ محمدهاشــم قسام
با اعالم این خبر اظهار کرد :در روز جمعه  28آبان حین برگزاری مراســم
تشییع شهید ســرافراز عبدالمطلب اسدی پور ،پیرمردی حدودا  83ساله در
گوشه پیاده رو دچار حمله قلبی می   شود.
وی افــزود :یکی از ماموران انتظامی   که جهــت برقراری نظم و امنيت
مراســم در نزدیکی آن محل مســتقر بود با مشاهده این صحنه ،بالفاصله
اقدامــات اولیه جهت احیای قلبی فرد بیمــار را انجام داده و طی تماس با
اورژانس ،وی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل میگردد.
فرمانده انتظامی   فســا خاطر نشــان کرد :خدمت به مــردم که موجب
ســرافرازي و تقرب به درگاه الهي است همواره در دستور کار خادمان مردم
در نیروی انتظامی   قرار دارد.

پلمب  15واحد صنفي متخلف در سروستان

فرمانده انتظامي شهرستان سروستان از اجراي طرح نظارت بر صنوف و
پلمب  15واحد صنفي متخلف خبر داد.
سرهنگ دوم آرش بخشایی مطلق در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي با راه اندازی
تيم تلفیقی با اتاق اصناف و مرکز بهداشــت سروستان به منظور ساماندهي
واحدهــاي صنفي متخلف و فاقد پروانه كســب از  40واحد صنفي در اين
شهرستان بازديد کردند.
وي افزود :در اين طرح  15واحد صنفي متخلف به علت نداشــتن پروانه
كسب و عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوطه پلمب و از ادامه فعاليت آنها
جلوگيري شد.
ســرهنگ دوم بخشــایی با تأكيد بر تداوم اجراي طرح   هاي كنترلي و
نظارتي ويژه اصناف ،تصريح كرد :نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات
صنفی يكــي از مأموريت   هاي اولويتدار مأمــوران اداره نظارت بر اماكن

عمومي اســت و شهروندان ميتوانند موارد خاص در این زمینه را به پليس
اعالم کنند.

کشف کارد و چاقو قاچاق در اوز

فرمانده انتظامي اوز از كشــف  16هزار و  500عدد كارد و چاقو خارجي
قاچاق به ارزش يك ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ هادي محمديان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :ماموران انتظامی   شهرســتان اوز حین گشــت زنــی در حوزه
اســتحفاظي به یک سواری پژو  405مشکوک شــدند و با اقدامات فني و
تخصصي آن را توقيف كردند.
وي افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو
 16هزار و  500عدد كارد ،چاقو و  7دستگاه آرام پز خارجي قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامي اوز با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را يك
ميليارد ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در این راستا یک نفر دستگیر و
تحویل مراجع قانونی شد.

كشف وينچستر و ترياك از راكب موتورسيكلت

فرمانــده انتظامی   داراب گفت :با توقيف يك دســتگاه موتورســيكلت
يك قبضه اسلحه وينچستر و  39كيلو ترياك كشف شد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بــا اعالم این خبر بيان كــرد :مأموران پليس مبارزه بــا مواد مخدر داراب
حین نظارت بر محورهاي مواصالتي در اطراف روســتاي حســین مرده به
یک دستگاه موتورسيكلت مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وی افــزود :راكب بدون توجه به ايســت پليس متــواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شــدند با اقدامات فني و
تخصصي موتورسيكلت را توقيف كنند.
فرمانــده انتظامی   داراب بــا بيان اينكــه در بازرســي از راكب و زين
موتورســيكلت  39كيلو مواد مخــدر از نوع ترياك و يك قبضه اســلحه
وينچســتر به همراه تعدادي مهمات مربوطه كشــف شــد ،تصريح كرد:
قاچاقچي پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

گردوهاي قاچاق به مقصد نرسيد

فرمانــده انتظامــي كــوار از توقيف يك خــودرو پژو  405و کشــف
 320کیلوگرم گردو خارجي قاچاق به ارزش میلیون ريال در آن شهرستان
خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان   هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :ماموران پليس آگاهي كوار در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال
و ارز هنگام نظــارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي مواصالتي ،به
يــك خودرو پژو  405مشــکوک شــدند و آن را براي بررســي بيشــتر
متوقف كردند.
وي ادامــه داد :مامــوران موفــق شــدند در بازرســي از ايــن خودرو
 320كيلوگــرم گــرم گــردو خارجی قاچــاق و فاقد مــدارک قانوني را
كشف كنند.
فرمانــده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دســتگير و
تحويــل مراجع قضایي شــد ،افزود :ارزش اين محمولــه قاچاق برابر نظر
كارشناسان 700 ،میلیون ريال برآورد شده است.

آخرین وضعیت اجرای ممنوعیت سفر
در شهرهای قرمز و نارنجی
فقط منع تردد شبانه لغو شده است

با لغو منع تردد شــبانه در کشور ممکن است برخی از افراد تصور کنند که
ممنوعیت سفر از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی نیز لغو
شده است ،موضوعی که مسئوالن پلیس راهور ناجا درباره آن توضیح دادهاند.
به گزارش ایسنا ،ساعات پایانی روز شنبه  ۲۹آبان ماه بود که رییس پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا از لغو اجرای طرح منع تردد شــبانه در سراسر کشور
خبر داد .تصمیمی که بعد از اظهارات روز شنبه رییس جمهوری در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا اتخاذ و به پلیس راهور ابالغ شد.
ســردار ســید کمال هادیانفر در اینباره به ایســنا گفته بود« :با توجه به
کاهش روند ابتال به کرونا و واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا اجرای طرح
منع تردد شــبانه از شنبه شب در سراســر کشور لغو شد و بر این اساس تردد
از ســاعت  ۲۲تا  ۳بامداد در هیچ یک از شهرهای کشور با ممنوعیت مواجه
نخواهد بود».
تصمیم به لغو ممنوعیت تردد شبانه که به نوعی خواسته اکثریت جامعه نیز
محسوب میشد ،با استقبال زیادی از سوی شهروندان و به خصوص رانندگان
و افراد دارای خودروی شخصی مواجه شد ،اما در این میان ابهاماتی نیز وجود
داشت که خبرنگار ایسنا اقدام به پیگیری آن از پلیس راهور ناجا کرد.
ابهام نخست درباره جریمه خودروها به دلیل تردد شبانه در روز شنبه بود .با
توجه به اینکه اعالم این موضوع دقایقی پس از آغاز ساعت  ۲۲در روز شنبه
انجام شد ،این نگرانی از سوی برخی از رانندگان وجود داشت که ممکن است
در روز شــنبه مشمول جریمه شوند ،موضوعی که سردار سید کمال هادیانفر،
رییس پلیس راهور ناجا درباره آن به ایســنا گفت :دستور لغو اجرای طرح به
تمام ماموران پلیس اعالم شده و عالوه بر آن در تنظیمات تمام دوربینها نیز
این موضوع لحاظ شد اما اگر افرادی با چنین پیامک یا جریمهای روبرو شدند
نگران نباشند؛ چرا که جریمه تردد شبانه به تاریخ شنبه  ۲۹آبان  ۱۴۰۰اعمال
نشده و حذف خواهد شد.
ابهام دوم پیرامون اجرای طرح منع ســفر در شــهرهای دارای وضعیت
قرمــز و نارنجی کرونایی بود .محدودیتی که با تصویب ســتاد ملی مقابله با
کرونا اجرا شــده و بر اساس آن خودروهای دارای پالک بومی اجازه خروج از
شــهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی را نداشته و خودروهای پالک غیر
بومی نیز اجازه ورود به این شــهرها را نداشتند و متخلفان نیز مشمول جریمه
یک میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و جریمه نیم میلیونی برای شهرهای
دارای وضعیت نارنجی کرونایی می شدند.
پس از لغو منع تردد شــبانه برای برخی از رانندگان این تصور ایجاد شــد
که ممنوعیت تردد بین این شــهرها نیز حذف شــده است ،سردار سید تیمور
حسینی ،جانشین رییس پلیس راهور ناجا دراینباره به ایسنا گفت«:ممنوعیت
تردد شهرهای قرمز ،نارنجی و زرد و خروج از آنها همچنان تابع قوانین ستاد
ملی مقابله با کرونا اســت و بایســتی مردم پروتکلهای بهداشتی را همانند
گذشــته رعایت کنند ».موضوعی که نشان میدهد ممنوعیت مربوط به سفر
در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی همچنان پابرجاست.
بنابراین در حال حاضر و طبق اعالم وزارت بهداشت ممنوعیت سفر از و به
هشــت شهر کشور که در وضعیت قرمز قرار دارند و  ۵۸شهر دارای وضعیت
نارنجی ادامه دارد .البته این ممنوعیت شامل منع تردد شبانه و سفرهای برون
شهری را شامل میشود.

اقتصاد
سه   شنبه  2آذر    1400
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سال بیست و    ششم

شماره 7347

آیا میتوان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود؟

ایرنا :با وجود اینکه فقط سه ماه از عمر دولت
ســیزدهم میگذرد ،طرحها و سیاستهایی در
بخشهای مختلف اقتصادی آغاز شده است که
چشمانداز امیدوار کنندهای از آینده اقتصاد کشور
را نشان میدهند ،اجرای این سیاستها در حالی
بوده که تحریمها همچنان ادامه داشــته و این
دولت ،وارث حجم زیادی از کسری بودجه است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا بر همگان روشن
است که دولت ســیزدهم در یک شرایط سخت
اقتصادی بر ســر کار آمد و هنوز مدت چندانی
از عمر آن نگذشــته اســت .در این مدت کوتاه،
خواستهها و مطالبات مردم رنگ و بوی اقتصادی
داشته و ارزیابی کارشناسان از عملکرد دولت نیز
بیشــتر به حوزه اقدامات اقتصادی آن معطوف
بوده است.
اکنــون با عبور از مرز  ۱۰۰روز و ورود به ماه
چهارم دولت سیزدهم ،چشمانداز امیدوارکنندهای
از آینده اقتصاد کشور ترسیم شده است.
سوال این اســت که این امیدواری
ناشی از چیست و چرا باید امیدوار بود؟
این دولت وارث کسری قابل توجه بودجه ،تورم
افسارگســیخته باالی  ۴۵درصد ،نوسانات زیاد
بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه ،مسکن،
ارز ،طال و ســایر مشــکالت ریز و درشت دیگر
بوده است.
تنها کورســوی امید در ابتدای شروع به کار
دولت ،مثبت بودن رشــد اقتصادی بــود .البته
هرچند رشــد اقتصادی مثبت بــود اما با وجود
یکهتازی کرونا ،تورم ،کســری بودجه ،کاهش
ســرمایهگذاری و مواردی از این دســت ،امید
زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشــت .از
ایــن رو کمک به ادامه رشــد اقتصادی نیازمند
تصمیمهای ســریع و عملیاتی بود که چند مورد
از مهمترین آنها از همان ابتدای کار در دســتور
قرار گرفت.
مهار کرونا ،پیششرط بهبود شرایط
اقتصادی
دولــت در آغاز کار به درســتی مهار کرونا را
از طریق واکسیناســیون در دستور کار قرار داد.
به گزارش ایرنا و بر اســاس آخرین آمار ،تا روز
شنبه  ۵۶میلیون و  ۴۷۳هزار و  ۱۶۲نفر ُدز اول
واکســن کرونا ۴۴ ،میلیون و  ۲۹۴هزار و ۶۵۲

نفر ُدز دوم و  ۷۲۴هزار و  ۷۲۱نفرُ ،دز سوم این
واکسن را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای
تزریق شده در کشور به  ۱۰۱میلیون و  ۴۹۲هزار
و ُ ۵۳۵دز رسیده است.
سرعت و گسترش روز افزون تزریق واکسن
کرونا در سراســر کشور ،امید مهار این بیماری و
بازگشــت جامعه بهویژه اقتصاد کشور به شرایط
عادی را افزایش داد .بدین ترتیب کسبوکارهای
مختلف که به شیوههای متفاوتی از کرونا آسیب
دیــده بودند روال عادی کار خــود را با کاهش
قابل توجه محدودیتهای کرونایی آغاز کردند.
به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از امیدواری
به آینده اقتصادی از همین جا ناشــی میشود.
کرونا ضربه ســنگینی به بخشهــای مختلف
اقتصــادی وارد کــرد .اثر این بیمــاری در کنار
تحریمها بسیار قابل توجه بود .از این رو مهار آن
میتواند به همان اندازه رشد و رونق اقتصادی را
تسهیل و سرعت ببخشد.
کاهش تــورم با مدیریت درســت
کسری بودجه
دولت ســیزدهم بودجــهای را تحویل گرفت
که نیمــی   از راه را پیموده و تــراز عملیاتی آن
منفی چهار هــزار و  ۶۴۱هزار میلیارد ریال بود.
بهعالوه ،تقریب ًا همه ظرفیتهای جبران کسری
بودجه و رفع این ناترازی نیز پیشخور شده بود.
با این حال راهبرد بودجــهای دولت ،جبران
کسری از طرق غیر تورمی   بوده و هست .بر این

اســاس ،دولت تاکنون کســری موجود را بدون
اســتقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران
کرده اســت .بهعالوه ،چاپ و انتشار اوراق را نیز
در حد بازخرید اوراق فروخته شــده قبلی انجام
داده است.
نتایج پرهیز از «پولی کردن کســری بودجه»
خود را در کاهش تورم نشان داده است.
بر اســاس آخریــن آمار اعالمــی ،نرخ تورم
نقطــهای مهرماه  ۱۴۰۰در مقایســه با ماه قبل
 ۴.۵واحد درصد کاهش یافته اســت .نرخ تورم
نقطــهای گروه عمده خوراکیها ،آشــامیدنیها
و دخانیات  ۱.۱واحد درصــد افت کرده و گروه
کاالهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش  ۵.۹واحد
درصدی به  ۲۹.۵درصد رسیده است.
این کاهش تا حــدودی در تورمهای ماهانه
و ســالیانه نیز مشاهده میشود .نرخ تورم ماهانه
مهر ماه  ۱۴۰۰به  ۳.۷درصد رســیده که بیانگر
کاهــش  ۲دهم درصــدی در مقایســه با ماه
قبل اســت .تورم ســاالنه نیز در مهرماه ۴۵.۴
درصــد بوده که از کاهش چهــار دهم درصدی
کایت دارد.
رشد اقتصادی بهشدت به تورم وابسته است و
کاهش تورم نباید به رکود اقتصادی دامن بزند.
سیاســتهای اقتصادی باید طوری تنظیم شود
که مهار تورم درعین رشد اقتصادی رخ دهد.
طرح ملی مســکن ،پیشــران رشد
اقتصادی

شیب نزولی نفت تندتر شد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی در واکنش به ســیگنال ژاپن درباره احتمال
برداشــت از ذخایر استراتژیک و وخامت وضعیت کرونا در اروپا نزدیک به پایینترین رکورد هفت
هفته اخیر ماند.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۱۴سنت معادل  ۰.۲درصد کاهش یافت و به ۷۸
دالر و  ۷۵سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت،
به  ۷۵دالر و  ۹۰سنت در هر بشکه رسید.
یک معاملهگر نفت در ســنگاپور گفت :بازار اندکی نوســان دارد زیرا برداشــت از ذخایر نفت
استراتژیک هنوز تاثیر خود را به طور کامل در قیمتها نگذاشته است.
قیمت وست تگزاس اینترمدیت و نفت برنت ابتدای معامالت به پایینترین قیمت از اول اکتبر
سقوط کردند .این دو شــاخص روز جمعه حدود سه درصد ریزش کرده بودند و چهارمین کاهش
هفتگــی متوالی خود را ثبت کردند که طوالنیترین روند کاهش هفتگی از مارس ســال  ۲۰۲۰به
این طرف بود.
در پی درخواست آمریکا برای برداشت از ذخایر استراتژیک ،فومیو کیشیدا ،نخست وزیر ژاپن
روز شــنبه گفت :آماده اســت به مبارزه با افزایش قیمتهای نفت کمک کند .توکیو در حال بررسی
راههایی برای دور زدن قانونی اســت که برداشت از ذخایر اســتراتژیک را تنها در شرایط کمبود
عرضه یا وقوع بالیای طبیعی مجاز می   داند.
تحلیلگران بانک سیتی در یادداشتی نوشــتند :مجموع برداشت از ذخایر استراتژیک می   تواند
بین  ۱۰۰تا  ۱۲۰میلیون بشکه یا حتی باالتر باشد .این برداشت شامل  ۴۵تا  ۶۰میلیون بشکه از
ســوی آمریکا ،حدود  ۳۰میلیون بشکه از سوی چین ،پنج میلیون بشکه از سوی هند و  ۱۰میلیون
بشکه از سوی هر کدام از کشورهای ژاپن و کره جنوبی خواهد بود.
عامل دیگری که از پایین ماندن قیمتها پشــتیبانی کرد ،احتمــال تجدید قرنطینهها در اروپا به
دنبال افزایش دوباره آمار ابتال به کووید  ۱۹بود .پس از این که اتریش اعالم کرد قرنطینه را برای
مقابله با افزایش ابتال برمی   گرداند ،آلمان روز جمعه هشــدار داد ممکن است الزم باشد قرنطینه
کامل را دوباره برقرار کند.
بر اســاس گزارش رویترز ،وخامت وضعیت کووید  ۱۹در اروپا و ســودگیری بعضی از سرمایه
گذاران به سمت پایان سال ،به ابهامات در بازار نفت افزوده است.

ارز ترجیحی اقتصاد کشور را معتاد کرد

هم اکنون رشد اقتصادی کشور مثبت است
و مهمتر آنکه خود این رشــد در دو سال گذشته
رونــد رو به رشــدی را در پیش گرفته اســت.
بهعالوه با انتشار بخشنامه بودجه  ۱۴۰۱از سوی
دولت مشخص اســت که تداوم و حتی افزایش
رشد اقتصادی تا هشــت درصد در کانون توجه
دولت و بودجه سال آینده قرار دارد.
یکی از راههای دســتیابی به رشد اقتصادی
باال و پایدار ،شناســایی و تقویت پیشــرانهای
رشد است .درواقع پیشرانها آینده اقتصادی هر
جامعهای را تعیین میکنند .مسیر رشد اقتصادی
هر کشور در آینده کوتاهمدت و حتی بلندمدت تا
حد زیادی تحت تاثیر نقشی است که بخشهای
پیشــران ایفــا خواهنــد کــرد و از این جهت
شناسایی پیشرانهای رشــد از اهمیت بسیاری
برخوردار است.
دولت ســیزدهم با طرح مسکن ملی و شروع
آن یکی از پیشــرانهای اقتصادی کشور را به
کار انداخته است .پیشرانها بخشهایی هستند
کــه میتوانند با نرخی بیش از متوســط اقتصاد
رشد کنند.
نهضت ملی مســکن یکی از سیاســتهای
کالن دولت ســیزدهم در حوزه مســکن است
که بر اســاس این سیاست ،ساخت چهار میلیون
واحد مسکونی در چهار سال در برنامه دولت قرار
گرفته است .نهضت ملی مسکن یک ماه پس از
ابالغ قانون جهش تولید توسط رئیسجمهوری
از  ۲۸مهرماه آغاز شد که تا  ۱۵آذرماه ادامه دارد.
عالوه بر آن ،بخشهایی که بتوانند با ایجاد
تقاضا برای ســایر فعالیتهای اقتصادی ،موجب
رشد ســایر بخشها شــوند نیز به تعبیری یک
بخش پیشران محســوب میشوند .بدون شک
حوزه مســکن ایــن ظرفیــت را دارد و صنایع
باالدستی و پاییندستی زیادی ،از گچ و سیمان
تا صنایع فلزی و صدها کاالی ریز و درشت دیگر
را به تحرک و رشــد اقتصادی وادار خواهد کرد.
در کنــار موارد فوق ،سیاســتهای بودجهای
دولت در راستای اصالح ساختار بودجه و اعمال
انضباط بودجهای ،کنترل و نظارت بانک مرکزی
بر عملکرد بانکها و مواردی از این دســت نیز
امیدها به بهبود شــرایط اقتصــادی در آینده را
افزایش میدهد.

ایرنا :نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی   به ناهمخوانی درآمدها
و هزینه   ها در کشور اشاره کرد و گفت :در حال حاضر با اعتیاد اقتصاد به ارز ترجیحی مواجه هستیم که
تداوم آن خسارات بیشتری به بار خواهد آورد.
غالمرضــا مرحبا روز دوشــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت :در حال حاضر مصارف و
هزینهها روز به روز بزرگتر و بیشــتر میشود و از طرف دیگر ،درآمدهای کشور به دالیل مختلف تحقق
پیدا نمیکند.
وی نتیجه این رویداد را ایجاد و عمیق شدن کسری بودجه عنوان کرد و گفت :به اتفاق همه تصمیم
گیران و کارشناسان معتقد هســتند که ارز ترجیحی مضر ،زیانبار و آسیب زاست و تداوم آن زخمهای
کنونی اقتصاد را عمیق تر خواهد کرد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس ارز ترجیحی را از آن دسته تئوریهایی دانست که اقتصاد
کشور را به اصطالح معتاد کرده اســت و افزود :بدون شک ارز ترجیحی به هدف خود نرسید و نه تنها
فرار قیمت   ها را مهار نکرد بلکه رانت ،قاچاق و فساد را نیز با خود به ارمغان آورد.
به گفته مرحبا ،اما با وجود وابستگی برخی اقالم به ارز ترجیحی که بر حسب اتفاق تورم زیادی هم
داشته و دارند ،باز دولت جرات حذف آن را ندارد زیرا از بار و تبعات آن مطمئن نیست.
وی ادامه داد :برای ساماندهی ارز ترجیحی دولت الیحهای به مجلس ارسال کرد که طبق آن در نظر
دارد بخشی از اقالم موجود در فهرست مشمول ارز ترجیحی را با ارز نیمایی وارد کند و ارز صرفه جویی
شده را به صورت یارانه به مردم پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :تصور نمیکنم ارز ترجیحی روی تولید تاثیر گذاشته یا
وابســتگی به واردات ایجاد کرده باشد ،زیرا به کاالهایی که در کشور نبوده تعلق گرفته است ،اما چون
نظارت کافی برای مصرف و مدیریت آن وجود نداشت ،رانت زا و فسادآور شده است.
مرحبا گفت :هزینه   های جاری کشــور در هر ماه حدود  ۴۵هزار میلیارد تومان اســت و باید از محل
مالیات ،درآمدهای گمرکی ،فروش اموال دولتی و فعالیت   هایی مانند فروش اســناد خزانه تامین شــود
اما در تحقق درآمدها مشــکالتی وجود دارد .به گفته وی حدود  ۸۵درصد درآمد کشــور توسط وزارت
امور اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه   های آن و بقیه توسط وزارت نفت ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
دستگاه   های دیگر تامین میشود.
او اضافــه کرد :به دلیل کاهش مبادالت بین المللی ناشــی از تحریم   های یکجانبه و ظالمانه ،بخش
بزرگی از درآمدهای گمرکی محقق نشــده اســت یا به علت مســائلی که در خصوص شــرکتهای
واگذار شــده مانند هفت تپه پیش آمد ،بخش خصوصی رغبت کمی   برای ورود به اقتصاد دارد و در این
حوزه نیز پیش بینی   ها محقق نمی   شود.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس در تشریح سیاســت   های ارزی در جهان توضیح داد :در
خصوص ارز ،یک اصل جهانشــمول به نام سیستم «ماندل فلمینگ» وجود دارد که در ادبیات مالی بین
الملل به مثلث ماندل فلمینگ معروف اســت که به تحلیل سیســتمی   و همزمان به تحلیل پولی ،مالی و
ارزی می   پردازد.
مرحبا ادامه داد :طبق این اصل ،هیچ کشوری نمی   تواند همزمان از مزایای سه سیاست فوق استفاده
نماید و در بهترین شرایط می   تواند فقط از  ۲سیاست ارزی بهره مند شود و هر یک از این سیاست   ها،
زیرسیستم و پیچیدگی   های خود را دارد که باید جداگانه و به صورت کارشناسی به آنها پرداخته شود.
وی افزود :به طور خالصه در جهان سه سیستم ارزی وجود دارد؛ نخست سیستم ارزی آمریکایی که
عدم برخورداری از نرخ ارز ثابت را انتخاب و نرخ ارز خود را شناور اعالم کرده است ،بنابراین آمریکایی   ها
مدیریــت نرخ ارز را به بازار آزاد ســپرده اند و ابزار پولی و تحرک کامل ســرمایه را انتخاب کردهاند.
او ادامه داد :براســاس سیستم دوم که معروف به سیستم اروپایی است ،عدم استقالل پولی نام دارد
و  ۱۹کشور در منطقه یورو به این نتیجه رسیدند تا از انتشار پول ملی دست برداشته و سیاست پولی و
مدیریت و انتشار پول را به اتحادیه اروپا با محوریت آلمان واگذار کنند.
این نماینده مجلس اظهار کرد :سیستم سوم ،سیستم مالی چینی است که منظور از آن همان فایناس
و سرمایه بینالمللی چین است که آن کشور برخالف سیستم آمریکایی عدم تحرک سرمایه را انتخاب
کرده است.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس سیاســت ارزی ایران را مبهم توصیف کرد و گفت :وقتی
صحبت از نرخ ارز ترجیحی و چند نرخی می   شــود یعنی کشــور می   خواهــد از مزایای نرخ ارز ثابت
برخوردار باشد و بنابراین باید از مدل چینی یا اروپایی استفاده کند.
مرحبا مدل اروپایی را به دلیل فقدان ارتباط چندین کشــور بــرای اقتصاد ایران غیرممکن توصیف
کرد و گفت :به مدل سیســتم مالی یا فاینانس چینی می   رسیم اما این ابزار هم با قانون نرخ ارز شناور
هدایت می   شــود و با قانون عدم استقالل پولی ناسازگار اســت و از اینرو سیستم ما به سیستم چینی
نیز نمی   خورد.
وی تصمیم گیری درباره سیاســت ارزی کشور در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی را سخت عنوان
کرد و افزود :باید سرنوشــت سیاست ارزی کشور یکبار برای همیشــه برطرف شود زیرا سیاست ارز
ترجیحی همچنان در حال تحلیل بیشتر توان اقتصادی کشور است.

ادامه جدال بر سر ترخیص محموله بوش

آمار مبهم معوقات بانکی
از آنجا که بانک مرکزی از سالهای گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانکها را به صورت
شفاف ،دقیق و مســتمر اعالم نمیکند ،هر بار اعالم این رقم با شائبههای زیادی مطرح میشود که
اکنون نیز رقم  ۲۳۶هزار میلیارد تومان اعالم شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی   ایجاد
کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است.
به گزارش ایســنا ،پس از درخواســت وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام بانکها نسبت به
انتشار اســامی   ابربدهکاران خود در هر سه ماه یکبار ،از سوی سرپرست معاونت امور بانکی وزارت
اقتصاد میزان مطالبات غیرجاری شــبکه بانکی تا پایان شهریور ماه  ۲۳۶هزار میلیارد تومان اعالم
شد.
عالوه بر این ،سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات
بانکها خبر داد و گفت که در دو سال گذشته معادل  ۴۹هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق با اجرای
ثبتی وصول شد.
اما با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه اعالم نشده
و آنچه از آمار مطالبات غیرجاری در ســالهای گذشــته ثبت شده است ،رقم اعالم شده از معوقات
بانکی مقداری سوال برانگیز است.
ابهامات میزان دقیق مطالبات معوق بانکها موضوع جدیدی نیست و در طول سالهای گذشته با
هر اعالم ارقام مربوطه در این زمینه ،تناقضات زیادی شکل میگرفت.
در ســال  ۱۳۹۳که مطالبات معوق بانکها بسیار مطرح بود ،علی طیب نیا  -وزیر وقت اقتصاد -
میــزان معوقات بانکی را  ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد ،درحالیکه بانک مرکزی در آن زمان این
رقم را حدود  ۸۲هزار میلیارد تومان مطرح میکرد.
رقم اعالمی   از ســوی طیبنیا واکنشهای بسیار در پی داشت که بدین منظور در آن زمان وزارت
اقتصاد طی اطالعیهای اعالم کرد که مبلغ رســمی   مطالبات معوق بانکی حدود  ۸۰هزار میلیارد تومان
اســت و منظور وزیر اقتصاد از  ۱۵۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی ،شامل مجموع مطالبات
استمهال شده نیز میشود.
ســرانجام ،در آن زمان قوه قضائیه پرونده مبهم معوقات بانکی را با این اعالم که حداقل معوقات
 ۹۵هزار میلیارد و حداکثر آن تا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان بســت اما اکنون با گذشت هفت سال از این
موضوع ،در صورت تعلق سود به معوقات بانکی به رقم قابل توجهی خواهیم رسید.
از ســوی دیگر ،اینکه با وصول حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دو ســال اخیر
همچنان این رقم  ۲۳۶هزار میلیارد تومان باشد ،این سوال مطرح میشود که آیا رقم اعالمی   با سود
و تمامی   مبلغ حداکثری معوقات اســت که اگر اینگونه باشــد ،آیا در طول هفت سال فقط این میزان
رشد کرده یا معوقات جدید متوقف شده که بعید به نظر میرسد.
عالوه بر این ،از آنجا که بانک مرکزی در طول ســالهای گذشته هیچگاه به صورت شفاف درباره
معوقات بانکی صحبت نکرده و همچنان ســواالتی درباره حجم معوقات ،اساس شکل گیری آنها و
اقدامات انجام شده برای وصول معوقات مطرح است ،بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

10

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت
صمت در پاســخ به اســتعالم گمرک در رابطه با
ترخیص محموله بوش ،اعالم کرده که با توجه به
جنبه قضایی ،وضعیت محموله بوش خاص اســت
و قابل تعمیم به ســایر کاالهای گروه  ۴موجود در
گمرک از جمله خودروها نیست.
به گزارش ایسنا ،ســال گذشته جریان واردات
 ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی «بوش» رســانهای شد
و در نهایــت بعد از ممانعــت از ترخیص محموله
بــوش متعلق بــه شــرکت کاســپین کاال دریا،
بار دیگر با درخواســت و پیگیــری صاحب کاال و
البته رایزنی برخی دســتگاهها ،پرونده ترخیص به
جریان افتاد و در تیرماه توافق نهایی برای ترخیص
این کاالها صورت نگرفت و منتفی اعالم شــد و
ابهامات تامین ارز و جریان ثبت ســفارش کاال با
توجه بــه ممنوعیت واردات کاالهای گروه  ۴مانع
از صدور مجوز ترخیــص بود ،اما باز هم رایزنیها
و مکاتبات برای ترخیــص این محموله ادامه پیدا
کرد تا اینکــه اوایل آبان ماه طی جلســهای بین
دســتگاههای ذیربط ،مقرر شــد که گمرک ایران
جهت شفافســازی موضوع و رفــع ابهام برخی
موارد از جمله در رابطه با تامین ارز و ارز اشخاص
و متقاضی محموله را از وزارت صمت استعالم کند.
در چنین شرایطی ،میانه آبان ماه گمرک ایران
در مکاتبهای جهت شفاف شدن ابهامات ارزی این
پرونده ،از وزارت صمت خواست به این سوال پاسخ
دهد کــه اگر محموله بوش امکان ترخیص دارد و
مجوز آن را صادر می   کند ،آیا مجوز سایر کاالها از
جمله خودروهای ســواری که چند سال در گمرک
بالتکلیف مانده را هم میدهد تا ترخیص شوند؟
حاال ســعید عباســپور ،مدیرکل دفتر مقررات
صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) طی نامهای به ارونقی ،معاون فنی گمرک
ایران ،جزئیات پرونــده واردات لوازم خانگی بوش
را در جهت شفاف ســازی و رفع ابهامات گمرک
اعالم کرده است.
او در این نامه با اشاره به تصمیم ستاد فرماندهی
اقتصــاد مقاومتی مبنی بر اعــام ممنوعیت ثبت
ســفارش و ورود بیــش از  ۱۳۰۰قلــم کد تعرفه
 ۸رقمی   کاالهــای وارداتی تحــت عنوان گروه ۴
کاالیی از ســال  ۱۳۹۷تصریح کــرده که هیأت
وزیران ،وزارتخانه   ها و دستگاههای اجرایی ذیربط،
با توجه به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کاالی
آنها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شــده ،اما منجر
به ورود و ترخیص کاال نشده و در راستای رعایت
حقوق مکتســبه واردکنندگان ،به تدریج اقدام به
صدور و ابالغ مصوبات ،بخشــنامهها ،آیین نامهها
و ضوابطــی جهت تعیین تکلیــف این محمولهها
کرد .به طور کلی مقررات و مصوبات دولت بعد از

 ۳۰خرداد ســال  ،۱۳۹۷موجبات اعتراض برخی از
واردکنندگان از جمله شــرکت بوش سرویس و در
پی آن طرح دعوی در مراجع قضایی شد که در این
مورد خاص مرجــع قضایی موضوع واردات مطرح
شــده را فراتر از مقررات متاخر مشــمول حقوق
مکتسبه دانسته است.
مسئولیت ترخیص مبهم کاالهای گروه ۴
با گمرک است
همچنین عباسپور در این نامه گفته که "صرفنظر
از اعــام نظر قضایــی در مورد ایــن پرونده که
وضعیت رســیدگی بــه آن را در وراء مقررات اخیر
قرار میدهد ،شــرایط سیال و ناپایدار خاص حاکم
بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال

تحریمهای همه جانبه اقتصادی ،تجاری ،خدماتی
و بانکی به کشور است ،به واسطه مولفههایی نظیر
اضطــرار ،تعجیل و مضایقــات در تدوین و ابالغ
مکاتبــات اداری ذیربط ،بعضا بــه صورت کلمات
و عبارات مبهم یــا متناقض در متن آنها منعکس
شده است .بدیهی اســت چنین مواردی از طریق
اســتعالم به موقــع از مراجع صــدور ابالغیات و
مکاتبات با مراجع حقوقی ذیصالح قابل رفع است.
اما انجام چنین استعالماتی از سوی آن معاونت با
گذشــت دو ســال بعد از صدور و ابالغ مقررات و
دستورالعملهای مورد نظر ،موجب اعجاب است و
چنانکه تاکنون استعالمی   در این خصوص صورت
نگرفته اســت مســئولیت هرگونه عواقب ناشی از
انجام عملیات گمرکی و ترخیص کاالهای گروه ۴
کاالیی تحت شــرایط ابهام و ایهام طی دو ســال
اخیر منحصرا متوجه آن سازمان است".
چرا وضعیت پرونده بوش خاص است؟
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول ،موضوع
پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس
در حال حاضر یک پرونده قضایی است که نزدیک

به سه سال از تشکیل آن در مرجع قضایی و بیش از
دو ســال از صدور احکام پرونده گذشته ،بنابراین
به عنــوان یک پرونده خاص با جنبه قضایی فراتر
از مالحظات فنی است که شامل مقررات و ضوابط
عــام جهت ســایر پروندههــای واردات کاالهای
گروه  ۴کاالیی میشود .بنابراین اطالق مقررات به
پرونده مذکور موضوعیت ندارد ،زیرا از یک طرف
در صورت قابلیت اطالق چنین مقرراتی ،ضرورتی
به طرح موضوع در مرجع قضایی نبوده و از طرفی
دیگر بعد از صدور آرا قضایی ،اســتناد به مقررات
مورد نظر بــه منزله عدم التزام به دســتور مرجع
قضایی است.
اصراری به ترخیص نداریم!

عباسپور در بخش دیگری از این نامه به بند (ب)
ماده  ۳قانون امور گمرکی اشاره کرده که بر اساس
آن انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال
به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررســی اسناد
ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از
وظایف و اختیارات گمرک ایران اســت و گفته که
"با توجه به اینکــه بخش دوم مفاد دادنامه دیوان
عدالت اداری در رابطه با محموله بوش به طرفیت
گمرک ایران ناظر بر ترخیص کاالی ثبت سفارش
ذینفع اســت ،این دفتر ضمن اعالم عدم اصرار به
ترخیص محموله موضوع این پرونده ،ورود کاالی
ثبت ســفارش شــرکت بوش ســرویس را صرفا
به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی در حوزه وظایف
و اختیارات گمرک ایران می   داند.
او با اشــاره به اقدام به طرح تجدیدنظر قضایی
از سوی گمرک ،افزود" :مقتضی بود گمرک ایران
در راســتای حل و فصل این پرونده طی یکســال
اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل اختالفات
گمرکی اقدام میشــد و در صورتــی که موضوع
به لحــاظ ماهوی قابل طرح در کمیســیون نبود،

مراتب به مرجع قضایی جهت تعیین تکلیف پرونده
منعکس میشــد که این امر نشانگر التزام نداشتن
آن دستگاه به دستورات مراجع قضایی حداقل در
مورد این پرونده است".
ابهامــات بانکــی را از بانک مرکزی
بپرسید
این مقام مســئول در بخش دیگــری از نامه
تاکیــد کرده که دفتر مقررات صــادرات و واردات
در انجام ثبت سفارشــات کلیه واردکنندگان تحت
عنوان کلی شــیوه   های متداول سیســتم بانکی و
روش های اعالمی   از سوی بانک مرکزی و تحت
عناوین اختصاصی نظیر تأمین ارز ،اعالمیه فروش
ارز ،تأیید منشا ارز ،گواهی ثبت آماری و کد ساتا و
انــواع محل تامین ارز اعم از محل بانکی ،نیمایی،
واردات در مقابل صادرات و حساب ارزی اشخاص،
احراز صحت (به  صورت ســامانه ای یا مکتوب در
موارد خاص) عملیات ارزی ثبت ســفارش (حسب
نوع) قوانین و مقــررات ارزی مورد تصویب بانک
مرکــزی را موید ثبت ســفارش میداند و چنانچه
معاونت فنی گمرک ایران نســبت بــه مفاهیم و
مصادیــق هریک از اصطالحــات بانکی مربوطه
دارای ابهــام بوده یا در زمینه اتصاالت و ارتباطات
ســامانهای با بانک مرکزی واجد مشکالتی است،
بایــد مراتب را از بانک مرکــزی ،به عنوان مرجع
قانونی و تخصصی وضــع و اعمال هریک از این
اصطالحات استعالم کند.
سرنوشــت خودروها ربطی به محموله
بوش ندارد
عباسپور در ادامه نامه با بیان اینکه دفتر مقررات
صادرات و واردات تایید ورود کاالی ثبت سفارش
شرکت بوش سرویس را با استناد به قانون پولی و
بانکی کشور صرفا به لحاظ مقررات بانکی و ارزی
در حوزه صالحیت انحصاری بانک مرکزی میداند،
تصریح کرده که دغدغه مسئوالن گمرک جمهوری
اسالمی   ایران جهت ترخیص کاالهای رسوبی در
گمرکات کشور (اعم از کاالهای مشروط یا ممنوع)
را به رســمیت می   شناسد ،اما پیوند زدن سرنوشت
پرونده شرکت بوش سرویس به درخواست گمرک
ایران به ترخیص سایر کاالهای گروه  ۴موجود در
گمرکات از جمله خوروهای ســواری شایسته شأن
و منزلت آن معاونت نیســت و حل این مشکل از
طریق اداری یا قضایی قابل حل و فصل است.
این مقام مســئول در پایان ،معــاون امور فنی
گمرک را به جوسازی رسانه ای علیه وزارت صمت
متهم کرده و گفته که طرح ناکارآمدی دستگاههای
اداری همکار با گمرک ایران در رسانه   های داخلی،
فقــط فراهــم کننده خــوراک خبری رســانهها و
مطبوعات معاند خارجی در ترسیم چهره ای ناکارآمد
از نظام اداری جمهوری اسالمی   ایران است.
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رئیس کمیته مینیفوتبال استان فارس:

کالنتری:

فارس جزو برترینهای مینیفوتبال کشور است
ایســنا :رئیس کمیته مینی فوتبال اســتان
فارس گفــت :با اینکــه کمتر از یک ســال از
راهاندازی رشته مینی فوتبال در فارس میگذرد،
خوشبختانه فعالیتها در خور توجه بوده و اکنون
این استان جزو سه کمیته برتر کشور است.
مهــدی پاک فطرت در گفت و گو با ایســنا،
افــزود" :مینی فوتبال" یا "گل کوچک" شــاید
همه گیرترین ورزشی باشد که همه آن را تجربه
کــرده اند .از بازی کردن در کوچه پس کوچه   ها
با توپ پالســتیکی تا در مدرسه و آموزشگاه   ها
که گاهی کیف و کتاب ،نقش تیردروازه را بازی
میکرد.
رئیس کمیتــه مینیفوتبال هیأت ورزشهای
همگانی فارس ،افــزود :امروز این ورزش مهیج
ســر و شــکل جدی پیــدا کرده و فدراســیون
جهانی دارد و از ســال  ۲۰۰۸مقر آن در کشــور
چک ،راه  اندازی و فعال شــده و با هدف کاهش
مخاطــرات ،ایــن ورزش از کوچــه و خیابان و
زمینهای چمن مصنوعی هدایت شده است.
وی با بیان اینکه رشــته مینــی فوتبال هیچ
ربطی به فیفا در ســطح جهان و فدراسیونها در
ســطح کشورها ندارد ،گفت :قوانین بازی در این
رشــته ،نو بوده و براساس یازده به یازده نیست؛
قوانین براســاس  ۵به  ۵و  ۸به  ۸تدوین شــده
و به نوعی تلفیقی از فوتبال و فوتســال اســت

بــه طوری که ،بازی  ۲نیمه دارد و پنالتی و اوت
و تایم آن مثل فوتبال و نگه داشته نشدن زمان
بازی مانند فوتسال است؛ همین تناقض زیبا که
این رشته شبیه فوتبال و فوتسال بوده اما زیر نظر
فیفا نیست ،به جذابیتها میافزاید.
پــاک فطرت ادامه داد :انــدازه دروازه در این
بازی  ۲×۴و زمین  ۲۶تا  ۳۰متر عرض و  ۴۶تا
 ۵۰طول است و هم در سالن هم در زمین چمن
مصنوعی بازی میشود.
او با تصریح اینکه بدون اغراق ،ایران به شکل
غیررســمی   و به واســطه پیشــینه این بازی ،از

مدعیــان مینیفوتبال خواهد بود ،افزود :بیشــتر
از یک ســال پیش طــرح ورود ایــران به این
عرصــه را کریم مقــدم ،رئیــس انجمن فعلی
مینی فوتبال کشــور به وزارت ورزش و جوانان
تقدیم کــرد و چند مــاه قبل انجمــن زیرنظر
فدراسیون ورزش   های همگانی فعال شد.
پاک  فطرت با اشاره به اینکه از حدود یکسال
قبــل فارس ،این رشــته را راه انــدازی کرد ،از
تقسیم  بندی این رشته ورزشی در  ۲بخش همگانی
و قهرمانی گفت و اضافه کرد :در حال حاضر سعی
داریم این ورزش را در شیراز و سایر شهرستانها

شهرستانیها هم میتوانند به صورت آزمایشی از هوادارانشان
بهره ببرند

گســترش داده و ســپس اســتعدادیابی کنیم.
وی افزود :در اولین فعالیتی که در استان انجام
دادیم از حدود  ۱۵۰بانو و  ۱۵۰آقا تســت ورزش
گرفتیم کــه در نهایت  ۳مــرد و  ۳زن انتخاب
شــدند؛ اما به دلیــل حمایت نشــدن تیم ملی
مینی  فوتبال کشور و تشکیل نشدن آن در تهران
نتوانستیم این افراد را به اردو اعزام کنیم.
پاکفطرت با بیان اینکه یک دوره مســابقات
مینی فوتبال آقایان در شیراز و با حضور تیمهایی
از ادارات ،محالت و دانشــگاه   ها به کمک اداره
پسماند شهرداری برگزار شــد ،افزود :مسابقات
مینی فوتبال کارکنان ادارات نیز برگزار و از بین
هشت تیم ،شهرداری شیراز قهرمان شد.
او از برگزاری چند دوره مســابقه نونهاالن و
نوجوانان در شهرستان   های فسا و داراب و مسابقه
مینی فوتبال بانوان در یکی از شــهرهای جنوبی
فــارس خبر داد و گفت :تــاش ما دنبال کردن
بدون تبعیض این رشــته ورزشــی در  ۲بخش
بانوان و آقایان است.
پاک  فطرت یکــی از برنامههای این کمیته را
برگزاری اولین دوره مسابقات مینیفوتبال بانوان
در شــیراز اعالم و خاطرنشــان کرد :متاسفانه
تاکنون مسابقات کشــوری مینی فوتبال برگزار
نشده اما در تالشیم تا برای نخستین بار در کشور،
لیگ محالت شهر شیراز را برگزار کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

سالن مسابقات ورزشگاه شهدای نفت شهرستان مهر سال ۱۴۰۱افتتاح می   شود
مدیرکل ورزش و جوانان فــارس گفت :با پیگیری   های صورت
گرفته ،ســالن مسابقات ورزشــگاه شــهدای نفت شهرستان مهر
سال ۱۴۰۱افتتاح می   شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،عبــاس حاجی زاده ،مدیرکل ورزش و
جوانان فارس صبح دوشنبه در جریان بازدید علی نیکزاد نایب رئیس
مجلس شــورای اسالمی   از پروژههای نیمه تمام المرد و مهر گفت:
ورزشگاه شــهدای نفت شــهر مهر دارای چند فاز است که در فاز
اول ســالن بانوان و استخر اجرا شده و یک سالن مسابقات در حال
اجرا است.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس گفت :همچنین خوابگاه ،بخش
اداری ،خانه جوان و اســتودیو مسابقات ،پیاده رو سالمت در فاز اول
دیده میشود.
وی گفت :در فاز اول قراردادی که با پیمانکار بســته شده اعتبار

بالــغ بر  ۱۷میلیــارد و  ۸۰۰میلیون تومان برای ســالن پیش بینی
شده است.
وی گفت :این پروژه از ســال  ۹۶آغاز به کار کرده بود و تا سال
گذشته فقط  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما با خلع ید پیمانکار

روز تلخ شاگردان رجبزاده

قشقایی با شکست راهی شیراز شد
تیم فوتبال شهدای قشقایی شیراز برابر آرمان گهر سیرجان تن به شکست داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،تیم شهدای قشــقایی شیراز در چهارچوب هفته هفتم
رقابت های لیگ دســته اول فوتبال کشور عصر دیروز در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان ،میهمان
تیم آرمان گهر بود.
شــاگردان رجب زاده در پایان این دیدار با یک گل بدرقه شد تا دومین شکست خارج از خانه
برای این تیم رقم بخورد.
تــک گل این دیدار نیز در نیمه دوم این دیدار توســط علی نظری برای آرمان گهر ســیرجان
به ثمر رسید.
تیم شــهدای قشــقایی با این باخت و امتیاز  13در رده سوم و آرمان گهر نیز با همین امتیاز و
تفاضل گل بهتر در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفت.
ادامه روزهای خوب ملوان با تثبیت صدرنشینی
در ادامه هفته هفتم لیگ دســته اول فوتبال؛ تیم فوتبال ملوان با برتری برابر مس شهر بابک،
فاصلهاش را در صدر جدول با رقبا افزایش داد.
به گزارش ایســنا ،هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال ایران از ســاعت  ۱۴:۱۵با هشت دیدار
برگزار شــد که در مهمترین دیدار ملوان توانســت در خانه با تک گل حمید کاظمی از روی نقطه
پنالتی ،مس شهربابک را شکست داد و حضورش در صدر جدول را تثبیت کرد.
ماشینســازی باز هم در خانه شکســت خورد و این بار با نتیجه  ۲بر یک مغلوب اســتقالل
خوزستان شد.
شــهرداری همــدان در خانه با نتیجه یــک بر صفر مقابــل مس کرمان شکســت خورد و
خوشه طالیی توانســت در تهران با نتیجه یک بر یک سایپا را متوقف کرد تا روزهای بد سایپا در
لیگ یک ادامه داشته باشد.
در پرگلترین بازی دیروز ،خیبر خرمآباد برابر شــمسآذر قزوین به تســاوی  ۳بر  ۳رســید.
این نخســتین امتیاز خیبر تحت هدایت عبدا ...ویســی بود تا لرســتانیها باز هم از صدر جدول
فاصله بگیرند.
ویســتاتوربین در حالی که با گل مهرداد قاسمینژاد ،بازیکن سابق رایکا از این تیم پیش بود،
با گل دقیقه پایانی جواد غالمی برای نمانیده بابل ،این دیدار به تساوی یک بر یک پایان انجامید.
داربی بوشهر برنده نداشت
داربی قعرنشــینان بوشهری در حالی با تساوی  ۲بر  ۲خاتمه یافت که شاهینیها ابتدا با  ۲گل
پیش افتادند اما شاگردان ایمان رزاقی راد توانستند با جبران گلهای خورده ،مانع از این شوند که
عقابهای بوشهر نخستین پیروزی فصل خود را دشت کنند.
ملوان با پیروزی در این هفته ۱۷ ،امتیازی شــد و فاصله خود را با سایر رقبا زیاد کرد .قشقایی
شیراز با وجود شکست برابر آرمانگهر ،با  ۱۳امتیاز در رده دوم باقی ماند و آرمان گهر هم با توجه
به این  ۳امتیاز ۱۳ ،امتیازی شد و در رده سوم قرار گرفت.
تیم فوتبال ماشینسازی با یک و شاهین شهرداری بوشهر با  ۲امتیاز در قعر جدول لیگ دسته
اول قرار دارند.
در آخرین دیدار این هفته که از ساعت  14:45برگزار شد ،تیم فوتبال استقالل مالثانی با نتیجه
بدون گل برابر شهرداری آستارا متوقف شد .شهرداری آستارا با این تساوی به رده هشتم رسید و
استقالل مالثانی با  7امتیاز در رده چهاردهم باقی ماند.

حریفان پینگ پنگ بازان ایران در قهرمانی جهان مشخص شدند
ملی پوشان تنیس روی میز ایران حریفان خود را در مسابقات قهرمانی جهان شناختند.
به گزارش ایسنا ،مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان از دوم آذر به میزبانی هیوستون
آمریکا آغاز می   شــود .ایران ســه نماینده در بخش مردان دارد که نوشاد عالمیان به همراه
امیر حســین هدایی در جدول انفرادی و نوشــاد و نیما عالمیان در جــدول دونفره به رقابت
می   پردازند.
قرعه کشــی مسابقات دیروز انجام شــد و نمایندگان ایران حریفان خود را در قهرمانی
جهان شناختند.
قرعه کشی مسابقات به شرح زیر است:
* دور نخست جدول انفرادی

نوشاد عالمیان (رنکینگ  ۶۹جهان)  -لیائو چنگ از چین تایپه (رنکینگ  ۱۱۸جهان)
امیرحسین هدایی (رنکینگ  ۱۶۴جهان)  -پاور پالنوتوف از بالروس (رنکینگ  ۱۲۹جهان)

*جدول دونفره

دور نخست :تیم نوشــاد و نیما عالمیان استراحت دارد و دور بعد باید با برنده فرانسه و
اتریش به رقابت بپردازد.
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قبلــی و آغاز کار پیمانکار جدید این پروژه پیشــرفت بســیار خوبی
داشته است و امیدواریم تا پایان سال  ۱۴۰۱استخر و سالن مسابقات
ورزشگاه شهدای نفت شهرستان مهر را به بهره برداری برسانیم.
حاجی زاده افــزود :برای تکمیل این پــروژه نزدیک به  ۳۰الی
 ۴۰میلیارد تومان نیاز اســت که از این میزان  ۷.۵میلیارد تومان آن
سال  ۹۶از محل اعتبارات نفت و گاز تأمین شده است و  ۳میلیارد آن
از محل اســتانی و  ۱.۵میلیارد آن با تالشهای نماینده مردم المرد
و مهر تأمین شده است.
در ادامه نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی   خواستار
پایان دادن به ســاخت سالن مسابقات و اســتخر مجموعه ورزشی
شهدای نفت شهرستان مهر به صورت کامل تا تیر ماه  ۱۴۰۱شد و
گفت :سالن ورزشی بدون آب ،برق و گاز تعریف شده نیست لذا الزم
است با تالش بیشتری این امر پیگیری و تسریع شود.

ســرمربی فجرسپاسی میگوید راه درســتی نیست اینکه به صورت آزمایشــی فقط هواداران
برای پرســپولیس و استقالل به ورزشــگاه میروند و شهرســتانیها هم میتواند از هوادارانشان
بهره ببرند.
علی اصغر کالنتری در گفتوگو با ایســنا درباره نتایج تیمش اظهار کرد :درست است اکثرا توقع
دارند که تیم ما در لیگ بماند اما مجموعه ما اگر بخواهد موفق باشــد ،باید فراتر از اینها فکر کنیم.
باید تــاش کنیم تا بتوانیم در جدول رو به جلو حرکت کنیم و به رده باالتر برســیم .بعد از ســی،
چهل ســال کار در فوتبال میدانیم چگونه صحبت کنیم که تیم در شرایط خوبی قرار بگیرد و بتواند
نتایج خوبی کسب کند .برخی میگویند فجر برای ماندن تالش میکند اما باید بگویم که اصال اینگونه
نیست و برای بهتر شدن تالش میکنیم.
او ادامه داد :باالخره یک روز بد و یک روز خوب داریم و کار ســخت اســت اما از عهده این تیم
برمیآییم و میتوانیم نتایج خوبی کســب کنیم .لیگ همین اســت هر سال شگفتیهایی در آن دیده
میشود .ذوبآهن نســبت به سال قبل تغییر کرده و استقالل ،پرســپولیس و سپاهان هم در ادامه
خودشــان را پیدا میکنند .حتی گل گهر و مس رفسنجان هم تیمشان را به شکلی بستند که در آسیا
هم میتوانند موفق باشــند .تیمهایی در لیگ ما هســتند که میتوانند خوب هزینه کنند و امکانات و
زیرساختهایشان خوب و با کیفیت است که اینها خیلی به آنها کمک کنند.
سرمربی فجرسپاســی با بیان اینکه امیدوارم فجر هم روزی در مسیری حرکت کنند که از نظر
امکانات به شرایط خوبی برسد ،گفت :باید در مســیری حرکت کنیم که برای ارتقای جوانان کشور
و اســتانمان قدم برداریم .مطمئن باشــید اگر تیم ما به لیگ برتر نمیآمد تا  ۳۰ســال دیگر کسی
کاری به ورزشــگاه پارس و حافظیه نداشــت .تا این اندازه فوتبال شــیراز نزول کرده بود که زمین
پر قدمت حافظیه تا چند ماه پیش ،زمین خاکی شــده بود و مدارس فوتبال در آن تمرین میکردند.
باز هم خداراشکر که مسئوالن تکان خوردند و دارند پیگیری میکنند.
او با بیان اینکه از چمن ورزشــگاه حافظیه ایراد گرفته میشــود ،گفت :درست میگویند و بازی
روی این چمن سخت است .ما هم در اینگونه از زمینها اذیت میشویم چون بازی تیم ما هم بیشتر
روی زمین اســت .امیدوارم تا دو ،سه ماه دیگر زمین ورزشــگاه پارس درست شود و برویم در آن
ورزشگاه بازی کنیم.
کالنتــری درباره حضور هواداران در ورزشــگاهها گفت :ما این همه هوادار داریم که پشــت در
ماندهاند .چند ســال منتظر ماندند که تیمشــان به لیگ برتر بیاید اما اکنون نمیتوانند در ورزشگاه
حاضر شــوند و راه درستی نیســت این که به صورت آزمایشــی فقط هواداران برای پرسپولیس و
استقالل به ورزشــگاه میروند .شهرســتانیها هم میتواند به صورت آزمایشــی از هوادارانشان
بهره ببرند .در شــیراز یا شهرستانهای دیگر هم میشود آزمایشی هواداران را به ورزشگاه فرستاد.
این روشی که دنبال میشود درست نیست.
او در پایان درباره مســیر تیمش در ادامه لیگ برتر گفت :راه ســخت اســت و امتیازاتی هم که
تا امروز کســب کردیم ،راحت به دســت نیامده اســت .ما همین االن هم چند مصدوم داریم چون
بچههایمان پرتالش و با تمام وجود کار میکنند .در این راه ســخت جلو میرویم و قول میدهیم تا
آخرین لحظه دست از تالش برنداریم .برد و باخت و جزئیاتش دست خداست.

یک بام و دو هوای سازمان لیگ

فقط بازی پرسپولیس و استقالل با حضور تماشاگران است!
ایسنا :سازمان لیگ فوتبال کشور ،تنها برای تیمهای بزرگ تهران نشین ،مجوز حضور تماشاگر
در ورزشگاهها را صادر میکند و سایر تیمها از این امکان فعال محرومند.
مســئول برگزاری رقابتهای فوتبال کشــوری در شیراز گفت :براســاس اعالم سازمان لیگ،
رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشور بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.
بهرام کرمدار افزود :ســهیل مهدی رئیس ســازمان لیگ فوتبال کشــور در پیامی   اعالم کرد که
حضور تماشاگران تنها برای رقابت بین تیم   های پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان ،به صورت
آزمایشــی مصوب شــده و برای هیچ یک از دیگر دیدارهای لیگ برتر یا سایر لیگ   ها ،اجازه حضور
تماشاگران صادر نشده است.
به گزارش ایســنا ،یکی از درخواســتهای هواداران و عالقهمندان فوتبال در کشور ،حضور در
ورزشگاهها و تماشای رقابتهای فوتبال تیمهای مورد عالقهشان است.
محدود شــدن موافقت سازمان لیگ با حضور تماشــاگر تنها در بازی تیمهای تهران نشین ،در
حالی اســت که با توجه به برگزاری بازیهای فوتبال در هوای باز و باال رفتن میزان واکسیناسیون،
میتوان با اندیشــیدن و اجرای تمهیداتی ،زمینه را برای حضور محدود و کنترل شده تماشاگران در
ورزشگاهها فراهم کرد.

هافبک تیم فوتبال فجر سپاسی:
ایرنا   :هافبــک گلزن تیم فوتبال فجر شــهید
سپاســی شــیراز بــا بیان اینکــه بازیکنــان ما
بــه خودباوری رســیدند ،اعالم کــرد :تیم فجر
در ادامــه رقابت   های لیگ برتــر بهتر از این هم
خواهد شد.
میالد احمدی دوشــنبه در مصاحبه با خبرنگار
ایرنا ٰافزود :پس از هشــت ســال دوری از لیگ
برترمسابقات را خوب شــروع کردیم هر چند با
 ۲باخت شــروع کردیم اما به گواه کارشناســان
برابر نساجی و گل گهر حقمان باخت نبود و خوب
بازی کردیم و نشــان دادیم کــه می   توانیم حتی
مدعی باشیم.
وی اضافه کرد :پس از قهرمانی در لیگ دسته یک
خوب برنامه ریزی شــد پیــش از فصل اردوی
آمادگی خوبــی در تهران برگزار کردیم و چندین
بــازی تدارکاتی هــم انجام دادیم کــه خیلی به
آمادگی تیم کمک کرد.
دو بازی اول حقمان باخت نبود
احمدی ادامه داد :واقعا  ۲بازی اول که باختیم
حقمان نبود و در بازی سوم مقابل تیم صنعت نفت
آبادان که از تیم   های ریشه دار و خوب لیگ است
و بــرای این فصل هم خوب تدارک دیده اســت
بازی را با  ۲گل زیبا بردیم و این شــروع خوبی
بــود و بعد هم مقابل اســتقالل تهران خوب کار
کردیم و توانســتیم بازی را به تساوی بکشانیم.
وی در مورد گل ســه امتیازی که برابر پیکان
به ثمر رساند نیز گفت:روند رو به رشدمان ادامه
یافت تا اینکه برابر پیکان هم خوب بازی کردیم
و یک گل مدرســه ای به ثمر رساندیم و با دادن
 ۲۰پاس به گل رسیدیم.

بازیکنان ما درلیگ برتربه خودباوری رسیدند

هافبک تیم فجر که در لیگ دســته یک هم
گل حساسی برای تیمش به ثمر رسانده بود،ادامه
داد :وقتی بازی مالکانه و با کســب نتیجه انجام
می   دهی ماحاصل یک کار تیمی   است و همه در
زدن این گل سهیم بودند و من هم تالش آنها را
به گل تبدیل کردم.
تیم   های حریف خوب آنالیز می   شوند
وی بیان کرد:کالنتری ســرمربی تیم آنالیز
خوبی از بازی   ها دارد ،برابر پیکان هم یک زمان
بازی مالکانه انجامی   دادیم و یک زمان هم توپ
به آنها می   دادیــم و با برنامه ای که پیاده کردیم
توانستیم تیم خوب پیکان را که در باالی جدول

حضور داشت را شکست دهیم.
احمــدی در مورد بــازی برابر ســپاهان که
چهارشنبه ســوم آذرماه در شیراز برگزار می   شود،
هــم گفت :تیمســپاهان در این ســال   ها خوب
برنامه   ریزی کرده و موفقیت   هایی هم داشته   اند،
آنها همیشــه از تیم   های مدعی بــوده و در این
فصل از لیگ برتر هم مدعی قهرمانی است و در
لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد.
وی اضافــه کرد :با همه احترامی   که برای تیم
سپاهان قائل هستیم ،ماهم فجر سپاسی هستیم
و نشان دادیم در برابر تیم   های مطرح خوب بازی
می   کنیم و برای اینکه به باالی جدول برسیم فقط

به ســه امتیاز این بازی فکر می   کنیم و امیدوارم
با شکست تیم خوب ســپاهان دل هواداران تیم
که از حضور تیم محبوشــان در لیگ برتر خیلی
خوشحال هستند را شاد تر کنیم.
زمین خوب در کیفبت بازی اثر دارد
او گفت :زمین بازی بســیار مهم اســت و هر
چقدر صاف ،هموار و یکدســت باشــد به کیفیت
بــازی هر  ۲تیم کمک می   کند و ما نیز به غیر از
ورزشگاه حافظیه زمینی دیگر نداریم و مجبوریم
در همیــن زمین بازی کنیم تا ورزشــگاه پارس
شیراز آماده ادامه مسابقات لیگ برتر شود.
احمدی از سردار بوعلی به دلیل حمایت از تیم
تشکر کرد و افزود :مجموعه ای یکدست و همدل
هســتیم که همه می   کوشند تیم موفق شود و در
ادامه مســابقات هم حرف   های بیشتری از تیم ما
خواهید شنید.
دیدار تیم   های فجر شــهید سپاسی شیراز و
سپاهان اصفهان چهارشــنبه سوم آذر در ساعت
 ۱۵در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می   شود.
هم اینک در جــدول رده بندی تا پایان هفته
پنجم تیم   های آلومینیوم اراک و استقالل تهران
بــا  ۱۱امتیاز در رده اول و دوم جدول هســتند،
تیم   های سپاهان و پیکان تهران هم با  ۱۰امتیاز
سوم تا چهارم هستند.
تیم فجرسپاســی هم با هفت امتیــاز در رده
هشتم جدول جای دارد.
در رقابت   هــای فوتبــال دوره  ۲۱لیگ برتر
جام خلیج فارس  ۱۶تیم شــرکت دارند و پس از
انجام  ۳۰بازی تیم قهرمان این دوره مشــخض
خواهند شد.

دوچرخه سواری ایران بدون وعده   های عجیب و غریب در بازی   های آسیایی
سرپرســت فدراسیون دوچرخه ســواری گفت :در مورد پیش بینی
مدال آوری در بازی   های آسیایی این طور نیست که بگوییم حتما مدال
می   گیریم که خدمات بیشــتری به دست بیاوریم بلکه کارشناسی شده
نظر می   دهیم.
به گزارش ایسنا ،پیمان فخری سرپرست کاروان ایران در بازی   های
آســیایی در نشست خبری که داشت ،گزارشــی از شرایط مدال آوری
رشــته   ها در بازی   ها ارائه کرد .در گزارش سرپرست کاروان آمده است
که برای دوچرخه سواری تنها در بخش جاده شانس مدال متصور شده
و در پیست و کوهستان هیچ شانس مدالی قائل نشده است .با توجه به
اینکه فدراسیون وقت ،در زمان دوره قبل بازی   های آسیایی پیش بینی
کســب پنج مدال را داشت اما حتی صاحب یک برنز هم نشد ،بنابراین
شانس اینکه رکابزنان مانند دوره   های قبل بازی   ها پرتعداد اعزام شوند،
بسیار پایین آمده و کار مســئوالن حال حاضر فدراسیون برای دفاع از
این رشته نیز بسیار سخت است.
رسول   هاشم کندی سرپرســت فدراسیون در گفتگو با ایسنا درباره

اینکه چگونه می   خواهد از دوچرخه ســواری بــرای اینکه جزو کاروان
اعزامی   به بازی   های آســیایی باشــد ،دفاع کند؟ بیان کرد :جلسه ما با
کادر سرپرستی بازی   های آسیایی هفته آینده برگزار می   شود و ما نظر
کارشناســی خود را می   دهیم .چیزی را می   گوییــم که می   تواند اتفاق
بیفتــد و این طور نیســت بگوییم حتما مــدال می   گیریم که خدمات
بیشــتری به دســت بیاوریم .ما حرفی را می   زنیم که کارشناسی شده
باشد و می   گویم در کدام ماده   ها احتمال کسب مدال وجود دارد و سعی
می   کنیم نسبت به گذشــته کارشناسانه تر در مورد امکان کسب مدال
اظهار نظر کنیم .امیدوارم پیش بینی ما درســت از آب در بیاید و حتی
بیشتر هم شود.
سرپرست فدراسیون دوچرخه ســواری در پاسخ به این پرسش که
قول مدال   های داده شده که عملی نشد باعث شده اعتماد   ها کم شود؟
تاکید کرد :در جلســاتی که با کمیته ملی المپیک داشتیم ،آقای فخری
چند بار به این موضوع اشاره کرده است.
او در مورد زمان برگزاری اردوهای تیم ملی گفت :از  10آذر اردوهای

تیم ملی در هر دو بخش مردان و زنان در جزیره قشم برگزار می شود.
هاشــم کندی در مورد اقدامات فدراسیون برای جلوگیری از سرقت
بیشتر از ساختمان نیمه کاره فدراســیون تصریح کرد :محوطه اطراف
ساختمان باز است و در هفته جاری دوربین   ها را اضافه می   کنیم .جلسه ای
را با حراســت مجموعه آزادی خواهیم داشت و حصارکشی می   کنیم.
حــاال نمی   دانم مثمر ثمر خواهد بود یا نــه ولی این اقدامات را در نظر
داریم که انجام دهیم.
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پیامبر اکرم (ص)

قسمتی ابری گاهی نیمه ابری

داودی :تعریف مشروع فیلم مبتذل را بیان کنید

احمد     رضا سهرابی

ابوالحســن داودی درباره تاکید اخیری که برای ســاخت
فیلمهای غیرمبتذل شده اســت ،میگوید :از آنجا که ابتذال
در هر ذهنی میتواند یک معنا و تعریف متفاوت داشــته باشد
شاید بهتر است از همان ابتدا بگویند که نمیخواهند یکسری
فیلمســاز کار کنند یا یکسری فیلمها ساخته شوند .این خیلی
صادقانهتر است تا اینکه پشت واژههای مبهم پنهان شوند.
به گزارش ایســنا ،رییس سازمان سینمایی به تازگی گفته
اســت بخشــی از تولیدات ســینمایی ،قابل دفاع و در شأن
یک خانواده ایرانی و مســلمان نیستند و به همین دلیل از این
پس ،به آثار ضعیف و ســخیف پروانه ســاخت و نمایش داده
نمیشود ،زیرا سینمای ایران سینمای فرهنگی ،اندیشه محور
و سینمای خانواده مدار است.
محمــد خزاعی تاکید کرده اســت که «اگر چه ســازمان
ســینمایی با انبوهی از تولیدات دپو شده مواجه است که باید
مشکالت و اشکاالت آنها مدیریت شوند ،اما در دولت جدید
هیچ مجوزی برای ســاخت فیلمهای سخیف و مبتذل صادر
نمیکنیم».
صفت مبتذل که گاهی به برخی فیلمهای سینمایی نسبت
داده میشــود از آن دست واژههایی است که چند سالی است
خیلی بیشــتر در سینما باب شــده و از هر نگاه و طیفی مورد
بحث قرار گرفته اســت ،اما حاال که رییس سازمان سینمایی
 مدتی بعد از اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   دربارهوضعیت برخــی فیلمها  -اعالم کرده اســت که از این پس
به فیلمهای ســخیف و مبتذل مجوز نمیدهد این پرســش
مطرح میشود که معیار تشخیص فیلم مبتذل برای تماشاگران
مختلف چیست؟
این ســوال را از ابوالحسن داودی که ســاخت فیلمهای
مختلفی همچون فیلم «سفر جادویی»« ،من زمین را دوست

دارم»« ،مــرد بارانــی»« ،زادبــوم»« ،رخ دیوانه» و کمدی
«هزارپا» را در کارنامه خود دارد ،پرســیدیم و او در پاسخ این
طور اظهارنظر کرد« :احتماال آنهایی که تصمیم گرفتهاند به
فیلمهای ســخیف مجوز ندهند خودشان تعریف مشخصی از
آن را در نظر دارند؛ اگر مسئله فقط مقابله با فیلمسازی است
که به نظر آنها پایش را از گلیمش درازتر کرده ،قطعا نیاز به
صراحت و شجاعت بیشــتری در ابراز نظر دارد و خُ ب نوعی
بدعتگذاری هم محسوب میشود ،اما اگر این پیام کلی برای
همه فیلمســازان است باید مدیریت فرهنگی ابتدا به روشنی
تعریف قاعدهمند و مشــروع ابتذال را روشن و اعالم کند که
چگونه بر این «حق» و «درک» نائل شدهاند ،چرا که معموال
روش کســانی اســت که خود را متولی همه امور مردم
این ِ
میبینند ،به جای آنها انتخاب میکنند و تصور میکنند که
حق دارند خود را معیار ارزشگذاری قرار دهند پس غالبا هم
چنین اشتباهاتی را مرتکب میشوند.
نکته اینجاست که ابتذال در هر ذهنی میتواند یک معنا
من
و تعریف متفاوت داشــته باشد ،چنانچه معنی آن از نگاه ِ
نوعی ممکن اســت با آنچه در نگاه آقایــان وجود دارد فرق
داشــته باشــد؛ پس اگر قصد محدود کردن دایره کار بعضی
فیلمســازان اســت و یا اینکه نمیخواهند بعضــی فیلم   ها
(مثل آثار اجتماعی افشــاگرانه) به بهانــه این تعریف مبهم
ســاخته شوند ،شــاید ابرازش صادقانهتر باشد تا اینکه پشت
این واژههای مبهم و قابل تفســیر پنهان شــوند چون به هر
حال کســانی که چنین ارزشگــذاریای میکنند و آنهایی
که پشتشــان هستند دیدگاه خود را نســبت به این جریان
بارها نشــان دادهاند .نگاه آنها شبیه همان است که عدهای
طرح محدودیت اینترنت را «صیانت» نامگذاری میکنند .این
دوســتان با چنین کارهایی فقط دســت خود را رو میکنند و

با تجلیل از  31کتابدار و مروج کتابخوانی در استان؛

مدیرکل ارشاد فارس:

ارزشهای انقالب با همافزایی
فرهنگسازی و نهادینه میشوند

برگزیدگان کتاب و کتابخوانی در فارس معرفی شدند
آیین گرامیداشت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار در استان
فارس با تقدیر از کتابداران و مروجان کتابخوانی برگزیده در
استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی
اســتان فارس ،آیین گرامیداشــت روز کتــاب ،کتابخوانی و
کتابدار در اســتان فارس صبح دیروز یکم آذرماه با تقدیر از
 31کتابدار و فعال برگزیــده حوزه کتابخانه های عمومی در
اســتان و با حضور عبدالرضا قاسم پور معاون توسعه مدیریت
و منابع اســتانداری فارس ،عبدالعلی رحیمی   مظفری نماینده
شهرســتان   های کوار ،سروســتان و خرامه در مجلس ،صابر
سهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس ،روح  ا...
منوچهــری مدیــرکل کتابخانه   های عمومــی ،فرمانداران،
خیرین ،اعضای شورای شهر شیراز ،کتابداران برگزیده استان
فارس و اصحاب رسانه در شیراز پایتخت کتاب ایران برگزار
شد .سیدباقر میرعبداللهی مدیرکل منابع نهاد کتابخانه   های
عمومی   کشــور نیز مهمان ملی این نشســت بــود که طی
ارتباطی مجازی در این آیین حضور یافت.
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این آیین ضمن
قدردانی از خدمات کتابــداران کتابخانه های عمومی عنوان
کرد :کتابخانه ها در ایام کرونا تالش های بســیار کرده اند
و فصل جدیدی از ارائه خدمات را شاهد بودیم؛ همچنین در
این ایام برای ارائــه خدمات جدید در کتابخانه های عمومی
برنامه ریزی شده است.
روح ا ...منوچهری اضافه کرد :در مدت یکســال گذشــته
در حوزه زیرساخت در شهرستان های جدید التأسیس ادارات
کتابخانه ها تشکیل شده اســت .پنج کتابخانه نیز در استان
افتتاح شــده که چهار مورد در شهرهای فاقد کتابخانه است.
همچنین سه ساختمان جدید کتابخانه به بهره برداری رسید و
سه پروژه کتابخانه ای کلنگ زنی شد .این در حالی است که
در بیشتر این برنامه ها از ظرفیت خیرین استفاده شده است.
وی به حوزه ســالن های مطالعه اشــاره و اضافه کرد :در
حوزه ســالن های مطالعاتی هم برنامه ریزی انجام شــده و
هفت ســالن با مجوز رســمی در این مدت آغاز بکار کردند.
17تفاهم نامه نیز در سال جاری با سازمان ها و نهادها برای
همکاری بیشتر منعقد شده است.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی فارس بــه برنامه ریزی
برای گروه های خاص اشاره و عنوان کرد :در حوزه نابینایان،
ناشــنوایان ،روســتاییان و عشایر و نوســوادان برنامه ریزی
شده است.
منوچهری از همکاری گســترده خیرین خبر داد و تصریح
کرد :خیرین فارس در ســال گذشته ،بیش از  104میلیارد
ریال در حوزه های ســاختمان ،زمیــن ،کتاب و تجهیزات به
کتابخانه های عمومی کمک کردند .همچنین در سال گذشته
بیش از  ۱۷۶هزار جلد کتاب به کتابخانه ها اضافه شده است و
برای اولین بار در کشور برای ناشنوایان کتاب تولید کرده  ایم.
منوچهری به افتتاح بخش فارس شناسی و استان شناسی در
شهرستان ها اشــاره و عنوان کرد :در روستاها طرح ایستگاه
کتاب اجرا شــده است .همچنین طرح دسترسی پژوهشگران
به مقاالت و منابع اطالعاتی تحت عنوان میز مرجع مجازی
در کتابخانه ها اجرا شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومــی فارس از آغاز همایش
بین المللی طراحی و توســعه خدمات کتابخانه های عمومی
نیــز خبر داد و اضافه کرد :ایــن همایش با همکاری انجمن

علمی ارتقای کتابخانه ها و نهاد کتابخانه های عمومی کشور
در حال برگزاری اســت و در کنار این همایش دو مســابقه
«طراحــی خدمت» و «جایزه خدمات برون کتابخانه ای» در
حال انجام است.
وی همچنیــن با اشــاره به اجرای جشــنواره کتابخوانی
با موضوع حفاظت از منابع آب در اســتان خاطرنشــان کرد:
یازدهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی مهمترین برنامه نهاد
کتابخانه های عمومی کشور نیز هم اکنون در حال اجراست
و تاکنون اســتقبال خوبی در اســتان از ایــن برنامه صورت
گرفته است.
کتابداران مشاوران امین جامعه هستند
ســید باقــر میرعبداللهی ،مدیــرکل تامیــن منابع نهاد
کتابخانه  های عمومی کشــور نیز در این آیین ضمن قدردانی
از خدمات کتابخانه ها و کتابــدارن تصریح کرد :نام گذاری
روز و هفته ای به نام کتابخانه یک مناســبت تقویمی نیست
و فراتر از این اســت و هم یادآور شرافت و ارج کار کتابداران
بــرای جامعه و هم به نوعی حساســیت و اهمیت این کار را

وی با بیان اینکه کتابداران مشاوران امین جامعه هستند،
خاطرنشــان کرد :کتابداران باید در این زمینه توجه داشــته
باشــند و نقش مشــاور برای کــودکان و نوجوانان در زمینه
معرفی کتاب های ترجمه باید متناسب با سن آنان باشند.
در ایــن آییــن همچنین عبدالرضا قاســم پــور معاون
توســعه مدیریت و منابع اســتانداری فارس با اشاره به اینکه
تولیدکنندگان و عرضه کننــدگان کتاب را باید تکریم کنیم،
گفت :گرامیداشــت کتاب و کتابدار نباید فقط به هفته کتاب
محدود باشــد؛ بلکه همه روزها باید روز کتاب و همه هفته ها
باید هفته کتاب و کتابخوانی باشد.
وی اضافه کرد :اهمیت کتاب و کتابخوان بر کسی پوشیده
نیست کتاب برای توسعه کشور ضروری است .کیفیت زندگی
را کتاب تعیین می کند .بزرگترین اختراع بشــر کتاب است و
ساعت های لذتبخش را با کتاب می شود ،سپری کرد.
وی خواســتار اســتفاده از هر نوع فرصت برای گسترش
کتابخوانی شد و پیشنهاد کرد از فضای مجازی ،شبکه های
اجتماعی ،رســانه هــا و حتی صنف ها بــرای تبلیغ کتاب و

گوشزد می کند.
میرعبداللهی با بیان اینکه کتابداران عینی ترین مواجهه با
کاربران را دارند ،گفت :بعد از مرحله سیاســت گذاری مرحله
اجرا آغاز می شــود که کتابــداران در آن مرحله ایفای نقش
می  کنند .ساز و کارهای آن ها به مصوبات و سیاست گذاری  ها
شکل و شمایل می دهد .کتابداری از جمله مشاغلی است که
رشــته تحصیلی و حرفه اش با هم مرتبط اســت و به نوعی
کتابداری تلفیق مهارت و دانش است.
ســید باقرمیرعبداللهــی با اشــاره بــه منابع ارســالی
کتابخانه  هــای عمومی اضافه کرد :بیشــتر کتاب ها و منابع
ارسالی به کتابخانه های عمومی مربوط به گروه سنی کودک
و نوجوان است و کودکان مشــتریان خوب کتابخانه های ما
هســتند؛ هرچند منابع ترجمه ای برای این سنین زیاد است
و باید آسیب شناسی شــود .آثار شبه ترجمه ای در بازار نشر
وجود دارد که به زبان و ذهن کودک آســیب می رسانند زیرا
مترجمان عموما با لحن و زبان مبدا و مقصد آشنایی چندانی
ندارند .همچنین برای این کتاب ها نیازسنجی صورت نگرفته
و تناسبات فرهنگی در آن رعایت نمی شود.

کتابخوانی بهره گیری شود.
قاســم پور تصریح کــرد :کتابخانه هــای عمومی متولی
امر کتابخوانی هســتند اما ترویج فرهنــگ کتاب و مطالعه
تنها وظیفــه اداره کل کتابخانه های عمومی نیســت .همه
دستگاه  های اجرایی باید به کتابخانه های عمومی کمک کنند.
مردم و خیرین نیز در این راه همواره پای کار بوده اند.
عبدالعلی رحیمی مظفری ،نماینده مردم شهرســتان های
کوار ،سروســتان و خرامه در مجلس شــورای اســامی نیز
در این نشســت گفت :هیچ چیز حتــی فضای مجازی نمی
تواند جای کتاب را بگیرد و هیچ چیز نمی تواند اســتنادش به
اندازه کتاب باشــد.حتی در فضای مجازی نیز تا کتاب نباشد
نمی  توان مطلبی را بیان و به آن استناد کرد.
وی با بیان این اینکه برگزاری این مراســم ،اهمیت کتاب
کتابخوانی و قلم را می رســاند ،تصریح کرد :امیدوارم بتوانیم
در این عرصه پویاتر باشــیم .در تمامی مراحل زندگی به قلم
و کتاب نیاز داریم و بی شــک بدون کتــاب نمی توانیم به
مدارج باالتر برسیم.
در ادامــه ایــن مراســم از  31برگزیده فعــال در حوزه

اینکه شــما خود را ارباب ســلیقه اکثریت و حتی عامه مردم
و از هرطی 
ف مختلف بدانید ،عمــا جز دیکتاتوری فکری و
مدیریتی ،معنایی نمیتوان بر آن متصور شد.
همیشه هر گروهی که بر سر کار میآیند نگاه و رویکردشان
نســبت به مسائل و جریانها مشخص اســت و خیلی قابل
استتار نیست ،آنها معموال یا با معیارهای فکری خود و یا با
معیارهای دیکته شده از مراجع دیگر تصمیم میگیرند تا امور
را پیش ببرند .اتفاقا این آقای خزاعیای که من میشناســم
شــاید خودش نســبت به این موضوع (فیلم مبتذل) ذهنیت
روشــنتری داشته باشد و حتی گاهی شاید معیارهایی که در
این موضوع دارد به ســلیقه من هم نزدیک باشد و حتما هم
قابل اعتنا و تفکر و ارزیابی اســت ،ولی تجربه نشــان داده
کــه در بعضی تفکرات سیاســی خاص ،خیلــی نمیتوان بر
مبنای درک عالمانه افراد یا بر اســاس دانش و نظرگاهشان
تصمیم بگیرید چرا که گاهی افراد مأمور هســتند تا یکسری
رفتارهای سیاســی و فکرهای خاص را پیاده کنند ،به همین
دلیل معتقدم این تاکید و دستورالعمل بیشتر میتواند تحمیل
یک سلیقه سیاسی باشد تا یک روشمندی مدیریتی فرهنگی
یا اجتماعی».

کتابخانه   هــای عمومی   شــامل کتابــداران برتــر اســتان،
کتابخانه   های نهادی برتــر ،خدمتگزار برتر ،کتابخوانان برتر
اســتان در رده   های ســنی ،خیرین و انجمن   هــای برتر ،و
فعالیت   های برگزیده در فضای مجازی تجلیل شد.
بر این اساس ،اســماعیل اسماعیلی ،مســئول کتابخانه
آیت ا ...یحیی انصاری داراب؛ طاهره رجبی ،مسئول کتابخانه
امام صادق(ع) جهرم؛ ملیحه رحیمی ،مسئول کتابخانه گنجینه
دانــش قیروکارزین ،طاهره رضایی زاده ،مســئول کتابخانه
عمومی   مــژده علیرضایی شــیراز؛ فاطمه نساءحســین   زاده،
مســئول کتابخانه عمومی   آبشــار اندیشــه گراش و فاطمه
میرسلیمانی ،کتابدار کتابخانه عمومی   صالحین اقلید کتابداران
برگزیده استان در بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری
اسالمی   شناخته شدند.
همچنین در بخش «پیک کتاب» ســید صدرا ...حسینی،
کتابدار کتابخانه اســتاد شــهید مطهری ممسنی و در بخش
«فعالیت شاخص» سمانه رستمی ،مسئول کتابخانه شهدای
علویه روستای علویه جهرم و فریناز تورانی ،مسئول کتابخانه
عمومی   بانو صفیه خضری اوز به عنوان کتابداران برتر استان
مورد تجلیل قرار گرفتند.
مســعود آبچر از شهرســتان قیروکارزین نیــز به عنوان
خدمتگــزار نمونه اســتان فارس انتخــاب و از خدمات وی
قدردانی شد.
در ایــن آیین همچنین پنج کتابخانــه نهادی به عنوان
کتابخانه   هــای برتر معرفی شــدند .کتابخانــه عمومی   امام
خمینی(ره) شــهر ایزدخواســت شهرســتان آباده ،کتابخانه
عمومی   دارالفنون روستای اکبرآباد شهرستان کوار؛ کتابخانه
عمومی   شــهید اسالمی   نسب روســتای الیزنگان شهرستان
داراب ،کتابخانه ویژه کودک و نوجوان شــهروند شــهر فسا
و «ابــوذر کتکی» روســتای کتک شهرســتان ارســنجان
برگزیدگان این دوره بودنــد که از کتابداران این کتابخانه   ها
قدردانی شد.
همچنیــن در حــوزه فعالیت   های مجازی نیــز کتابخانه
زنده یاد سعید قربانی شهر ســورمق شهرستان آباده برگزیده
شناخته شد.
در بخش کتابخوانان برتر استان نیز از رده سنی زیر هفت سال
از سیدآرتین حسینی ،عضو کتابخانه حضرت روح ا ...خرم بید،
در رده ســنی  8تا  12سال از ســاغر فروزان ،عضو کتابخانه
قائمیه المرد؛ در رده ســنی  13تا  18سال از محمد شرفی،
کتابخانه بهارستان اقلید؛ در رده سنی  19تا  29سال از حبیبه
حســینی عضو کتابخانه غدیر مهر و رده  30به باال از پروین
دخت ذنوبی ،عضو کتابخانه مولوی شیراز تجلیل شد.
در ادامــه در بخش انجمن   های برگزیــده کتابخانه   های
عمومی      نیز انجمن شهرســتان کازرون به ریاست امیرحسین
مرادی زادگان ،شهرستان شیراز به ریاست محمدرضا امیری،
شهرستان سروستان به ریاست محسن پور زارعی و شهرستان
قیروکارزین به ریاست علی محمد کریمی   برتر شناخته شدند
و از فرمانداران این شهرســتان   ها بــه دلیل حمایت از حوزه
کتابخانه   های عمومی   قدردانی شد.
عنوان برترین خیرین برگزیده کتابخانه ساز و کتابخانه یار
اســتان فارس نیز امسال به شــهرام یزدانی از شیراز؛ امین
امرایــی ،محمدرضا معصومی   و بیژن ناصری از مرودشــت،
امیربیژن عدالت سروســتانی از سروســتان و محمد فاروق
رکنی از اوز تعلق گرفت.

ایسنا :مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس گفت :اگر
همه دستگاههای متولی فرهنگ و هنر به انسجام و همافزایی
برســند ،میتوان همه آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی   و
دفاع مقدس را به خوبی فرهنگسازی و نهادینه کرد.
صابر ســهرابی دوشــنبه یکم آذرماه در دومین روز از هفته
بســیج و در دیدار با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع
مقدس فارس ،بر همافزایی فرهنگی و هنری برای پاسداشــت
دستاوردها و ارزشهای دفاع مقدس اشاره و خود را یک سرباز
و بسیجی فرهنگی معرفی کرد.
او با اشــاره به اینکه هیچ جناح ،گروه ،دســته و ...نمیتواند
ادعا کند که در چند سال گذشته از کمکهای فرهنگ و ارشاد
اسالمی   فارس بیبهره بوده است ،ادامه داد :خوشبختانه پس از
دههها ،دکتــر رئیســی ،رئیسجمهور با دســتوری که دادند
مرجعیت و ارشدیت فرهنگ و ارشاد اسالمی   در زمینه فرهنگ
و هنر پذیرفته شــد که میتــوان آن را تحول و انقالب بزرگ
فرهنگی در کشور دانست.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی   فارس همچنبــن
یکم تا بیســتم آذرماه را زمان دریافت درخواست خرید کتاب از
نویســندگان و انتشارات اعالم کرد و افزود :همه نویسندگان و
انتشارات میتوانند درخواست خود را برای خرید کتاب از سوی
فرهنگ و ارشاد اسالمی   به بخش فرهنگی این اداره ارائه کنند.
سهرابی خاطرنشان کرد :در این خرید ،کتابهای پژوهشی
فارسشناسی به ویژه دفاع مقدس و انقالب اسالمی   در اولویت
خواهند بود.
سعید کوشــکی جهرمی ،مدیرکل بنیاد حفظ آثار فارس نیز
گفت :به کوشش شهدا هرچند امروز جمهوری اسالمی   امروزه
در بلندای امنیت و اســتقالل است ،باید بدانیم که اگر در زمینه
فرهنگی کمکاری کنیم که کردهایم ،همه دســتاوردهای شهدا
نیز از دست خواهد رفت.
او با پیشــنهاد شناسایی و شناساندن یک کتاب خوب در هر
دو هفته ،ادامه داد :نیاز اســت تا یک کارگروه فرهنگ و هنر با
نگرش به دفاع مقدس در استان راهاندازی شود .با این کارگروه
میتوان فرهنگ دفاع مقدس را نهادینه کرد.
کوشکی از برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس در اسفندماه
امســال خبر داد و گفت :هرچند تاکنون جشنواره دفاع مقدس
در فارس برگزار شــده اما از امســال دبیرخانه دائمی   جشنواره
کشوری شعر دفاع مقدس به استان فارس واگذار شده است.

آغاز  ۶۰میلیون دالری «شکارچیان روح»
در گیشه

فیلم ســینمایی «شــکارچیان روح :افترالیف» در نخستین
هفته اکران به فروش  ۶۰میلیون دالری در گیشه جهانی دست
یافت.
به گزارش ایســنا به نقل از هالیــوود ریپورتر ،این فیلم که
دنباله قسمت اصلی «شــکارچیان روح» محصول  ۱۹۸۴است
را «جیسون ریتمن» فرزند «ایوان ریتمن» خالق این مجموعه
فیلم کارگردانی کرده است.
این فیلم در هفته نخســت اکران در  ۴۳۱۵سالن سینما در
آمریکای شــمالی به روی پرده رفت و بــا فروش  ۴۴میلیون
دالری صدرنشین جدول گیشه هفتگی سینمای آمریکا شد.
«شکارچیان روح :افترالیف» در  ۳۱کشور دیگر اکران شد
و توانســت  ۱۶میلیون دالر بفروشد تا مجموع فروش جهانی و
آغازین خود را به  ۶۰میلیون دالر برساند.

